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ضية لون صفة موظفي المفوتقارير تفيد بأن مهربين وُمتِجرين ينتح تعرب المفوضية عن اسيتائها بسبب

ضد كافة المجرمين الذين يحاولون استهداف الالجئين  اإلجراءاتوتدعو السلطات إلى اتخاذ  في ليبيا

ي األمم موظف صفةوتشير التقارير الموثوقة إلى أن المهربين والمتجرين ينتحلون  .اليائسين والمهاجرين

قد تم رصد هؤالء المجرمين في نقاط إنزال لالمتحدة، بما في ذلك المفوضية، في مواقع مختلفة في ليبيا. و

 مستخدمين سترات ومواد أخرى تحمل شعارات مماثلة لتلك الخاصة بالمفوضية.تهريب،  مراكزو

 تحركات سكانية 

 9,243ا  )ومهاجر الجئا   13,517، قام حرس السواحل الليبي بإنقاذ/اعتراض سبتمبر 13حتى تاريخ 

جثة  99منذ بداية السنة، تم انتشال عملية.  100طفال ( في البحر خالل  1,343امرأة و 2,057رجال  و

 كانت الجنسيات الرئيسية لمن تم إنزالهم هي نحبهم في البحر.  أشخاص 608من المياه الليبية، بينما قضى 

خالل (. شخصا   1,531واإلريتريون ) ،شخصا ( 1,756السودانيون )، و(ا  شخص 1,771) النيجيريون

 45كم غرب طرابلس(. وتضمنت المجموعة  45الجئا  ومهاجرا  في الزاوية ) 54تم إنزال ، فترة التقرير

رجال ، وأربع نساء، وخمسة أطفال. قدمت المفوضية وشريكتها الهيئة الطبية الدولية مواد اإلغاثة األساسية 

ء التي نقلتهم والمساعدات الطبية الحيوية إلى هؤالء األشخاص في كل من نقاط اإلنزال ومراكز اإليوا

 السلطات إليها. 

 استجابة المفوضية

استأنفت المفوضية نشاطاتها في مراكز عقب اتفاقية وقف إطالق النار التي تمت برعاية األمم المتحدة، 

هذه األنشطة تمثلت في الفرز والتسجيل والحماية والمتابعة وتقديم مواد اإليواء في طرابلس ونواحيها. 

سبتمبر، زارت المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة وبرنامج  11اإلغاثة األساسية والمساعدات الطبية. في 

طفال (. وعقب هذه  19امرأة و 115شخصا  )منهم  426الغذاء العالمي مركز إيواء أبوسليم، حيث يتواجد 

الزيارة، وفي نفس اليوم، وزعت المفوضية، مع شريكتها الهيئة الليبية لإلغاثة، المياه ومواد اإلغاثة 

األساسية. كما قدمت المفوضية المساعدات اإلنسانية في مراكز إيواء السبعة والزنتان وجنزور. إن األوضاع 

اسية، ومن ضمنها الغذاء. تقدم العامة قاسية في مراكز اإليواء هذه، باكتظاظها وغياب الخدمات األس

الدعم العاجل لتخفيف معاناة الالجئين والمهاجرين الموجودين في مراكز المفوضية ووكاالت األمم المتحدة 

السلطات الليبية إلى إيجاد بدائل لالحتجاز كما تدعو الدول إلى توفير  المفوضية تدعووهذه.  اإليواء

مسارات آمنة وقانونية، مثل إعادة التوطين. كما تناشد المفوضية دول إعادة التوطين لتسريع إجراءاتها 

 إلعادة توطين األشخاص من ليبيا ومراكز العبور. 

ة، خالل األيام الماضيتسجيل بالسراج، طرابلس. سبتمبر، استأنفت المفوضية أنشطتها في مركز ال 7في 

قدمت المفوضية الغذاء، والمياه، ومواد اإلغاثة األساسية، والمساعدات النقدية )عبر شريكتها منظمة 

شخص من األشخاص المشمولين  700تشيزفي(، وخدمات التسجيل، والمساعدات الطبية، إلى أكثر من 

مراكز  من خرجواين في مناطق االشتباكات في طرابلس أو كانوا قد باختصاص المفوضية والذين كانوا عالق

 اإليواء. 

العائالت النازحة التي كانت قد هربت من منازلها ولجأت إلى خارج طرابلس وتستمر المفوضية في دعم 

 المفوضية مواد اإلغاثة األساسيةخالل فترة التقرير، وزعت نتيجة لالشتباكات التي جرت مؤخرا . 

في الزاوية. عائلة  45 على النوم ومستلزمات النظافة وحفاظات األطفال وأدوات الطبخ والمياه( )حصائر

 (. 4,627عائلة ) 641وفي بنغازي، وزعت الهيئة الليبية لإلغاثة مواد اإلغاثة األساسية على 
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الليبيون  192,513

 1النازحون داخليا  حاليا  

 من عائدونال  372,741

داخليا  )تم تسجيل العودة  النزوح

 1 (2018مارس  – 2016في 

وطالبو الالجئون  55,413

 2اللجوء المسجلون في ليبيا

ن األشخاص الذي 20,254

وصلوا إلى إيطاليا عبر البحر 

 3 2018 حتى اآلن في

 دوريةالمتابعة الزيارات  895

تى اآلن في لمراكز اإليواء ح

2018  

و الالجئون وطالب 1,527

اللجوء الذين تم اإلفراج عنهم 

)بما في  2018حتى اآلن في 

 اإلجالء(ذلك من أجل عمليات 

الالجئون وطالبو  1,858

 األكثر ضعفامن الفئات اللجوء 

الذين تم إجالؤهم منذ نوفمبر 
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 التمويل
   مليون دوالر أمريكي 85
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