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منذ يونيو، الجئاً ومهاجراً في البحر.  11,276يوليو، قام حرس السواحل الليبي بإنقاذ/اعتراض  10حتى تاريخ 

في  1,463في مايو،  1,756في يونيو،  3,453ارتفع عدد عمليات اإلنقاذ/االعتراض مقارنة باألشهر الماضية )

شخصاً(. تم إنزال  255أبريل(. وسجلت المفوضية عدداً كبيراً من الوفيات والمفقودين في البحر في شهر يونيو )

غادرت معظم القوارب من مناطق بين الخمس والقره بوللي، و ( في قاعدة طرابلس البحرية.%70أغلبية األشخاص )

 أو من الزاوية وزوارة. 

 69شخصاً( في قاعدة طرابلس البحرية و) 398الجئاً ومهاجراً، منهم ) 467في األسبوع الماضي، تم إنزال 

، ةالنفسي والصدماتكان يعاني معظم األشخاص الذين تم إنزالهم في ليبيا من سوء التغذية، شخصاً( في الزاوية. 

واألمراض الجلدية مثل الجرب نظراً لطول مدة احتجازهم على يد المهربين. ولقد الحظت المفوضية زيادة في أعداد 

حاضرة خالل اإلنزال إلى جانب  المفوضيةمواطني السودان وجنوب السودان الذين يحاولون عبور البحر. كانت 

ل من إلى األشخاص في كير مواد اإلغاثة األساسية والمساعدات الطبية الحيوية الهيئة الطبية الدولية. ولقد قاموا بتوف

نقاط اإلنزال ومراكز اإليواء التي نقلتهم السلطات إليها. نظراً الرتفاع أعداد عمليات اإلنزال في األشهر الماضية، 

شخصاً في مراكز  8,000يوجد تقّدر المفوضية أنه فإن مراكز اإليواء في طرابلس ونواحيها مكتظة بشكل متزايد. 

 من األشخاص المشمولين برعايتها.  4,000اإليواء حالياً، منهم 

 استجابة المفوضية

مازالت المفوضية مستمرة في تنفيذ المشاريع سريعة التأثير لدعم المجتمعات المضيفة والالجئين والنازحين داخلياً 

من المشاريع سريعة التأثير في أرجاء ليبيا لتصل إلى ما  75قامت المفوضية بتنفيذ  2018حتى اآلن في في ليبيا. 

المفوضية  ساعدتشخص متضرٍر بسبب األزمة. ولمساعدة النازحين داخلياً والعائدين من النزوح،  37,000يقارب 

ختلفة من الدعم مثل المقاعد المدرسية وأجهزة المجتمعات المحلية والبلديات والمستشفيات والمدارس بتقديم أنواع م

الحاسوب وخزانات المياه ومصابيح الطاقة الشمسية للشوارع ومعّدات إدارة النفايات. وفي األسابيع القادمة، تخطط 

 المفوضية لدعم المرافق الطبية في بنغازي. 

نائبة الممثل الخاص لألمين العام، يوليو، اجتمع كل من السيد روبرتو مينيوني، رئيس بعثة المفوضية، و 9في 

مان رئيس برلالسيدة ماريا ريبيرو، ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، السيد عثمان بلبيسي، في طرابلس ب

توفير الحلول في بلدان خالل اللقاء، أكدت المفوضية على الحاجة إلى االتحاد األوروبي، السيد أنطونيو تاجاني. 

الء من عمليات اإلج بدءادة التوطين، إلى األشخاص المشمولين برعاية المفوضية في ليبيا. منذ ثالثة، بما في ذلك إع

شخصاً إلى خارج ليبيا )من ضمنهم أطفال غير مصحوبين(، حيث تم  1,858تم إجالء ، 2017ليبيا في أواخر 

( إلى مركز العبور الطارئ في رومانيا. مازال يتواجد في 10( إلى إيطاليا و)312( إلى النيجر و)1,536إجالء )

ي ية حالياً إليواء الالجئين فالقدرة االستيعابية المتبقإن من األطفال غير المصحوبين الذين تم إجالؤهم.  262النيجر 

، تم تقديم 2017شخصاً. باإلضافة لهذا، منذ سبتمبر  125مركز العبور الطارئ الخاص بالمفوضية في نيامي هو 

بلدان إعادة توطين )كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا  7شخصاً إلعادة التوطين المباشر من ليبيا إلى  565ملفات 

شخصاً من أجل إعادة التوطين مباشرة من ليبيا إلى كندا وفرنسا  44ولقد غادر . والنرويج والسويد وسويسرا(

شخصاً من أجل إعادة التوطين وهم في انتظار المقابالت أو قرارات دول  541والسويد وهولندا. تم تقديم ملفات 

 إعادة التوطين. 
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