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 88الجئ ومهاجر في البحر خالل  12,152الليبي بإنقاذ/اعتراض قام حرس السواحل ، 2018حتى اآلن في 

تم  الالجئين والمهاجرين الذينيونيو، ارتفع عدد العمليات مقارنة باألشهر الماضية، فقد بلغ عدد  ذمنعملية. 

 2,231شخصاً في يونيو،  3,453شخصاً في مايو،  1,756) الجئ ومهاجر 5,000ليبيا أكثر من  إعادتهم إلى

 الزاويةفي كل من ميناء  ومهاجر الجئ 800أكثر من خالل فترة التقرير، تم إنزال  شخصاً حتى اآلن في يوليو(.

وشريكتها الهيئة الطبية الدولية مواد اإلغاثة قدمت المفوضية شخصاً(.  785شخصاً( وقاعدة طرابلس البحرية ) 36)

ومراكز اإليواء التي نقلتهم  نقاط اإلنزال كل من فيالحيوية إلى هؤالء األشخاص المساعدات الطبية األساسية و

 . السلطات إليها

 استجابة المفوضية

تاورغاء  أصبحتولقد كم شرق طرابلس( للمرة األولى.  290يوليو، زارت المفوضية مدينة تاورغاء ) 30في 

تعاني حالياً من غياب البنية التحتية والخدمات األساسية. والتقت المفوضية مع هي و 2011مدينة مهجورة منذ 

من النزوح. طلب العائدون من النزوح الدعم من األمم المتحدة بعد سبع سنوات مؤخراً عائالت عادت إلى المدينة 

من المجتمع  نلضمان أن تكون عودتهم في ظروف آمنة. كما التقت المفوضية مع المجلس المحلي تاورغاء وممثلي

ة. مفي ظروف تتسم باألمان والطوعية والكرا عودة النازحيناالحتياجات الحالية للمدينة وإمكانية المدني لمناقشة 

مازالت المفوضية مستمرة في دعم مجتمعات النازحين والعائدين من النزوح بتوفير المساعدات اإلنسانية في أرجاء 

من ضمنها البطانيات والمالبس والمصابيح المواد غير الغذائية )، وزعت المفوضية 2018ليبيا. حتى اآلن في 

نازح وعائد من  31,000على أكثر من  عية المياه(وأو الشمسية والمدافئ وحصائر النوم ومستلزمات األطفال

كما نفذت عائلة(  2,261شخصاً ) 12,686عائلة(. وقدمت المفوضية المساعدات المالية إلى   8,836النزوح )

 من المشاريع سريعة التأثير في أنحاء ليبيا والتي سيستفيد منها كل من النازحين والمجتمعات التي تستضيفهم.   75

إن من األشخاص المعنيين للمفوضية.  4,300في ليبيا منهم  محتجز 8,000ة أنه يوجد أكثر من المفوضيتقدر 

ى إيجاد وتدعو إل المفوضية مستمرة في تسجيل األشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية في مراكز اإليواء في ليبيا

ية من الوصول إلى مراكز اإليواء وأن يتواجد إن والية المفوضية تقتضي أن يتمكن مكتب المفوض .بدائل لالحتجاز

وتقوم المفوضية وشركاؤها بتقديم المساعدات  موظفوها فيها من أجل تحديد األشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية.

كما تقوم بالفرز والتسجيل وتقديم الموجودين فيها  إطالق سراح األشخاص اإلنسانية في مراكز اإليواء وتدعو إلى

أغسطس،  1حتى  مراكز اإليواء. المعاناة فيإن المساعدات التي تقدمها المفوضية تهدف إلى تخفيف  .رةالمشو

من المواد غير الغذائية على الالجئين والمهاجرين في مراكز اإليواء في ليبيا. ولقد  11,713وزعت المفوضية 

إحالة طبية. ونتيجة  200استشارة طبية أولية وأكثر من  18,500 قدمت المفوضية وشريكتها الهيئة الطبية الدولية

 من مراكز اإليواء في ليبيا.  الجئاً وطالب لجوء 1,527المفوضية، تم إطالق سراح  لدعوات

الجئاً وطالب لجوء المساعدات في مراكز تنمية المجتمع التابعة للمفوضية  550خالل فترة التقرير، تلقى أكثر من 

جيل تلقي الدعم من حيث التس الجئين وطالبي اللجوء يمكنهم فيهل مكاناً آمناً توفر مراكز تنمية المجتمع في طرابلس. 

. كما (الطبية األولية، واإلحاالت الطبية باإلضافة إلى الدعم النفسي الرعايةبما فيها )الطبية ووالمساعدات المالية 

ن إلى عائالت الالجئين القاطنيتقوم المفوضية وشركاؤها، الهيئة الطبية الدولية ومنظمة تشيزفي، بزيارات تواصل 

حتى  .الحقاً  الموّجهةفي طرابلس. تساعد زيارات المتابعة هذه في تقييم أوضاعهم المعيشية من أجل تقديم المساعدات 

إحالة طبية في مراكز تنمية  1,000و أولية استشارة طبية 6,000قدمت المفوضية وشركاؤها ، 2018اآلن في 

المساعدات المالية. وقامت المفوضية وشركاؤها بزيارات  خصش 2,300إلضافة إلى هذا، تلقى أكثر من المجتمع. وبا

 شخصاً(  939عائلة ) 230تواصل إلى أكثر من 
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