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 مستجدات الوضع  2018 أبريل

الجئاً ومهاجراً عبر  4,034إجمالي  بإنزالقام حرس السواحل الليبي قد  ، كان2018أبريل  11بحلول 
لقد وفرت المفوضية وشريتكها اللجنة الطبية الدولية الرعاية الصحية األولية ومستلزمات النظافة، . البحر

وحددت األشخاص الذين هم في حاجة إلى الحماية الدولية في كل من نقاط اإلنزال ومراكز اإليواء الذي 
قرب زوارة وشرق تم نقلهم إليه. وفقا للتحركات األخيرة، غادرت القوارب من مناطق غرب طرابلس 

 طرابلس قرب القره بوللي. ثالثة أرباع عمليات اإلنزال تمت في قاعدة طرابلس البحرية / أبوستة. 
 

تضمنت النسب األعلى لجنسيات المهاجرين والالجئين الذين تم اعتراضهم/إنقاذهم  ،2018حتى اآلن في 
(، %10إريتريا )(، %10(، مالي )%17السواحل الليبي أفراداً من نيجيريا ) حرسفي البحر من قبل 

الذكور البالغين يمثلون ما  البيانات المتوفرة أن تظهر مجهوالً. %10بينما يبقى (، %7ساحل العاج )
على  %9و %15شكل النساء واألطفال تمن إجمالي من تم إنقاذهم/اعتراضهم، بينما  %65 يقارب

 . 2017لقد الحظت المفوضية زيادة أعداد النساء واألطفال مقارنة بالبيانات التي تم جمعها في التوالي. 
 

 عداد المفقودين. شخصاً في  119جثة من البحر بينما تم اعتبار  21، تم انتشال 2018حتى اللحظة في 
 

 استجابة المفوضية
في ليبيا لديها هدف رئيسي وهو إنقاذ األرواح وضمان التحديد  اإلنزالتدخالت المفوضية في نقاط إن 

لألشخاص المعنيين بالنسبة للمفوضية، وهم الالجئون وطالبو اللجوء بشكل  الفوريةالمبكر والحماية 
ال ترتيبات نزول واستقبإيجاد رية المختلطة، توجد حاجة إلى كجزء من االستجابة للتحركات البحرئيسي. 

حسب ا هوتكييفاالحتياجات األساسية الفورية لألشخاص المنخرطين في هذه التحركات تلبية مناسبة لضمان 
 احتياجاتهم المحددة. 

المساعدة في ست نقاط )الزاوية،  بشكل مؤقت وتوفر إنزالنقطة  13الحماية في  برصدتقوم المفوضية 
، مع أنه خر األنقاط الظمة الدولية للهجرة بينما تغطي المن (، تاجوراء )الحميدية(، الخمس(،3طرابلس )

من الناحية العملية فإن كال من المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية تقومان بضمان توفير المساعدة في كل 
ن ، وذلك مثالً مست من نقاط اإلنزالتحسين ظروف االستقبال في في  ساهمت المفوضية أيضاً  كما. النقاط

مظللة لحماية الالجئين والمهاجرين الماكن األصحية، والنقاط الالمياه والصرف الصحي، وخالل بناء مرافق 
 من العوامل الطبيعية مثل المطر ودرجات الحرارة العالية. 

 

 

 الرئيسية األرقام

الالجئون  4,034

والمهاجرون الذين تم 

إنقاذهم/اعتراضهم في البحر من 

السواحل الليبي حتى  حرسقبل 

 1 2018اآلن في 

الالجئون  15,358

والمهاجرون الذين تم 

إنقاذهم/اعتراضهم في البحر من 

قبل خفر السواحل الليبي في 

2017 1 

 2تم توزيعها عدة إنقاذ 2,351

ستشارات طبية اال 277

 2عاجلة

 

 2018 أبريل 9 حتى تاريخالبيانات  1

  2018أبريل  9 حتى تاريخالبيانات  2

 

 

  


