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 ليبيا 
 أبرز األحداث       2018 يونيو 1 – مايو 26

شخص من جنسيات إريترية وإثيوبية وصومالية من األسر حيث كان يحتجزهم  200مايو، هرب ما يقارب  24في 

بعد محاوالت مسلحة من قبل  قد قضوا نحبهمبأن أكثر من اثني عشر منهم وتفيد تقارير مهربون في بني وليد. 

إصابات بالغة ونقلوا  25وفي الوقت الذي لجأ فيه الكثيرون إلى مسجد محلي، أصيب المهربين إلعادة احتجازهم. 

وفقا للناجين، فإنهم كانوا يتعرضون للتعذيب وانتهاكات لحقوق اإلنسان وإلى مستشفيات محلية لتلقي العناية العاجلة. 

كم جنوب طرابلس(، حيث وفرت  28شخصاً إلى مركز إيواء قصر بن غشير ) 140تجار البشر. تم نقل على يد 

المفوضية المواد غير الغذائية والدعم النفسي االجتماعي كما قامت بإجراءات فرز الحماية لتحديد وتسجيل األشخاص 

حددت المفوضية عدداً كبيراً من األطفال غير وبفضل إجراءات الفرز األولي، . المحتاجين إلى الحماية الدولية

المصحوبين ضمن المجموعة. ستستمر المفوضية في تحديد الحاالت األكثر ضعفاً بهدف إيجاد الحلول لهم في بلدان 

مايو، لم يتم اإلبالغ عن اشتباكات أخرى في بني وليد ويبدو الوضع مستقراً بشكل عام. ولكن  31ثالثة. حتى تاريخ 

تتوقع زيادة عدد الواصلين من بني وليد إذ قد يكون العديد من الالجئين والمهاجرين مازالوا مختبئين أو  المفوضية

 محتجزين. 

 تحركات سكانية

  ،خالل شهر مايو فقط الجئاً ومهاجراً.  6,929، قام حرس السواحل الليبي بإنقاذ/اعتراض 2018حتى اآلن في 
شخصاً في ليبيا. كان أغلبية من تم إنزالهم من مالي وساحل العاج وإريتريا. تتواجد المفوضية مع  1,756تم إنزال 

 طبية واإلنسانية. وكما في األنماط السابقة، غادرتلتقديم المساعدات الفي نقاط اإلنزال شريكتها الهيئة الطبية الدولية 

 طرابلس( والزاوية وزوارة )غرب طرابلس(. القوارب من مواقع قرب القره بوللي )شرق 

 استجابة المفوضية
مايو، نسقت المفوضية نقل ثمانية إريتريين من مركز إيواء الكفرة )غرب طرابلس( إلى مركز إيواء طريق  28في 

لقد تعرض هؤالء األشخاص إلى إصابات بالغة قرب الحدود مع مصر. تقوم المفوضية وشريكتها السكة في طرابلس. 

الهيئة الطبية الدولية بمتابعة الوضع وتوفير المساعدات الطبية واإلنسانية إليهم. إن تواجد المفوضية في مراكز اإليواء 

حماية لوالية المفوضية  اإلنسانية العاجلة وفي ضوءأخذاً في االعتبار االحتياجات ال يعد تبنياً لمثل هذه المرافق. 

ن يكون لموظفينا إمكانية الوصول والتواجد في مراكز اإليواء بهدف متابعة األوضاع، وتقديم فمن المهم أ الالجئين،

 المساعدة المنقذة للحياة، وتحديد المحتاجين إلى الحماية الدولية وتأمين إطالق سراحهم.

تهدف المساعدة التي تقدمها المفوضية في مراكز اإليواء إلى تخفيف معاناة المحتجزين من خالل ضمان أن تستوفي  

، وفرت المفوضية 2018ظروف اإليواء المعايير الدولية األساسية فيما يتعلق بالمعاملة اإلنسانية. حتى اآلن في 

في مراكز  شخص 8,800الغذائية على أكثر من ر ووزعت المواد غيأولية استشارة طبية  14,000وشركاؤها 

 شخصاً بفضل حشد الدعم من قبل المفوضية.  1,274تم إطالق سراح و. اإليواء في ليبيا

مايو، تم  30. حتى إن المفوضية مستمرة في صيانة المبنى الذي سيكون مركز التجمع والمغادرة في طرابلس

أن يبدأ المركز بالعمل من مطلع يوليو، وسيوفر بيئة كريمة لالجئين يتوقع ومن أعمال الصيانة.  %58االنتهاء من 

 في حاالتهم إليجاد حلول في بلدان ثالثة.  البحثوطالبي اللجوء المستضعفين ريثما يتم 

. خالل األسبوع، وزعت المفوضية ومازالت المفوضية مستمرة في االستجابة الحتياجات النازحين داخلياً في ليبيا

عائلة( بمستلزمات النظافة  100نازحاً ) 446المواد غير الغذائية على نازحي تاورغاء المقيمين ببنغازي. تم توفير 

من نازحي  5,200والبطانيات وحصائر النوم والمصابيح الشمسية. ولقد أوصلت المفوضية المساعدات إلى أكثر من 

، قدمت المفوضية المساعدات النقدية إلى 2018مايو. حتى اآلن في  12لة التوزيع في تاورغاء منذ بداية حم

نازحاً وعائداً من  20,276عائلة( في أرجاء ليبيا ووزعت المواد غير الغذائية على  2,200نازحاً ) 12,320

عائدين في العوينية حزمة مأوى على ال 200النزوح. وتخطط المفوضية في األسابيع القادمة إلى توزيع أكثر من 

 بجبل نفوسة. 

 

 الرئيسية األرقام
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