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 أبرز األحداث
المفوضية وشركاؤها  مازالتبالتنسيق مع السلطات المحلية وأعضاء من فريق عمل الهجرة المختلطة، 

كم  115الالجئين والمهاجرين الذين ُعثر عليهم في شاحنة مهجورة قرب مدينة زوارة ) يتابعون وضع
كانت تحتوي أيضاً  مقفلةنقل الجئاً ومهاجراً داخل شاحنة  98يوليو، ُعثر على  16في غرب طرابلس(. 

رعهم شخصاً قد لقوا مص 11على بعض غالونات البنزين. عندما تم التعرف عليها من قبل السلطات، كان 
 قاريرأفادت توفي المنطقة.  مستشفياتستة منهم أطفال(، بينما كان اآلخرون في حالة حرجة وتم نقلهم إلى )

هؤالء األشخاص سيحاولون عبور  قع مغادرة غرب زوارة، حيث كانبأن الشاحنة كانت متجهة إلى مو
 تاركاً المهاجرين والالجئين من أجل تفادي نقطة تفتيش، ولقد قام السائق بترك الشاحنةالبحر المتوسط. 

المفوضية قلقة ألن الرجال والنساء واألطفال مازالوا يخاطرون بحياتهم مازالت   في الشاحنة المغلقة. عالقين
، بلغ عدد 2018. حتى اآلن في في طرق خطيرة نحو أوروبا، ويقضي الكثيرون نحبهم بأعداد متزايدة

يونيو وحده، توفي  شهر شخص للسنة الخامسة على التوالي. في 1,000والمفقودين أكثر من الوفيات 
 قطعوا البحر المتوسط. كل سبعة أشخاص  مقابلشخص واحد 

  تحركات سكانية

الجئ ومهاجر في  11,800الليبي بإنقاذ/اعتراض أكثر من قام حرس السواحل ، 2018حتى اآلن في 

يونيو، ارتفع عدد العمليات مقارنة باألشهر الماضية، فقد بلغ  1منذ عملية.  80البحر خالل ما يقارب من 

شخصاً تم إنزالهم في شهر يونيو،  3,453الجئاً ومهاجراً ) 4,840عدد من تم إنزالهم في ليبيا أكثر من 

الجئاً ومهاجراً  158يوليو، تم إنزال  16شخصاً تم إنزالهم حتى اآلن في شهر يوليو(. في  1,392 و

الغذائية في غير وتسعة أطفال( في الخمس. قدمت المفوضية المساعدات الطبية والمواد امرأة  34)منهم 

 نقاط اإلنزال من خالل شريكتها الهيئة الطبية الدولية. 

 استجابة المفوضية

كم جنوب شرق  180مجتمعات النازحين داخلياً في الزنتان )يوليو، قامت المفوضية بزيارة  12في 

والتقى فريق المفوضية بالسلطات المحلية والعائالت النازحة لمناقشة طرابلس(، الواقعة في جبل نفوسة. 

احتياجات الحماية. وفي المستقبل، وبالتعاون مع السلطات المحلية، سوف تقدم المفوضية المساعدات 

مواد غير غذائية، كما ستنفذ مشاريعاً سريعة التأثير سيستفيد منها كل من المجتمعات  على هيئةاإلنسانية 

من المشاريع سريعة التنفيذ ووزعت  75، نفذت المفوضية 2018المحلية والنازحين داخلياً. حتى اآلن في 

ات النقدية نازح وعائد من النزوح. قدمت المفوضية المساعد 31,000المواد غير الغذائية على أكثر من 

 شخص.  12,686إلى 

 1منذ م. ها وتسعى إلى إيجاد حلول دائمة لإن المفوضية مستمرة في تحديد الالجئين األكثر ضعفاً في ليبي

بلدان إعادة توطين )كندا،  7شخصاً من أجل إعادة التوطين في  565، تم تقديم ملفات 2017سبتمبر 

لتوطين مباشرة شخصاً في برنامج إعادة ا 44فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، النرويج، السويد، سويسرا(. ولقد غادر 

شخصاً من أجل إعادة التوطين وهم  541من ليبيا إلى كندا وفرنسا والسويد وهولندا. ولقد تم تقديم ملفات 

 في انتظار إجراء المقابلة الشخصية أو في انتظار قرار بلدان إعادة التوطين. 
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 الرئيسية األرقام

الليبيون  179,400

 1النازحون داخلياً حالياً 

 من عائدونال  372,022

داخلياً )تم تسجيل العودة  النزوح

 1 (2018مارس  – 2016في 

الالجئون وطالبو  54,100

 2اللجوء المسجلون في ليبيا

ن األشخاص الذي 17,847

وصلوا إلى إيطاليا عبر البحر 

 3 2018 حتى اآلن في

 دوريةالمتابعة الزيارات  761

تى اآلن في لمراكز اإليواء ح

2018  
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 ذلك من أجل عمليات اإلجالء(

الالجئون وطالبو  1,858

 األكثر ضعفامن الفئات اللجوء 

الذين تم إجالؤهم منذ نوفمبر 
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