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  تحركات سكانية

الجئ ومهاجر في البحر خالل  12,047الليبي بإنقاذ/اعتراض قام حرس السواحل ، 2018حتى اآلن في 

يونيو، ارتفع عدد العمليات مقارنة باألشهر الماضية، فقد بلغ عدد من تم  ذمن. عملية 85ما يقارب من 

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

 335الجئاً ومهاجراً )منهم  491خالل فترة التقرير، تم إنزال  شخصاً حتى اآلن في يوليو(. 1,581و

شخصاً( وقاعدة  17شخصاً( وميناء الزاوية ) 156طفالً( في كل من ميناء الخمس ) 65امرأة و 71رجالً و

مواد اإلغاثة األساسية شريكتها الهيئة الطبية الدولية وقدمت المفوضية شخصاً(.  318طرابلس البحرية )

ومراكز اإليواء التي نقلتهم  نقاط اإلنزال كل من فيالحيوية إلى هؤالء األشخاص الطبية  المساعداتو

 500جثة من البحر، وبلغ عدد المفقودين في البحر أكثر من  100وتم انتشال ما يقارب . السلطات إليها

قطع ن وء الذين يحاولومنذ بداية العام. تدعو المفوضية إلى إلى تيسير المسارات اآلمنة لالجئين وطالبي اللج

 طريق وسط البحر المتوسط بحثاً عن الحماية واألمان. 

منذ الجئاً وطالب لجوء لدى المفوضية في ليبيا.  54,112، تم تسجيل 2018يوليو  25حتى تاريخ 

نسب من شخصاً في مراكز تنمية المجتمع الخاصة بالمفوضية. كانت أعلى  1,678يونيو، تم تسجيل 

 (. %15( والسوريون )%18( واإلريتريون )%45الجنسيات التي تم تسجيلها هي السودانيون )

 استجابة المفوضية

خالل فترة التقرير، نظمت المفوضية ومجموعة الحماية العالمية ورشتي عمل عن "االنخراط في 

كان الهدف من ورشة طنية" وعن "تعميم الحماية". والمجموعات للمنظمات غير الحكومية المحلية وال

نظام العمل اإلنساني العالمي، ونهج بالعمل هو تعزيز معرفة المنظمات غير الحكومية المحلية والشركاء 

المجموعات، والخطوات المختلفة في دورة برنامج العمل اإلنساني. كما تم تصميم هذه التدريبات أيضاً لدعم 

ة في ليبيا وهدفها العام هو ضمان مركزية التركيز على مبادرات تعميم الحماية التي يقودها قطاع الحماي

 بناء القدرات مع شركاءلورش عمل  عدة، أقامت المفوضية منذ بداية السنةالحماية في االستجابة اإلنسانية. 

محليين ومنظمات غير حكومية ومع السلطات الليبية. ورش العمل هذه تعزز من الوعي بخصوص الحماية، 

 استجابة إنسانية أفضل.  بالتالين المفوضية والشركاء، وينتج عنها وتقوي التعاون بي

في مراكز تنمية المجتمع الخاصة بها، مازالت المفوضية مستمرة مع شركائها الهيئة الطبية الدولية 

ومنظمة تشيزفي في تقديم المواد غير الغذائية والعناية الصحية األولية والدعم النفسي االجتماعي 

، قدمت المفوضية 2018حتى اآلن في النقدية إلى الالجئين وطالبي اللجوء في طرابلس. والمساعدات 

إحالة طبية من مراكز تنمية المجتمع. كما وزعت المفوضية  967استشارة طبية أولية و 5,711وشركاؤها 

من  الجئ وطالب لجوء وقدمت المساعدات النقدية إلى أكثر 6,000المواد غير الغذائية على أكثر من 

 شخصاً(.  2,284عائلة ) 1,000

الجئاً وطالب لجوء من الفئات األكثر ضعفاً إلى بلدان  1,858يوليو، قامت المفوضية بإجالء  25حتى 

إلى  10إلى إيطاليا،  312إلى النيجر،  1,536ثالثة بعد أن كانوا موجودين في مراكز اإليواء بليبيا )

مباشرة من ليبيا إلى سبعة بلدان من أجل إعادة التوطين  حالة 662ملفات  كما قدمت المفوضيةرومانيا(.  

يوليو، غادر  26حتى تاريخ . كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنرويج والسويد وسويسرا هيإعادة توطين 

 لتوطين مباشرة من ليبيا إلى كندا وفرنسا والسويد وهولندا. برنامج إعادة ا ضمن شخصاً  70

 الرئيسية األرقام
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