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رئيس بعثة المفوضية، روبيرتو مينيوني،  مع يوليو، قام سعادة سفير ألمانيا إلى ليبيا، د.كريستيان باك، 3في 

ولقد عبر بزيارة مركز التجمع والمغادرة في طرابلس رفقة رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، محمد بشر. 

السيد باك عن رضاه عن األعمال التي تم االنتهاء منها وشدد على أهمية مركز التجمع والمغادرة كنموذج فريد سيوفر 

لالجئين وطالبي اللجوء في ليبيا. يجري صيانة المركز ويتوقع أن يبدأ في العمل بحلول منتصف شهر  الدعم الملح  

له في المستقبل هي شخص، وستكون السعة االستيعابية الكلية  200يوليو. سيوفر المركز بالمرحلة األولى السكن لـ

ر ضعفاً من األشخاص المعنيين في بيئة شخص. وسيمكن هذا المرفق المفوضية من استقبال الحاالت األكث 1,000

آمنة للقيام بإجراءات حاالتهم من أجل إعادة التوطين، ولم شمل العائالت، وعمليات اإلجالء، أو العودة الطوعية 

حسبما يقتضي األمر. وفي مركز التجمع والمغادرة، ستوفر المفوضية وشركاؤها خدمات التسجيل والمساعدات 

والغذاء، والمساعدات الطبية، والدعم النفسي االجتماعي. كما سيوفر المركز بديالً عن احتجاز اإلنسانية مثل السكن، 

 األشخاص المشمولين برعاية المفوضية في ليبيا. سيتم إدارة المركز من قبل المفوضية ووزارة الداخلية الليبية. 

 تحركات سكانية

الجئاً وطالب لجوء. منذ بداية  10,971يوليو، قام حرس السواحل الليبي بإنقاذ/اعتراض أكثر من  3اعتبارا من 
مقارنة يونيو، شهدت عمليات اإلنقاذ/االعتراض في البحر التي يقوم بها حرس السواحل الليبي ارتفاعاً كبيراً 

ولقد تسبب هذا في تصاعد أعداد في أبريل(.  1,463في مايو،  1,756في يونيو،  3,453باألشهر الماضية )
جثة تم انتشالها في  81أشخاص مفقودين،  506في البحر ) الوفياتاألشخاص الذين يتم إنزالهم في ليبيا وأعداد 

شخصاً(،  16الجئاً ومهاجراً في كل من: تاجوراء ) 1,366شهر يونيو وحده(. خالل فترة هذا التقرير، تم إنزال 
شخصاً(. ولقد غادرت غالبية  849شخصاً(، وقاعدة طرابلس البحرية ) 114اً(، الزاوية )شخص 387الخمس )

القوارب من مناطق ما بين الخمس والقره بوللي. لقد الحظت المفوضية ارتفاع عدد مواطني السودان وجنوب السودان 
ذين في ليبيا البي اللجوء المسجلين لديها كما الحظت أيضاً ارتفاع أعداد طالالذين يحاولون عبور البحر المتوسط. 

يحاولون عبور البحر، نظراً لغياب الحلول في البالد حسبما أفيد به. في نقاط اإلنزال، قامت المفوضية وشريكتها 
بل قلناجين، قبل أن يتم نقلهم إلى مراكز اإليواء من ية واإلنسانية العاجلة لالهيئة الطبية الدولية بتقديم المساعدات الطب

 السلطات. 

 استجابة المفوضية

الجئاً وطالب لجوء في ليبيا. يشكل السوريون أكبر عدد من  53,388يوليو، سجلت المفوضية  2تاريخ حتى 

الجئاً وطالب لجوء  8,828وحدها، تم تسجيل  2018في يتلوهم السودانيون والفلسطينيون.  ،الحاالت المسجلة

لدى المفوضية في مراكز تنمية المجتمع الخاصة بها وفي مراكز اإليواء حيث يقوم فريق الحماية الخاص بالمفوضية 

 . 2017مقارنة بنفس الفترة من   %44بإجراءات الفرز الخاصة بتحديد وضع الالجئين. هذا يمثل زيادة بنسبة 

ية وشركاؤها الهيئة الطبية الدولية ومنظمة تشيزفي تقوم بتقديم المواد في مراكز تنمية المجتمع، مازالت المفوض

غير الغذائية، العناية الصحية األولية، الدعم النفسي والمساعدات النقدية إلى الالجئين وطالبي اللجوء في طرابلس. 

طبية في  الةإح 790استشارة طبية أولية و 5,100، قدمت المفوضية وشركاؤها أكثر من 2018حتى اآلن في 

قدمت المساعدات النقدية إلى أكثر من و من المواد غير الغذائية 5,326مراكز تنمية المجتمع. كما وزعت المفوضية 

 الجئ وطالب لجوء.  2,000

حالة من أجل إعادة التوطين إلى خارج ليبيا. من  482ملفات  ، قدم مكتب المفوضية بليبيا2018حتى اآلن، في 

من األشخاص األكثر ضعفاً  1,858يوليو، قامت المفوضية بإجالء  3حتى تاريخ البالد.  34ضمن هؤالء، غادر 

 إلى رومانيا(.  10إلى إيطاليا،  312إلى النيجر،  1,536إلى خارج ليبيا )
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 الرئيسية األرقام
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