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ومهاجرا في البحر من قبل حرس السواحل الليبي
سجل إنقاذ/اعتراض  8,074الجئ ًا
حتى  17سبتمبرُ ،
ً
وإنزالهم في ليبيا .في  14سبتمبر ،وصل  45شخصا نجوا من انقالب قارب إلى قاعدة طرابلس البحرية.
وبحسب ما ورد فقد انتشل حرس السواحل الليبي جثتين ،بينما
يظل  22شخصا في عداد المفقودين .تشدّد المفوضية على
ّ
وتحث الدول على تعزيز
أن ليبيا ليست مينا ًء آمنا ً لإلنزال،
جهود البحث واإلنقاذ في البحر المتوسط لمنع حصول
الخسائر في األرواح .تتواجد المفوضية وشريكتها ،لجنة
اإلنقاذ الدولية ( ،)IRCفي نقاط اإلنزال لتقديم المساعدة
الطبية العاجلة ومواد اإلغاثة األساسية قبل أن تقوم السلطات
الليبية بنقل األفراد إلى مراكز اإليواء.

استجابة المفوضية
يوجد حاليًا أكثر من  2,400الجئ ومهاجر في مراكز اإليواء
صا من المشمولين باختصاص
في ليبيا ،منهم  1,044شخ ً
المفوضية .في  9سبتمبر ،أجرت المفوضية وشريكتها منظمة
اإلغاثة األولية الدولية ) ،(PUIزيارة توعية وحماية إلى
مركز إيواء قنفودة في شرق ليبيا ،حيث يحتجز  23الجئًا
وطالب لجوء من سوريا وإثيوبيا والصومال .تواصل
الجنة اإلنقاذ الدولية ) ،(IRCشريكة المفوضية ،تقدم
لالجئين
المفوضية دعوتها إلى إنهاء االحتجاز التعسفي
المساعدات الطبية في إحدى نقاط اإلنزال© UNHCR .
والمهاجرين في ليبيا واإلفراج عنهم بشكل منظم .ندعو إلى
إيجاد بدائل الحتجاز الالجئين  /المهاجرين الذين يتم اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر .حتى اآلن هذا العام ،أجرت
المفوضية وشركاؤها  192زيارة حماية وقدمت  1,175استشارة طبية في مراكز اإليواء في ليبيا.
بالسراج في طرابلس .في األسبوع الماضي،
يستمر تقديم خدمات الحماية في مكتب التسجيل التابع للمفوضية
ّ
استقبل فريق االستقبال  386شخصا ً من بينهم  80لهم مواعيد لتحديد وضع الالجئين وإعادة التوطين .كما سجلت
المفوضية  220الجئا وطالب لجوء .غالبية المسجلين هم من السودانيين ،يليهم السوريون واإلريتريون
والصوماليون واإلثيوبيون والماليون والنيجيريون الذين تلقوا جميعًا شهادات المفوضية ومستلزمات النظافة .تم
تحديث ملفات  104أفراد آخرين بمعلومات مثل الحالة العائلية وعناوين االتصال.
يستمر تقديم الخدمات الطبية لالجئين وطالبي اللجوء القاطنين في المناطق الحضرية .في األسبوع الماضي،
قدم الشريك الطبي ،لجنة اإلنقاذ الدولية ،الرعاية الصحية في طرابلس ومصراتة ( 190كم شرق طرابلس)،
حيث قُدمت  119استشارة طبية و  29إحالة في طرابلس ،بينما قُدمت  224استشارة طبية وست إحاالت في
مصراتة .كما دعم فريق الخط الساخن للطوارئ الطبية والمتاح على مدار الساعة طوال أيام األسبوع  17شخصا ً
بالمساعدة الطبية .حتى  17سبتمبر ،قُدم نحو  2,600استشارة رعاية صحية أولية.
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