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 المفوضية قلقة بشأن. للتدخل السريع في البحر المتوسط نداء  يناير، وجهت المفوضية  22في 

تحطم قاربان على األقل وجرت عدة عمليات إنقاذ التطورات األخيرة في البحر المتوسط، حيث 
على تعزيز قدرة  الدول أن تعمل على نحو عاجل أخرى. وتعتبر المفوضية أنه من الضروري

اإلنقاذ بشكل فعال في البحر المتوسط وذلك بتكثيف عمليات التنسيق المشتركة، واستعادة عمليات 
مل قوارب اإلنقاذ التابعة للمنظمات غير أمام عاإلنزال في مناطق آمنة، وإزالة المعوقات 

 الحكومية. 

 تحركات سكانية 
الجئا  ومهاجرا . هذا  469، قام حرس السواحل الليبي بإنقاذ/اعتراض 2019حتى اآلن في 

يناير، قدمت المفوضية  22في األسبوع، سجلت المفوضية ارتفاعا  في عمليات اإلنزال في ليبيا. 
الجئاً ومهاجراً تم إنزالهم في مصراتة، بعد أن تم إنقاذهم من قبل السفينة  141الغذاء والمياه إلى 

". ولقد تقطعت السبل بالمجموعة في البحر لمدة ثالثة أيام. Lady Shamالتجارية "ليدي شام 
 Gesina ارية "جيسينا شيبيرا أشخاص من قبل السفينة التج 106يناير، تم إنقاذ  21في 

Schepera  شخصاً  152يناير، تم إنزال  20" ، وتم إنزالهم في قاعدة الخمس البحرية. في
الجئاً ومهاجراً في قاعدة طرابلس البحرية. وفي كل  70يناير، تم إنزال  19في طرابلس. في 

مواد اإلغاثة األساسية الحوادث المذكورة، قدمت المفوضية وشريكتها الهيئة الطبية الدولية 
في كل من نقاط اإلنزال ومناطق اإليواء شخاص الذين تم إنزالهم وذلك والمساعدات الطبية إلى األ

 نقلتهم السلطات إليها. التي 

 استجابة المفوضية

الجئا  إلى مركز العبور الطارئ برومانيا وذلك بمساندة من  26يناير، نقلت المفوضية  22في 
وتضمنت المجموعة سوريين وسودانيين وإريتريين سيبقون في مركز المنظمة الدولية للهجرة. 

الجئاً ومهاجراً  93العبور الطارئ ريثما يتم إعادة توطينهم في بلد ثالث. في يناير وحده، غادر 
شخصاً وقدمتها من  1,064، حددت المفوضية ملفات 2017ليبيا باتجاه رومانيا. منذ سبتمبر 

 كندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج والسويد وسويسرا.  بلدان هي:أجل إعادة التوطين في سبعة 

مجموعة من الالجئين وطالبي اللجوء من مراكز اإليواء إلى مركز  تقلخالل هذا األسبوع، ن  
شخصاً إلى  80يناير، وصلت مجموعة مكونة من  22في التجمع والمغادرة التابع للمفوضية. 

مركز التجمع والمغادرة، بعد أن كانوا موجودين في مراكز إيواء طريق السكة وأبوسليم وتاجوراء 
 24شخصاً إلى مركز التجمع والمغادرة في  60والسبعة. كما وصلت مجموعة ثانية مكونة من 

ء سوق الخميس. سيتم القيام بإجراءات كل األشخاص يناير، بعد أن كانوا موجودين في مركز إيوا
من الالجئين  142من أجل إيجاد حلول في بلدان ثالثة. ويستضيف مركز التجمع والمغادرة حالياً 

 وطالبي اللجوء المستضعفين. 

في يناير الجئا  وطالب لجوء في مراكز اإليواء.  3,140، سجلت المفوضية 2018منذ أكتوبر 
شخصاً. هذا األسبوع قامت المفوضية بتسجيل طالبي اللجوء في  328المفوضية وحده، سجلت 

كم غرب طرابلس(. وباإلضافة إلى هذا،  45كم و 100كل من مركزي إيواء زوارة والزاوية )
( ومركز شرق طرابلسكم  115زارت المفوضية في األسبوع الماضي مركز إيواء الخمس )

الجئ ومهاجر في مراكز  5,000وتقدر المفوضية أن هناك  إيواء طريق السكة الواقع بطرابلس.
  هم من األشخاص المشمولين باختصاص المفوضية.  3,800اإليواء في ليبيا منهم 
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