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الجئاً من الفئات األكثر ضعفاً  88أبريل، وبالتنسيق مع منظمة أطباء بال حدود، قامت المفوضية بإجالء  30في 

. باعتبارها جزءاً من فريق عمل الهجرة المختلطة، تستمر المفوضية غرب طرابلس(كم  115من مركز إيواء زوارة )

الالجئون من الالجئين والمهاجرين الموجودين في مركز اإليواء.  800في االستجابة إلى االحتياجات العاجلة لـ

لذين ينتمني أغلبيتهم إلى الكاميرون وبنغالديش وإريتريا والمهاجرون الذين تم احتجازهم في ظروف قاسية ألسابيع، وا

وإثيوبيا وغامبيا وغانا وغينيا وساحل العاج ومالي والمغرب ونيجيريا وباكستان والسنغال والصومال والسودان، قد 

. وفرت المفوضية وجدوا وهم في حاجة ماسة إلى الدعم النفسي وهم يعانون من نقص المياه والتهوية والغذاء

الهيئة الطبية الدولية والمجلس الدنماركي لالجئين ومنظمة أطباء بال حدود، المساعدة الطبية والمواد غير  وشركاؤها،

 الغذائية، كما أجرت حملة لمعالجة الجرب. 

في طرابلس  فريق تحديد أفضل المصالحمارس، أسست المفوضية واليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة  29في 

وسيجتمع أخصائي حماية الطفل لمناقشة بعض الحاالت المعقدة وإقتراح حلول  ،لألطفال المهاجرين والالجئين

إن التعاون بين الوكاالت من أجل حماية األطفال هو أمر جوهري لضمان أن يتم تحديد األطفال المحتاجين  . مالئمة

  دة لبلدانهم، وأن تتم إحالتهم إلى الحماية والحلول لدى المفوضية.إلى الحماية الدولية، والذين ال يستطيعون العو

  تحركات سكانية

تم و 2018شخص ممن تعني بهم المفوضية في ليبيا خالل  1,300أبريل، قد تم إنزال أكثر من  30بحلول 

% بالمقارنة 45.5هذا يمثل زيادة قدرها  الجئاً ومهاجراً من قبل حرس السواحل الليبي. 5,109إنقاذ/اعتراض 

 461عدة إنقاذ و 3,347، تم تقديم 2018حتى اآلن في  .شخصاً( 3,509ة من العام الماضي )مع نفس الفتر

 استشارة طبية من طرف المفوضية والهيئة الطبية الدولية.

امرأة وتسعة أطفال( في ميناء  39رجالً و 165الجئين ومهاجرين ) 210في هذا األسبوع وحده، تم إنزال أكثر من 

قدمت المفوضية وشريكتها الهيئة الطبية الدولية  شخصاً(. 119عدة طرابلس البحرية )شخصاً( وقا 94الخمس )

 المساعدات الطبية واإلنسانية في نقاط اإلنزال. 

ذ بداية السنة، سجلت من الالجئين وطالبي اللجوء في ليبيا. ومن 52،031أبريل ، قامت المفوضية بتسجيل  30بحلول 

تم تسجيلها، يليهم المواطنون السودانيون   فرداً ويشكل المواطنون السوريون أكبر جنسية 7,430المفوضية 

 .والفلسطينيون

 استجابة المفوضية

كم غرب طرابلس( في جبل  135أبريل، زارت المفوضية العائدين من النزوح القاطنين في القواليش ) 26في 

نفوسة. التقى رئيس البعثة، روبرتو مينيوني، بالسلطات المحلية ومجتمعات العائدين من النزوح من أجل تحديد 

المالئمة ومياه الشرب. ولتقديم االستجابة الفعالة، الخدمات الطبية والمساكن احتياجاتهم األكثر إلحاحاً والتي تتضمن 

 ستقوم المفوضية بتنفيذ مشروع سريع التأثير لمساعدة المجتمع المحلي والعائالت التي عادت مؤخراً إلى المنطقة. 

هم من األشخاص المعنيين للمفوضية. في  2,637، منهم مراكز اإليواء الرسميةفي  شخص 5,700هناك ما يقارب 

وتحسين الوصول إلى  إطالق السراح وتدعو إلى ،تقوم المفوضية وشركاؤها بتقديم المساعدات الطبية ،اإليواء مراكز

خدمات الفرز وتحديد الهوية والتسجيل، باإلضافة إلى التدابير الرامية لمنع خطر العنف الجنسي والعنف القائم على 

وضية في مراكز اإليواء إلى تخفيف المعاناة من خالل نوع الجنس. تهدف المساعدات األساسية التي تقدمها المف

زيارة إلى مراكز إيواء رسمية في أرجاء  486، أجرت المفوضية 2018تحسين ظروف اإليواء. حتى اآلن في 

 . 2018الجئين وطالبي لجوء عقب تدخالت المفوضية في  1,006ليبيا. باإلضافة إلى هذا، تم إطالق سراح أكثر من 

ية وشركاؤها، الهيئة الطبية الدولية ومنظمة تشيزفي، في تقديم خدمات التسجيل وتوفير الرعاية الصحية تستمر المفوض

األولية والدعم النفسي االجتماعي والمساعدات النقدية لالجئين وطالبي اللجوء في مراكز تنمية المجتمع في طرابلس. 

 لة طبية لألشخاص المعنيين.  إحا 533استشارة طبية و 3,746، تم إجراء 2018حتى اآلن في 
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