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الجئاً من مركز التجمع والمغادرة بطرابلس إلى روما،  146أبريل قامت المفوضية بإجالء  29في 
مازال الوضع في  كم شرق طرابلس( حيث 210مصراتة )وتمت عملية اإلجالء من مطار إيطاليا. 

ر. كل الالجئين كانوا من قبل في مراكز اإليواء الليبية التي نقلتهم المفوضية منها طرابلس غير مستق
إلى مركز التجمع والمغادرة. بعد عملية اإلجالء هذه فإن مركز التجمع والمغادرة يستضيف حالياً 

مركز العبور الجئين إلى  309في طرابلس، أجلت المفوضية  شخصاً. منذ بداية األزمة 349
الجئاً وطالب لجوء إلى  3,612، أجلت المفوضية 2017الطارئ بالنيجر وإلى إيطاليا. منذ نوفمبر 

 561شخصاً(، وإيطاليا ) 269شخصاً(، ومركز العبور الطارئ برومانيا ) 2,782كل من النيجر )
 شخصاً(. 

هناك حاجة ماسة لعمليات اإلجالء اإلنسانية من ليبيا حيث ال تتوفر بدائل لالجئين للوصول لألمان 
ولقد دعت المفوضية دول إعادة التوطين إلى توفير فرص إضافية لالجئين وطالبي خارج ليبيا. 

 426أشخاص، بينما غادر  1,404، قدمت المفوضية ملفات 2017اللجوء من ليبيا. منذ سبتمبر 
في إطار برنامج إعادة التوطين من ليبيا مباشرة أو عبر مركز العبور الطارئ في رومانيا الجئاً 

 إلى كل من كندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج والسويد. 
 

 تحركات سكانية

. ومحيطها شخص نظراً لالشتباكات الدائرة في طرابلس 54,900أكثر من نزح أبريل،  4منذ 
في استضافة ذويهم وأصدقائهم في مناطق مختلفة من طرابلس أو المدن معظم النازحين مازال 

ز كما تم إنشاء مراك والمناطق الساحلية مثل الزاوية وصبراتة وتاجوراء باإلضافة إلى جبل نفوسة.
 قللنازحين من قبل السلطات المحلية وجهات االستجابة األولى وذلك لدعم النازحين الفاّرين من مناط

النزاع. المفوضية مستمرة في دعم النازحين وذلك بتقديم خدمات اإلحالة عبر خطوط هواتفها، 
باإلضافة إلى تقديمها لمواد اإلغاثة األساسية للنازحين. منذ بداية األزمة، قدمت المفوضية مواد 

 شخصاً من خالل خطوط هواتفها.  2,267نازحا ودعمت  7,790اإلغاثة األساسية إلى 

 استجابة المفوضية

، خالل األسبوعخصاً في البحر. ش 1,287السواحل الليبي بإنقاذ/اعتراض  قام حرس ،مايو 3حتى 
شخصاً(.  257شخصاً( وميناء الخمس ) 15الجئاً ومهاجراً في كل من زوارة ) 272تم إنزال 

كانت مفوضية الالجئين وشريكتها الهيئة الطبية الدولية حاضرتين لتقديم المساعدات اإلنسانية 
، 2019والطبية المنقذة للحياة لكل األشخاص قبل أن تنقلهم السلطات إلى أحد مراكز اإليواء. في 

 5,257) 2018انخفضت عمليات اإلنزال بشكل حاد مقارنة بالبيانات المسجلة خالل ذات الفترة من 
 أشخاص(.  3,509) 2017شخصاً( و 

ع، هذا األسبوالمفوضية مستمرة في تسجيل األشخاص المشمولين باختصاصها في مراكز اإليواء. 
شخصاً في  367قامت المفوضية بعمليات تسجيل في الزاوية )مركز إيواء النصر(، حيث سجلت 

 حاجة إلى الحماية الدولية. 
تساعد كما أن المفوضية مستمرة في دعم الالجئين وطالبي اللجوء في المناطق الحضرية. 

الجئاً  150المفوضية، إلى جانب شركائها الهيئة الطبية الدولية ومنظمة تشيزفي، يومياً أكثر من 
 توطالب لجوء وذلك بتقديم الرعاية الطبية األولية واإلحاالت الطبية وتقديم المشورة والمساعدا

في قرجي. منذ األسبوع الماضي، الحظت المفوضية  (CDC 2) 2العينية في مركز تنمية المجتمع 
 . 2في نسبة الالجئين الوافدين على مركز تنمية المجتمع  %25زيادة بنسبة 
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