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شخصاً في حاجة إلى الحماية الدولية من ليبيا إلى مركز العبور  132مايو، أجلت المفوضية  10 في

طفالً من إريتريا والصومال والسودان.  28امرأة و 31رجالً و 73الطارئ بالنيجر. تضمنت المجموعة 

لبرنامج اإلجالء  وهذه هي أول مجموعة من الالجئين يتم نقلها جواً إلى خارج ليبيا منذ اإليقاف المؤقت

اإلنساني الخاص بالمفوضية في مطلع مارس، عقب قلق حكومة النيجر من أن عمليات المغادرة من أجل 

إن المفوضية ممتّنة للسلطات في النيجر وليبيا على  وتيرة القادمين إلى النيجر. تواكبإعادة التوطين لم 

دائمة لالجئين وطالبي اللجوء من الفئات األكثر استئناف عمليات اإلجالء التي ستوفر الحماية والحلول ال

إلى النيجر،  1,152الجئاً إلى خارج ليبيا ) 1,474، قامت المفوضية بإجالء 2017ضعفاً. منذ نوفمبر 

حالة من أجل إعادة التوطين في بلدان ثالثة.  465إلى رومانيا(، وقدمت ملفات  10إلى إيطاليا، و 312و

تدابير إليجاد بدائل عملية للرحالت الخطيرة التي يقطعها الالجئون  حزمةجزء من هي  هذه المبادرات

 والمهاجرون على طول طريق وسط البحر المتوسط.

  تحركات سكانية 

خالل فترة التقرير، تم  الجئاً ومهاجراً من قبل حرس السواحل الليبي. 6,340 إنزالتم ، مايو 9بحلول 

وقاعدة  ،شخصاً( 96والزاوية ) ،شخصاً( 168ميناء الخمس )شخصاً بشكٍل رئيسي في  1,167إنزال 

كم غرب طرابلس(، والقره  100شخصاً(. غادرت هذه المراكب من زوارة ) 783طرابلس البحرية )

كم غرب طرابلس(. قدمت المفوضية وشركاؤها المساعدات  50كم شرق طرابلس(، والزاوية ) 50بوللي )

 ا. نقلتهم السلطات إليهتم إنزالهم في الموانئ وفي مراكز اإليواء التي الطبية واإلنسانية لألشخاص الذين 

 استجابة المفوضية

تستمر المفوضية في تنفيذ المشاريع سريعة التأثير والتي تفيد النازحين والعائدين من النزوح والالجئين 

بمستشفى أبوستة  الطاقة الشمسيةمايو، قامت المفوضية بتركيب مصابيح  2والمجتمعات المضيفة. في 

نظراً لالنقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، سيساعد هذا المشروع في توفير مصدر يعتمد في طرابلس. 

عليه للكهرباء في المستشفى. باإلضافة إلى هذا، ستحّسن المصابيح الشمسية من الوضع األمني عن طريق 

المفوضية مشاريع سريعة التأثير بشكل  ، نفذت2018توفير اإلضاءة خالل ساعات الليل. حتى اآلن في 

مدينة وبلدية في ليبيا بهدف تعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات المختلفة. تضمنت هذه  16مباشر في 

 المواقع طرابلس وبنغازي وسرت والزاوية وصبراتة وأوباري وجبل نفوسة. 

. رانييرو غويرا، مركز تنمية المجتمع مايو، زار المدير العام المساعد بمنظمة الصحة العالمية، د 6في 

د.غويرا عن الخدمات المقدمة لالجئين وطالبي وخالل الزيارة، تم إطالع الخاص بالمفوضية في طرابلس. 

اللجوء، والتي تتضمن المساعدات الطبية والدعم النفسي االجتماعي والمساعدات النقدية وخدمات التسجيل. 

إحالة طبية بمراكز تنمية المجتمع  554استشارة طبية أولية و 3,844، تم تقديم 2018حتى اآلن في 

 الخاصة بالمفوضية. 

المنظمة الدولية للهجرة )يونيسيف( و منظمة األمم المتحدة للطفولةالمفوضية و أقامتمايو،  7و 6في 

تناولت ورشة العمل حلول . المصالح الفضلىورشة عمل مشتركة لمدة يومين عن حماية األطفال وتحديد 

الحماية لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، وركزت على تحسين آليات اإلحالة والتعاون بين 

 وكاالت األمم المتحدة. 
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