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           2019 ديسمبر 27

 أبرز األحداث

 مركز التجمع كانوا مستضافين فيشخصاً  19ديسمبر، نقل  22في 

تلقت المجموعة المكونة من إريتريين . إلى المجتمع الحضري والمغادرة

مواد  مساعدات في مركز تنمية المجتمع تضمنتوسودانيين وصوماليين 

وحددت لهم مواعيد كما منحوا شهادات . إغاثة أساسية ومساعدات مالية

. ستتابع المفوضية، من خالل الضعف معاييرلمقابالت الحماية لتقرير 

شريكتها منظمة تشيزفي، الحاالت من خالل الزيارات الميدانية لمعاينة 

 . ظروفهم المعيشية

من اإلريتريين أخرى ) ديسمبر مجموعة 26وفي إطار مماثل، قبلت يوم 

. ولقد والصوماليين ضمنهم امرأتان وطفل( بحزمة المساعدات الحضرية

تلقوا مواد إغاثة أساسية ومنحاً مالية. نقلوا إلى مركز تنمية المجتمع حيث 

، شخص 1,000مازال مركز التجمع والمغادرة يستضيف أكثر من 

أغلبهم كانوا في مراكز إيواء أبوسليم وتاجوراء. هؤالء المحتجزون 

وتزايد عدم طلبوا المساعدة في يوليو وأكتوبر بسبب االشتباكات السابقون 

  استقرار األوضاع األمنية. 

من األطفال القصر غير المصحوبين  34غادر ليبيا  ديسمبر، 22وفي 

، حيث سينتظرون إعادة مركز العبور الطارئ في رومانياقاصدين 

حتى اآلن، تم إعادة توطين في السنة الجديدة.  أوروباتوطينهم في 

توفير حلول دائمة خارج ليبيا لالجئين وطالبي اللجوء الضعفاء. شخصاً في إطار استمرار المفوضية في  893

 ء من خالل مركز العبور الطارئ. من هؤال 628 مرولقد 

 تحركات سكانية

في  .وإنزالهم في ليبيا الجئا ومهاجرا 8,965، قام حرس السواحل الليبي بإنقاذ/اعتراض ديسمبر 26حتى 

في  انطالقهمشخصاً في ميناء طرابلس من قبل حرس السواحل الليبي، وذلك بعد  117ديسمبر، تم إنزال  23

في البحر كم غرب طرابلس(. ولقد كانت هذه أول عملية إنقاذ/اعتراض  50األصل من مدينة الزاوية )قرابة 

لتقديم المساعدات الطبية حسب ، شريكة المفوضية، حاضرة الهيئة الطبية الدولية خالل شهر ديسمبر. كانت

انخفاضاً حاداً عن إحصائيات أكتوبر ثل موهو ما يشخصاً في ليبيا،  693الحاجة. خالل شهر نوفمبر، تم إنزال 

  شخصاً.   1,113الذي أنزل فيه 

 استجابة المفوضية

استشارة  2,900، قدمت المفوضية، من خالل شريكتها الهيئة الطبية الدولية، أكثر من 2019حتى اآلن في 

 10,130في مراكز اإليواء، و 18,540استشارة في نقاط اإلنزال، و  1,250نحو تضمن هذا طبية في ليبيا. 

 5,550 تاالهيئة الطبية الدولية وزع. وباإلضافة إلى المساعدات الطبية فإن المفوضية وفي مركز تنمية المجتمع

 حزمة إنقاذ. 

ديسمبر،  23حتى العائدين من النزوح في ليبيا. وتقديم المساعدات للنازحين داخلياً المفوضية مستمرة في 

عائلة  921نازح وعائد من النزوح، بينما تلقت  22,000قدمت المفوضية مواد اإلغاثة األساسية إلى أكثر من 

نازح وعائد من النزوح في كل  12,700كما قدمت المفوضية حزم المأوى إلى أكثر من المساعدات المالية. 

وهو شريك  ،لنرويجي لالجئينهذا األسبوع، قدم المجلس امن طرابلس وجبل نفوسة والمنطقة الشرقية. 

حزمة. وبهذا التوزيع فإن  1,260تلقّوا  شخصاً( 4,916عائلة ) 865درنة إلى المفوضية، حزم المأوى في 

   حزمة( قد انتهى. 4,000كامل مخزون المفوضية من حزم المأوى في شرق ليبيا )
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الليبيون  343,180

 1النازحون داخلياً حالياً 

 من عائدونال 447,388

 1النزوح

الالجئون وطالبو  46,336

 2اللجوء المسجلون

لمراكز  الزيارات 1,195

 اإليواء 

 

الالجئون وطالبو  1,780

 اإلفراج عنهماللجوء الذين تم 

الالجئون وطالبو  1000+ 

اللجوء الموجودون حالياً في 

 مركز التجمع والمغادرة 

الالجئون وطالبو  5,382

من الفئات األكثر ضعفا اللجوء 

الذين تم إجالؤهم منذ نوفمبر 

شخصاً في  (2,303 2017
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مركز التجمع والمغادرة إلى استمرار انتقال األشخاص من 1
حضرية. يستضيف مركز التجمع والمغادرة حالياً أكثر مناطق 
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