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فبراير، فتحت  مطلعفي  الجئاً وطالب لجوء مسجالً لدى المفوضية في ليبيا. 48,485يوجد  

 في شهر فبراير في طرابلس بهدف زيادة قدرتها على التسجيل. ا  المفوضية مركز تسجيل جديد

(، %12(، سوريا )%64السودان ) دول من الجئاً وطالب لجوء 2,350وحده، سجلت المفوضية 

 (%1(، جنوب السودان )%1(، فلسطين )%5(، إثيوبيا )%6(، الصومال )%11إريتريا )

من إجمالي المسجلين، بينما  %13باإلضافة إلى جنسيات أخرى. خالل هذا الشهر، مثل الرجال 

لقد الحظت المفوضية ارتفاع عدد السودانيين على التوالي.  %11و %58النساء واألطفال شكلت 

دد أكثر ع يمثلونبشكل عام، مازال السوريون  والسوريين في الشهر الماضي مقارنة بشهر يناير.

 - %15شخصا (، يتلوهم الفلسطينيون ) 22,613- %47لدى المفوضية )المسجلة من الحاالت 

 شخصا (.  6,527 - %13شخصا ( والسودانيون ) 7,052

 المفوضية استجابة

لقد  الجئاً وطالب لجوٍء خارج ليبيا إلى بلدان ثالثة. 1,334، نقلت المفوضية 2017نوفمبر  منذ

 312شخصا  إلى مركز العبور الطارئ الخاص بالمفوضية في النيجر، و 1,020غادر حتى اآلن 

أجلت المفوضية  ،فبراير 27في إيطاليا، واثنان إلى مركز العبور الطارئ في رومانيا. إلى شخصا  

لى إ ،في طرابلس في مراكز اإليواءكانوا  الذين، والمستضعفةمن الالجئين من الفئات  123عدد 

في القيام بإجراءات الالجئين من أجل إعادة التوطين المباشر من ليبيا  إن المفوضية مستمرة. النيجر

شخصا  وإحالتهم إلى إعادة  477، قامت المفوضية بإجراءات 2017منذ أكتوبر إلى بلدان ثالثة. 

 تلفة. شخصا  تم بالفعل تقديم ملفاتهم إلى بلدان إعادة توطين مخ 351التوطين، منهم 

زيارة متابعة دورية لمراكز اإليواء في ليبيا.  180أكثر من هذه السنة أجرت المفوضية  حتى اآلن

ي شريكتها الهيئة الطبية الدولية، فعبر ، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة وتستمر المفوضية

 توفير العناية الطبية األولية والمساعدة لالجئين والمهاجرين الموجودين في مراكز اإليواء. 

 تقديم المساعدة اإلنسانية في المفوضية تستمربالتنسيق مع وكاالت األمم المتحدة ومع الشركاء، 

ت بهم السبل في قرارة القطف )شرق بني الذين تقطع من نازحي تاورغاء 1,200إلى ما يقارب 

وليد( وهراوة )شرق سرت(. لقد وفرت المفوضية المواد غير الغذائية والخيام والمياه والمالبس 

عائلة من تاورغاء في قرارة القطف. ستستمر المفوضية في توفير المساعدة في  250الشتوية لـ 

 ظروف المناخية القاسية. األسابيع القادمة بحكم درجات الحرارة المنخفضة وال

. وزعت المفوضية هذا إن المفوضية مستمرة في دعم النازحين والعائدين من النزوح في بنغازي

نازحا  وعائدا  من النزوح  2,670األسبوع المواد غير الغذائية ومواد اإلغاثة الشتوية على أكثر من 

 نازحا   32,250 بعدد يبلغ أكبر عدد من النازحين في ليبيا مدينة بنغازيفي المدينة. تحتضن 

 من إجمالي العائدين من النزوح في البالد.  %51و
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 الرئيسية األرقام

الليبيون  165,478

 1النازحون داخليا  حاليا  

 من عائدونال 341,534

داخليا  )تم تسجيل العودة  النزوح

 1 (2017 – 2016في 

الالجئون وطالبو  48,485

 2اللجوء المسجلون في ليبيا

األشخاص الذين   5,258

وصلوا إلى إيطاليا عبر البحر في 

2018 3 

 دوريةالمتابعة الزيارات  189

تى اآلن في لمراكز اإليواء ح

2018  

و اللجوء الالجئون وطالب 969

حتى اآلن الذين تم اإلفراج عنهم 

  2018في 

الالجئون وطالبو  1,334

من الفئات الضعيفة الذين اللجوء 

  2017تم إجالؤهم منذ نوفمبر 

 التمويل

  مليون دوالر أمريكي:  85

 .2018المطلوب لـ 

 :مصفوفة تتبع النزوح -المنظمة الدولية للهجرة 1

  . 2018فبراير  –يناير 

 . 2018يناير  31البيانات اعبارا من    2
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 . 2018فبراير  28عتبارا من ا
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