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تحركات سكانية
في  6ديسمبر ،نقلت المفوضية  133الجئا ً وطالب لجوء من مركز التجمع والمغادرة الذي افتتح مؤخراً
بطرابلس إلى مركز العبور الطارئ بالنيجر .كل األشخاص الذين تم نقلهم كانوا من قبل موجودين في مراكز
اإليواء في ليبيا ،ولقد تمت استضافتهم في مركز التجمع والمغادرة لعدة أيام قبل مغادرتهم .يعتبر مركز
التجمع والمغادرة األول من نوعه في البالد ،وهو يهدف إلى جلب المستضعفين من األشخاص محل اهتمام
ال مفوضية إلى بيئة آمنة يتسنى فيها إتمام إجراءات الحلول الدائمة المناسبة لهم مثل إعادة توطين الالجئين،
ولم شمل العائالت ،والنقل إلى مراكز طارئة أخرى في بلدان ثالثة .تتم إدارة المركز من قبل المفوضية
ووزارة الداخلية الليبية والهيئة الليبية لإلغاثة شريكة المفوضية .وهذه المبادرة هي واحدة من التدابير
الالزمة لتقديم بدائل عملية عن الرحالت الخطيرة التي يقطعها الالجئون والمهاجرون عبر القوارب على
طول طريق وسط البحر المتوسط.

تحركات سكانية
حتى  6ديسمبر ،قام حرس السواحل الليبي بإنقاذ/اعتراض  14,795الجئا ً ومهاجراً ( 10,346رجالً،
 2,172امرأة 1,421 ،طفالً) في البحر خالل  115عملية .خالل نوفمبر ،تم إنزال  546الجئا ً ومهاجراً
في ليبيا .وخالل هذه السنة ،تم إنزال أغلبية الالجئين والمهاجرين في :قاعدة طرابلس البحرية (،)%62
بينما تم إنزال اآلخرين في كل من ميناء الخمس ( ،)%19والزاوية ( .)%11خالل هذا األسبوع ،ومن
خالل شريكتها الهيئة الطبية الدولية ،قامت المفوضية بمساعدة عشرة ناجين تم إنزالهم في ليبيا بعد أن كانوا
عالقين في البحر ألكثر من  10أيام .وتشير تقارير إلى أن  15آخرين قضوا نحبهم على متن المركب نظراً
لنقص الماء والغذاء.

استجابة المفوضية
المفوضية مستمرة في تسجيل األشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية .حتى  30نوفمبر ،تم تسجيل
 57,644الجئا ً وطالب لجوء لدى المفوضية في ليبيا .أغلبية من تم تسجيلهم هم من سوريا (23,750
شخصاً) ،والسودان ( 10,777شخصاً) ،وإريتريا ( 7,748شخصاً) .في نوفمبر ،سجلت المفوضية 812
الجئا ً وطالب لجوء ،معظمهم من إريتريا ( 546شخصاً) ،والصومال ( 102شخصاً) ،والسودان (65
شخصاً) .تستمر المفوضية في تسجيل كافة األشخاص المشمولين باختصاصها في مراكز اإليواء داخل
طرابلس وفي محيطها .منذ بداية الحملة في أكتوبر ،سجلت المفوضية  2,796شخصا ً في مراكز اإليواء.
والمفوضية مستمرة في إعادة توطين الالجئين األشد ضعفا ً خارج ليبيا .منذ سبتمبر  ،2017قدمت
المفوضية ملفات  994شخصا ً من أجل إعادة توطينهم في بلدان ثالثة .ولقد غادر  114شخصا ً ضمن
برنامج إعادة التوطين من ليبيا إلى كندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والسويد.
في نوفمبر ،دعمت المفوضية  8,600نازح داخليا ً وذلك بتقديم المساعدات المالية متعددة االستخدامات.
من خالل شركائها المجلس الدنماركي لالجئين ومنظمة أكتد ،قدمت المفوضية المساعدات المالية إلى 770
عائلة نازحة في طرابلس ،و 700عائلة في بنغازي ،و 95عائلة في سبها .وتستخدم العائالت هذه المساعدات
لسد احتياجاتها األساسية كالغذاء والمصاريف الطبية وغيرها من المستلزمات.
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