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هذا األسبوع إلى مركز التجمع  89ديسمبر، تم نقل  6الجئاً إلى النيجر في  133عقب نقل 
مركز التجمع والمغادرة األول من نوعه في  يعتبرووالمغادرة الذي افتتح مؤخراً في طرابلس. 

المستضعفين إلى بيئة آمنة يتسنى فيها إتمام إجراءات الحلول  الالجئين البالد، وهو يهدف إلى جلب
تتم إدارة . توطين، ولم شمل العائالت، والنقل إلى مراكز طارئة في بلدان ثالثةاللهم مثل إعادة 

لية الليبية والهيئة الليبية لإلغاثة شريكة المفوضية. وهذه وزارة الداخو المركز من قبل المفوضية
فراج اإلاالحتجاز. خالل األسبوع، تم المبادرة هي واحدة من التدابير الالزمة لتقديم بدائل عملية عن 
طريق تاجوراء، ) مراكز إيواء أربعةعن الالجئين وطالبي اللجوء من الفئات األكثر ضعفاً من 

 . قبل نهاية السنةالزنتان( وسوف يتم نقلهم من ليبيا  السكة، قصر بن غشير،
الحضرية إلى مركز  كانوا يقطنون في مناطقالجئاً وطالب لجوء  81قامت المفوضية بنقل و

 7الذين وصلوا إلى تيميزورا ليلة  -سوف تتم إجراءات الالجئين العبور الطارئ في رومانيا. 
، 2017ر . منذ نوفمبإليجاد حلول في بلدان ثالثةفي المركز التابع للمفوضية في رومانيا  -ديسمبر

 312إلى النيجر،  2,202الجئاً وطالب لجوء إلى خارج ليبيا، منهم  2,690قامت المفوضية بنقل 
 مركز العبور الطارئ في رومانيا. إلى  176إلى إيطاليا، 

 تحركات سكانية  

في الجئاً ومهاجراً  14,795قام حرس السواحل الليبي بإنقاذ/اعتراض ، 2018حتى اآلن في 
تضمنت ، 2018. حتى اآلن في 2017في ليبيا في  شخصاً  15,358وكان قد تم إنزال البحر. 

النسب األعلى لجنسيات المهاجرين والالجئين الذين تم إنقاذهم/اعتراضهم في البحر من قبل حرس 
، وتقدر نسبة (%10) واإلريتريين( %12) والنيجيريين( %14) السودانيينالسواحل الليبي 

وعقب أشهر الربيع والصيف، حيث كان متوسط عدد عمليات  .من اإلجمالي %10األطفال بـ
في الشهر )مايو، يونيو، يوليو، أغسطس(، فإن هذا الرقم انخفض إلى شخصاً  1,980ل هو اإلنزا
في الشهر اعتباراً من سبتمبر. ولقد كان المفوضية حاضرة في نقاط اإلنزال على مدار السنة  400

 ةوالمواد غير الغذائيإلى جانب شريكتها الهيئة الطبية الدولية، وقدمت المساعدة المنقذة للحياة 
  الذين تم إنزالهم. الالجئين والمهاجرينإلى  الطبيةوالمساعدات 

 استجابة المفوضية 
توزيع المساعدات الشتوية  – شريكتها الهيئة الليبية لإلغاثة من خالل –استكملت المفوضية 

وتمثلت المساعدات  لنازحين داخلياً والعائدين من النزوح في بنغازي. والحقائب المدرسية على ا
 عائلة(.  462شخص ) 2,000 نحوعلى وزعت الشتوية التي  الدفايات والبطانيات والمالبس في

عائلة( المواد غير الغذائية،  1,570أشخاص ) 8,209منذ بداية الحملة الشتوية في بنغازي، تلقى 
  طفالً الحقائب المدرسية.  1,756بينما تلقى 

محل  اشخص 3,527 منهم، شخص في مراكز اإليواء الليبية 4,900تقّدر المفوضية أن هناك 
، قامت المفوضية وشركاؤها الهيئة الطبية الدولية وهيئة اإلغاثة هذه السنة خالل. اهتمام المفوضية
ودعت السلطات إلى اإلفراج عن أكثر من زيارة إلى مراكز اإليواء  1,300الليبية بأكثر من 

شخصاً في مراكز  2,796، سجلت المفوضية 2018حتى اآلن في . الجئاً وطالب لجوء 6,480
ها. والمفوضية اآلن بصدد توسيع أنشطة التسجيل لتشمل مراكز إيواء اإليواء في طرابلس ونواحي

إن المفوضية قلقة إزاء الوضع في مركز إيواء السبعة، حيث ال يتمكن الالجئون خارج طرابلس. 
والمهاجرون من الحصول على الغذاء. تدعو المفوضية إلى إطالق سراحهم وإلى توفير المواد 

 الغذائية بشكل عاجل. 
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 الرئيسية األرقام

الليبيون  187,423

 1النازحون داخلياً حالياً 

 من عائدونال 403,978

داخلياً )تم تسجيل العودة  النزوح

 1 (2018 أكتوبر – 2016في 

الالجئون وطالبو  57,618

 2اللجوء المسجلون في ليبيا

ن إجمالي الواصلي 23,033

 3إلى إيطاليا 

 

متابعة الزيارات  1,319

تى اآلن لمراكز اإليواء ح دوريةال

  2018في 

و الالجئون وطالب 2,621

اللجوء الذين تم اإلفراج عنهم 

  2018حتى اآلن في 

الالجئون وطالبو  2,690

 األكثر ضعفامن الفئات اللجوء 

الذين تم إجالؤهم منذ نوفمبر 

2017  

 التمويل
   مليون دوالر أمريكي 85

 2018المطلوب لـ 

 
 :مصفوفة تتبع النزوح -المنظمة الدولية للهجرة 1
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