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 تحركات سكانية

لم   .الجئا ومهاجرا في البحر 8,155، قام حرس السواحل الليبي بإنقاذ/اعتراض نوفمبر 15حتى 
 508رجالً،  6,547تسجل أي عمليات إنقاذ/اعتراض خالل األسبوعين الماضيين. ويتضمن هذا الرقم 

 520شخصاً(، تتلوها مالي ) 3,250م هم من: السودان )طفالً. غالبية من تم إنزاله 777نساء، و 
 شخصاً(. 391شخصاً(، والصومال ) 439شخصاً(، وساحل العاج ) 456شخصاً(، وبنغالديش )

قدمت المفوضية وشريكتها الهيئة الطبية الدولية المساعدات الطبية ومواد اإلغاثة األساسية في نقاط 
غادرت القوارب من مناطق غرب طرابلس قرب زوارة وشرق طرابلس  خالل األشهر الماضيةاإلنزال. 

 قرب القربولي. 

 استجابة المفوضية

تعمل وكاالت األمم المتحدة شخص.  1,200يستضيف مركز التجمع والمغادرة حالياً أكثر من 
شخص قدموا من مركز إيواء أبوسليم ودخلوا مركز التجمع والمغادرة  400وشركاؤها على مساعدة 

قدمت مفوضية  أكتوبر بحثاً عن حلول خارج ليبيا. خالل األيام الماضية 31في دون إجراءات رسمية 
 اء العالمي وصندوق األمم المتحدة للسكانليونيسيف وبرنامج الغذالمنظمة الدولية للهجرة واو الالجئين

مواد اإلغاثة األساسية والغذاء. كما أطلعت المفوضية المجموعة على  مساعدات داخل المركز تضمنت
المساعدات المتاحة في مركز تنمية المجتمع بقرجي والمتمثلة في الرعاية الصحية األولية والدعم النفسي 

والمساعدات المالية. مفوضية الالجئين مستعدة لدعم هذه المجموعة  االجتماعي ومواد اإلغاثة األساسية
خارج ليبيا غير متاحة لهم اآلن، وذلك نظراً لمحدودية فرص إعادة  في النطاق الحضري بما أن الحلول

 التوطين واإلجالء خارج ليبيا.

جئين بمساعدة بالتعاون مع شركائها الهيئة الطبية الدولية ومنظمة تشيزفي، تقوم مفوضية الال
هذا األسبوع، ساعدت المفوضية الالجئين الحضريين في مركز تنمية المجتمع الواقع بقرجي. 

 والدعم النفسي بتقديم خدمات مختلفة منها الرعاية الصحية األوليةالجئ وطالب لجوء،  640وشركاؤها 
المفوضية بأنشطة التسجيل داخل  االجتماعي ومواد اإلغاثة األساسية والمساعدات المالية. كما تقوم

 . عمركز تنمية المجتم

من األشخاص  2,500الجئ ومهاجر في مراكز اإليواء في ليبيا، منهم  4,400يوجد حالياً أكثر من 
 وإلى إطالق سراحالمفوضية مستمرة في الدعوة إلى إنهاء االحتجاز المشمولين باختصاص المفوضية. 

 1,100الحضرية بطريقة منظمة. لقد قامت المفوضية وشركاؤها بأكثر من كل الالجئين إلى المناطق 
  استشارة طبية. 17,000زيارة إلى مراكز اإليواء وقدمت أكثر من 

تقوم مفوضية الالجئين وشريكها المجلس النرويجي لالجئين بدعم الليبيين النازحين داخلياً والعائدين 
مأوى إلى قرابة حزم اللمفوضية والمجلس النرويجي لالجئين خالل األيام الماضية، قدمت امن النزوح. 

بنغازي(. ستدعم هذه الحزم النازحين في  جنوبكم  160عائلة من نازحي تاورغاء في اجدابيا ) 260
 11,190ترميم مساكنهم التي تضررت بشدة خالل الصراع. حتى اآلن، قدمت المفوضية أكثر من 

 من النزوح في أرجاء ليبيا.  حزمة مأوى إلى النازحين والعائدين
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الليبيون  301,407

 1النازحون داخلياً حالياً 

 من عائدونال 447,025

 1النزوح

الالجئون وطالبو  45,215

 2اللجوء المسجلون

إجمالي الواصلين  9,942

 3إلى إيطاليا 

 

لمراكز  الزيارات 1,108

 اإليواء 

 

الالجئون وطالبو  1,778

 اللجوء الذين تم اإلفراج عنهم

الالجئون وطالبو  1200+ 

اللجوء الموجودون حالياً في 

 مركز التجمع والمغادرة 

الالجئون وطالبو  5,085

من الفئات األكثر ضعفا اللجوء 

الذين تم إجالؤهم منذ نوفمبر 

شخصاً في  (2,016 2017

م إعادة ت 723منهم  2019

تم  1,293توطينهم و 

  إجالؤهم(

 التمويل

مليون دوالر  88.1

2019المطلوب لـ   أمريكي 
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