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 ليبيا 
 تحركات سكانية           2019 أكتوبر 18

، الجئا ومهاجرا في البحر 7,404، قام حرس السواحل الليبي بإنقاذ/اعتراض أكتوبر 18حتى 
 272 تم إنزال، شهر أكتوبر حتى اآلن في .عملية بحرية 93وذلك خالل  وإنزالهم في ليبيا

 تاجوراءالجئاً ومهاجراً في كل من:  260. هذا األسبوع، تم إنزال ليبياالجئاً ومهاجراً في 
قدمت المفوضية وشريكتها الهيئة الطبية الدولية  شخصاً(. 81شخصاً( والخمس ) 179)

رت ، غادمؤخراً المساعدات الطبية ومواد اإلغاثة األساسية إلى األشخاص الذين تم إنزالهم. 
  .والخمس القربوليشرق طرابلس قرب غرب طرابلس قرب زوارة و القوارب من مناطق

 استجابة المفوضية

إيجاد بمفوضية الالجئين مستمرة في دعم الالجئين وطالبي اللجوء في المناطق الحضرية وذلك 
الجئاً إلى مركز العبور الطارئ في  93خالل األسبوع القادم سيغادر حلول لهم خارج ليبيا. 

رومانيا قبل إعادة توطينهم أخيراً في بلد ثالث. تنّسق هذه الرحالت مع المنظمة الدولية للهجرة. 
برنامج شخصاً في إطار  371شخصاً ليبيا، منهم  1,663حتى اآلن في هذه السنة، غادر 

 شخصاً ضمن عمليات اإلجالء.  1,292و المفوضية إلعادة التوطين، 

 غالبية المسجلينالجئ وطالب لجوء مسجلين لدى المفوضية في ليبيا.  45,700هناك أكثر من 
(. حتى اآلن، سجلت %14( واإلريتريين )%26( والسودانيين )%37هم من السوريين )

اء الليبية. شخص في المناطق الحضرية وفي مراكز اإليو 7,600المفوضية في هذه السنة 
 المفوضية مستمرة في القيام بحملة تحقق مكثفة في قاعدة بياناتها. 

ومع بلوغ المركز كامل طاقته شخصاً.  829يستضيف مركز التجمع والمغادرة بطرابلس حالياً 
االستيعابية، فإن عمليات النقل من مراكز اإليواء مازالت غير ممكنة. خالل األسابيع الماضية، 

شخصاً من مركز التجمع  20ع وزارة الداخلية والشركاء، نقلت المفوضية أكثر من وبالتنسيق م
وصلوا دون ي قرجي. كان جميع األشخاص من الذين والمغادرة إلى مركز تنمية المجتمع ف

إجراءات رسمية إلى مركز التجمع والمغادرة في يوليو. تمت مساعدتهم بتقديم حزمة المساعدات 
مساعدات طبية ومواد إغاثة أساسية بما فيها مستلزمات النظافة والثياب الالحضرية والتي تتضمن 

 دعماً فيما يتعلق بالمأوى. والمساعدات المالية و

نزحوا خالل األشهر  128,000نازح داخلي في ليبيا، منهم  300,000مازال هناك أكثر من 
الستة الماضية. المفوضية مستمرة في تقديم المساعدات للنازحين والعائدين من النزوح في 

منذ بداية السنة، قدمت المفوضية مواد اإلغاثة األساسية وحزم المأوى إلى أكثر من أرجاء ليبيا. 
 5,000نازح. باإلضافة إلى هذا، قدمت المفوضية المساعدات المالية إلى أكثر من  31,400

نازح في كل من طرابلس والجفارة وبنغازي وسبها ووادي الشاطي. وتستخدم المساعدات المالية 
بشكل رئيسي لتغطية االحتياجات األساسية بما فيها الغذاء والوقود ومستلزمات النظافة وغيرها 
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الليبيون  301,407

 1النازحون داخلياً حالياً 

 من عائدونال 447,025

 1النزوح

الالجئون وطالبو  45,744

 2اللجوء المسجلون

إجمالي الواصلين  8,395

 3إلى إيطاليا 

 

لمراكز  الزيارات 1,048

 اإليواء 

 

الالجئون وطالبو  1,689

 اللجوء الذين تم اإلفراج عنهم

الالجئون وطالبو  829 

اللجوء الموجودون حالياً في 

مركز التجمع والمغادرة ؛ عبر 

عن طريق  شخصاً  2,341

  2018المركز منذ ديسمبر 

الالجئون وطالبو  4,737

من الفئات األكثر ضعفا اللجوء 

تم إجالؤهم منذ نوفمبر  الذين

شخصاً في  (1,663 2017

تم إعادة  371منهم  2019

تم  1,292توطينهم و 

  إجالؤهم(

 التمويل

مليون دوالر  88.2

2019المطلوب لـ   أمريكي 
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