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إلى إيطاليا، وقد من ليبيا لجوء  يوطالب الجئين 103ديسمبر، قامت المفوضية بنقل  19في 
هذه هي . بطرابلس شخصاً تمت استضافتهم في مركز التجمع والمغادرة 89كان من ضمنهم 

الالجئون ديسمبر.  4 افتتاحه في التي تنطلق من مركز التجمع والمغادرة منذعملية النقل الثانية 
كانوا يعيشون شخصاً  15ما عدا  ،واءإيكانوا قبل ذلك موجودين في خمسة مراكز اللجوء  وطالبو

 ، منهمبياالجئاً إلى خارج لي 2,793، قامت المفوضية بنقل 2017ضمن المجتمع. منذ نوفمبر 
 إلى رومانيا.  176إلى إيطاليا، و 415 و إلى النيجر، 2,202

تحديد والقيام باإلجراءات وتقديم الملفات من أجل إعادة التوطين عملية الفي تستمر المفوضية 
من أجل إعادة  ملفاً  1,048، قدمت المفوضية 2017منذ سبتمبر وغيرها من الحلول الدائمة. 

إعادة بالمفوضية  قامتوفي ديسمبر وحده، . شخصاً من هؤالء 419ليبيا التوطين، ولقد غادر 
 الجئاً في كندا. 153 توطين

 استجابة المفوضية

 .الدولية األشخاص المحتاجين إلى الحماية تقوم بتسجيل المفوضية مازالتفي مراكز اإليواء، 
شخصاً  3,650الجئاً ومهاجراً في مراكز اإليواء في ليبيا منهم  4,900ر المفوضية أن هناك تقد  

 126محل اهتمام المفوضية. هذا األسبوع، قامت المفوضية بزيارة تسجيل إلى سوق الخميس )
أشخاص. وتخطط المفوضية إلى توسيع عمليات التسجيل  106طرابلس( حيث تم تسجيل كم شرق 

ة . منذ أكتوبر، سجلت المفوضيلتشمل مراكز إيواء أخرى في المنطقة الوسطىالقادمة في األسابيع 
 في حاجة إلى الحماية الدولية. في مراكز اإليواء هم شخصاً  2,830أكثر من 

ة المنطقة الجنوبية الشرقيالواقع ب) الوضع في مركز إيواء السبعةمازالت المفوضية قلقة بشأن 
الجئاً ومهاجراً من غياب أو محدودية الغذاء. وتدعو  230طرابلس(، حيث يعاني أكثر من  من

، دعت 2018المفوضية السلطات إلطالق سراحهم وإلى تقديم الغذاء بشكل عاجل. حتى اآلن في 
ء، وتم الجئاً وطالب لجوء موجودين بمراكز اإليوا 6,480المفوضية إلى إطالق سراح أكثر من 

 .بلدان ثالثةبهدف نقلهم إلى تم اإلفراج عنهم منهم إلى المجتمع أو  %40إطالق 
في توزيع المساعدات الشتوية  –مع شريكتها الهيئة الليبية لإلغاثة  –وتستمر المفوضية 

نازحاً  2,050وخالل هذا األسبوع، تلقى أكثر من المخصصة للنازحين داخلياً في طرابلس. 
  البطانيات والدفايات واألغطية البالستيكية والسترات التشوية ومعاطف المطر والقفازات. 

في توزيع  –من خالل شريكتها الهيئة الليبية لإلغاثة  –المفوضية  شرعتديسمبر،  15في 
كم شرق  290)أكثر من إلى تاورغاء  من النزوح عائدةعائلة  600م إلى حزم المأوى لتقد

. 2011المتضررة في لدعم إصالح المباني والبنى التحتية  هذه الحزمستسخدم  طرابلس(.
 عائلة عادت خالل األشهر الماضية.  165 تاورغاء حالياً وتحتضن 

وتستمر المفوضية وشركاؤها في دعم العائدين من النزوح والمجتمعات المضيفة وذلك بتنفيذ 
 نغازيبمدرسة السد العالي الثانوية بب هذا األسبوع، تم تنفيذ أحد المشاريع. التأثيرالمشاريع سريعة 

 والمكاتب، حيث قدمت المفوضية الحواسيب والطابعات ACTEDمن طرف الشريكة منظمة أكتد 
طالب  500ومستلزمات الرياضة وذلك لدعم األطفال الملتحقين بالمدرسين. هناك أكثر من 

 بالمدرسة، من ضمنهم العديد من العائدين من النازحين. 
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الليبيون  187,423

 1النازحون داخلياً حالياً 

 من عائدونال 403,978

داخلياً )تم تسجيل العودة  النزوح

 1 (2018 أكتوبر – 2016في 

الالجئون وطالبو  57,657

 2اللجوء المسجلون في ليبيا

 إجمالي الواصلين 23,131

 3إلى إيطاليا 

 

متابعة الزيارات  1,340

تى اآلن لمراكز اإليواء ح دوريةال

  2018في 

و الالجئون وطالب 2,709

اللجوء الذين تم اإلفراج عنهم 

  2018حتى اآلن في 

الالجئون وطالبو  2,793

 األكثر ضعفامن الفئات اللجوء 

الذين تم إجالؤهم منذ نوفمبر 

2017  

 التمويل
   مليون دوالر أمريكي 85

 2018المطلوب لـ 
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