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 2017منذ يوليو فبراير.  21ضمن بعثة مشتركة بين الوكاالت، زارت المفوضية مدينة درنة في 
ما أثر على وصول المياه والغذاء واألدوية والوقود ومدينة درنة محاصرة مع اشتباكات متقطعة 

والغاز. ولقد التقى فريق األمم المتحدة بالسلطات المحلية من أجل مناقشة الوضع اإلنساني بالمدينة. 
نازح داخل المدينة. وتتضمن الصعوبات الرئيسية في  3,600وفقا للسلطات المحلية، فإن هناك 

خدمات العامة بما فيها الصحة واألغراض األساسية لألهالي. مخلفات الحرب المنفجرة وغياب ال
اقمة فولقد حذر فريق العمل اإلنساني القُطري في ليبيا من العواقب الوخيمة لألزمة اإلنسانية المت

في درنة، ودعا إلى إتاحة وصول المساعدات اإلنسانية إلى المدنيين المتضررين في درنة بشكل 
لقد دعا الفريق كل أطراف النزاع إلى احترام المدنيين واتخاذ كافة دون قيد أو شرط. و مستدام

ي القانون اإلنسان وللتقيد بما عليها من التزامات بموجبالتدابير الالزمة لحمايتهم وممتلكاتهم، 
 الدولي وقانون حقوق اإلنسان. ولقد كانت هذه أول زيارة إلى درنة خالل خمسة أعوام. 

 

 تحركات سكانية 
لقد شخصاً في البحر.  779، قام حرس السواحل الليبي بإنقاذ/اعتراض 2019فبراير  22حتى 

منذ بداية السنة، ويتضح ذلك عند مقارنة البيانات المسجلة انخفض عدد عمليات اإلنزال بشكل حاد 
فبراير حيث  21يوم عملية شخصا(. تمت آخر  2,640ببيانات ذات الفترة من السنة الماضية )

 –الهيئة الطبية الدولية  (. كانتطرابلس شرقكم  120الخمس )ميناء شخصا في  115 نزالتم إ
 المساعدات الطبية لألشخاص الذين تم إنزالهم. حاضرة وقدمت  -شريكة المفوضية 

 استجابة المفوضية

حيث وزعت ليبيا  المفوضية مستمرة في دعم النازحين داخلياً والعائدين من النزوح في
 من حزم المأوى على العائالت العائدة من النزوح في 101المفوضية والهيئة الليبية لإلغاثة 

كما قامت المفوضية بعدة زيارات لرصد الحماية في تجمعات النازحين في طرابلس  .بنغازي
 وذلك لتقييم االحتياجات األساسية.  1تضمنت أكاديمية جنزور ومخيم الفالح 

ولقد شخصاً في حاجة إلى الحماية الدولية.  152ويستضيف مركز التجمع والمغادرة بطرابلس 
تم إطالق سراحهم جميعاً من مراكز إيواء ليبية وهم اآلن قيد انتظار اإلجراءات من أجل نقلهم 

جئاً وطالب ال 3,175، نقلت المفوضية 2017إلى مركز العبور الطارئ بالنيجر. منذ نوفمبر 
 إلى خارج ليبيا.لجوء 

تقديم المساعدات اإلنسانية إلى في  والمفوضية وشريكتها الهيئة الطبية الدولية مستمرتان
وزعت المفوضية والهيئة الطبية هذا األسبوع في مراكز اإليواء الليبية.  الالجئين والمهاجرين

رة. ولقد تضمنت امرأة وطفالً في مركز إيواء عين زا 53الدولية مواد اإلغاثة األساسية على 
، قامت المفوضية 2019المساعدات المواد الصحية ومستلزمات األطفال. حتى اآلن في 

 من مواد اإلغاثة األساسية.  1,100زيارة إلى مراكز اإليواء وقدمت  199وشركاؤها بـ 

الجئاً  31بإعادة توطين  –بدعم من المنظمة الدولية للهجرة  –فبراير، قامت المفوضية  20في 
وتواصل المفوضية عملها في تحديد الالجئين وطالبي ونقلتهم من طرابلس، ليبيا إلى بلد ثالث. 

، 2017اللجوء القاطنين في مناطق حضرية من أجل إيجاد حلول في بلدان ثالثة. منذ سبتمبر 
لثة، ولقد غادر ليبيا شخصاً من أجل إعادة التوطين في بلدان ثا 1,149قدمت المفوضية ملفات 
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الليبيون  170,490

 1النازحون داخلياً حالياً 

 من عائدونال 445,845

داخلياً )تم تسجيل العودة  النزوح

 1 (2018أكتوبر  – 2016في 

الالجئون وطالبو  56,503

 2اللجوء المسجلون في ليبيا

إجمالي الواصلين إلى  272

 3إيطاليا 

 

زيارات المتابعة  1,573

الدورية لمراكز اإليواء حتى اآلن 

 2019و  2018في 

  

و الالجئون وطالب 3,123

اللجوء الذين تم اإلفراج عنهم 

 2019و  2018حتى اآلن في 

الالجئون وطالبو  3,175

من الفئات األكثر ضعفا اللجوء 

الذين تم إجالؤهم منذ نوفمبر 

2017  

 التمويل
  مليون دوالر أمريكي  88.1
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