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من المخطط أن تكون عملية اإلجالء التالية شخصاً.  907يستضيف مركز التجمع والمغادرة حالياً 
. المقبلة ياماألمن مركز التجمع والمغادرة إلى مركز العبور الطارئ في رواندا في غضون 
الثة في بلدان ثمفوضية الالجئين مستمرة في دعوة المجتمع الدولي إلى توفير مزيد من الحلول 

لتنسيق مع وزارة الداخلية ومع الشركاء، قامت أكتوبر، وبا 2آمنة لالجئين العالقين في ليبيا. في 
ركز شخصاً من مركز التجمع والمغادرة إلى م 15المفوضية بأول عملية نقل لمجموعة مكونة من 

جميعهم من المجموعة التي وصلت من تلقاء أنفسها إلى مركز  تنمية المجتمع في قرجي. كان
ألولى التي تتلقى حزمة المساعدات التجمع والمغادرة في شهر يوليو. هذه هي المجموعة ا

الحضرية والتي تتضمن مساعدات طبية ومواد إغاثة أساسية بما فيها مستلزمات النظافة والثياب 
 والمساعدات المالية والمساعدات المتعلقة بالمأوى. 

وكان وطالب لجوء في إطار إيجاد حلول لهم،  االجئ 1,540، غادر ليبيا 2019حتى اآلن في 
شخصاً غادروا ضمن برنامج إعادة التوطين  371شخصاً تم إجالؤهم و  1,169 من ضمنهم

 التابع للمفوضية. 

 تحركات سكانية 

، الجئا ومهاجرا في البحر 7,144، قام حرس السواحل الليبي بإنقاذ/اعتراض أكتوبر 7حتى 
الجئاً ومهاجراً في ليبيا. يمثل هذا الرقم  1,120في شهر سبتمبر، تم إنزال  .وإنزالهم في ليبيا

شخصاً(. جرت آخر عملية  1,380انخفاضاً طفيفاً مقارنة بالبيانات المسجلة في شهر أغسطس )
من الالجئين والمهاجرين من قبل حرس السواحل في  102أكتوبر، حينما تم إنزال  1إنزال في 
مفوضية الالجئين وشريكتها الهيئة الطبية الدولية قدمت ، شهر سبتمبرحتى اآلن في الخمس. 

، غادرت مؤخراً . إلى األشخاص الذين تم إنزالهمالمساعدات الطبية ومواد اإلغاثة األساسية 
 زليتن والقربولي. شرق طرابلس قرب غرب طرابلس قرب زوارة و القوارب من مناطق

 استجابة المفوضية

نذ ممفوضية الالجئين مستمرة في دعم النازحين داخلياً والعائدين من النزوح في أرجاء ليبيا. 
نازح في طرابلس  20,300بداية السنة، قدمت المفوضية مواد اإلغاثة األساسية إلى أكثر من 

أكثر وبنغازي ومصراتة وزوارة والزاوية وغات ومرزق. وباإلضافة إلى هذا، قدمت المفوضية 
من حزم المأوى والتي تساعد النازحين والعائدين من النزوح على ترميم بيوتهم  10,400من 

 شخصاً آخرين بتقديم المساعدات المالية الدورية لهم.  5,060ومساكنهم. كما ُدعم 

حتى اآلن هذه السنة، الجئاً وطالب لجوء مسجلين لدى المفوضية في ليبيا.  45,600هناك 
شخصاً في مراكز اإليواء. ورغم محدودية  3,582شخصاً منهم  7,300 سجلت المفوضية

أكثر من زيارة لمراكز اإليواء. هناك  1,000الوصول، قامت المفوضية وشركاؤها بقرابة 
هم من األشخاص المشمولين  3,700في مراكز اإليواء في ليبيا، منهم  الجئ ومهاجر 5,200

الدعوة إلى إنهاء االحتجاز في ليبيا وهي مستعدة  باختصاص المفوضية. المفوضية مستمرة في
 لدعم السلطات الليبية بتقديم استجابة حضرية معّززة. 
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