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 أبرز األحداث

قاصدين بطرابلس من مركز التجمع والمغادرة إريتريين قّصر غير مصحوبين ثمانية غادر هذا األسبوع 

في الجئاً وطالب لجوء  2,184غادر ، 2019حتى اآلن في وذلك في إطار برنامج إعادة التوطين. أوروبا، 

 برنامج اإلجالء. ضمن  1,410ضمن برنامج إعادة التوطين و 774إطار إيجاد حلول لهم خارج ليبيا، منهم 

على  ،التجمع والمغادرةكانوا من قبل في مركز  ،رجالً وامرأتان( 21)شخصاً  23وافق ديسمبر،  5في 

عة المجموتلقت في طرابلس.  تنمية المجتمع بقرجيالمساعدات في مركز تلّقي الحضرية ولمناطق االنتقال ل

ساعدتهم لمالمنح المالية المساعدات الطبية ومواد اإلغاثة األساسية وسودانيين وإريتريين صوماليين والمكونة من 

مركز التجمع والمغادرة دون قبل المزيد من األشخاص الذين دخلوا ومؤخراً يسية. على تلبية احتياجاتهم الرئ

أيضاً مركز التجمع والمغادرة شخصاً  26غادر ديسمبر،  3في حزمة المساعدات الحضرية. إجراءات رسمية ب

كانوا  900قرابة منهم شخصاً  1,150نحو يستضيف مركز التجمع والمغادرة حالياً قاصدين مناطق حضرية. 

 مركز التجمعجميعاً ودخلوا كانوا في المجتمع الحضري ، إلى جانب أشخاص مركزي إيواء تاجوء وأبوسليمفي 

 والمغادرة دون إجراءات رسمية.

 تحركات سكانية

في   .وإنزالهم في ليبيا الجئا ومهاجرا 8,848، قام حرس السواحل الليبي بإنقاذ/اعتراض ديسمبر 5حتى 

بميناء نقطة إنزال الحميدية في طفالً(  14امرأة، و 33رجالً، و 158أشخاص ) 205نزال نوفمبر،  29

المساعدات الطبية ومواد اإلغاثة األساسية في  وشريكتها الهيئة الطبية الدولية مفوضية الالجئين تقدم تاجوراء.

  . الزاويةقرب غرب طرابلس غادرت القوارب من مناطق  مؤخراً،نقاط اإلنزال. 

 استجابة المفوضية

استشارة طبية أولية  201خالل األسبوع الحالي، ومن خالل شريكتها الهيئة الطبية الدولية، قدمت مفوضية الالجئين 

استشارة طبية إلى الالجئين  9,499ديسمبر، قُدمت  4حتى  إحالة طبية بمركزها الواقع في قرجي بطرابلس. 34و

أن المفوضية مستمرة في تقديم المواد غير الغذائية إلى الالجئين وطالبي اللجوء  وطالبي اللجوء القاطنين بالمجتمع. كما

من مواد اإلغاثة األساسية مثل البطانيات والمصابيح  19,000، قُدمت 2019في المناطق الحضرية. حتى اآلن في 

 الشمسية والمالبس الشتوية ومستلزمات األطفال

 العائدين منوتقديم المساعدات للنازحين داخلياً المفوضية مستمرة في 

قدمت المفوضية مواد اإلغاثة ، 2019حتى اآلن في النزوح في ليبيا. 

عائلة  900دعمت أكثر من نازح و 21,800األساسية إلى أكثر من 

من  23 هذه السنة كما نفذت المفوضيةبالمساعدات المالية.  نازحة

النازحين داخلياً في أرجاء البالد لدعم المشاريع سريعة التأثير 

المجلس  وزع، في شرق ليبياوهذا األسبوع والمجتمعات المضيفة. 

 22على حزم المأوى ، وهو أحد شركاء المفوضية ،النرويجي لالجئين

شيبنة مخيم في شخصاً(  86تاورغاء النازحين )من أهالي عائلة 

 رىخفي مخيمات أإعادة توزيع كما قامت بعمليات بنغازي. لنازحين في ل

توزيع لم يستفيدوا من شخصاً(،  397)عائلة  76إلى قدمت المساعدات تضم نازحي تاورغاء في بنغازي، حيث 

 . المساعدات سابقاً 
هم من األشخاص المشمولين شخصاً  2,450في ليبيا، منهم في مراكز اإليواء  شخص 4,200قرابة  يقبع

كل الالجئين إلى إطالق سراح الدعوة إلى إنهاء االحتجاز و المفوضية مستمرة فيالمفوضية. باختصاص 

إلى زيارة متابعة  1,150قامت المفوضية وشركاؤها بأكثر من حتى اآلن في هذه السنة . والمهاجرين تدريجياً 

 في ليبيا.  مراكز اإليواء
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 المجلس النرويجيمن قبل  حزم المأوى لنازحي تاورغاء في بنغازي توزيع35%
 لالجئين. حقوق النشر محفوظة للمجلس النرويجي لالجئين. 
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