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الجئاً وطالب لجوء من طرابلس إلى مركز العبور  159فبراير بنقل  13قامت المفوضية في 
المجموعة بمركز التجمع والمغادرة بطرابلس، ولقد استضيفت هذه الطارئ في نيامي بالنيجر. 

، سوق الخميس، السبعة، قصر بن غشير، وذلك بعد نقلهم إليها من مراكز إيواء مختلفة )أبوسليم
ليتم القيام بإجراءاتهم من أجل  152تاجوراء، زليتن(. ويستضيف مركز التجمع والمغادرة حالياً 

الجئاً وطالب  3,175، نقلت المفوضية 2017نوفمبر منذ المزيد من عمليات النقل إلى النيجر. 
إلى إيطاليا،  415إلى مركز العبور الطارئ بالنيجر، و  2,491، منهم لجوء إلى خارج ليبيا

 إلى رومانيا.  269و
 

 تحركات سكانية 
شخصاً في البحر.  663، قام حرس السواحل الليبي بإنقاذ/اعتراض 2019فبراير  12حتى 

تم  فبراير 12ل خالل فترة هذا التقرير. في ساعات الصباح األولى من يوم إنزا تمت عمليتا
نقلوا إلى أحد من ثم الجئاً ومهاجراً من قبل حرس السواحل في الخمس، و 133إنقاذ/اعتراض 

مراكز اإليواء. قدمت المفوضية وشريكتها الهيئة الطبية الدولية مواد اإلغاثة األساسية والمساعدات 
الجئاً ومهاجراً في قاعدة  61طة اإلنزال. وفي نفس اليوم، قامت سفينة تجارية بإنزال الطبية في نق

 نطلق منطرابلس البحرية. ووفقاً للتحركات األخيرة، فإن عمليات مغادرة القوارب من ليبيا ت
 كم شرق طرابلس(.  119مناطق قرب الخمس )

 استجابة المفوضية 

المفوضية مستمرة في دعم النازحين داخلياً والعائدين من النزوح في بنغازي وذلك بتقديم حزم 
تساعد هذه الحزم العائالت على إصالح منازلها المتضررة، بما في ذلك الجدران والنوافذ المأوى. 

 1,310 أكثر من –وشريكتها الهيئة الليبية لإلغاثة  –واألبواب المتضررة. ولقد وزعت المفوضية 
حزمة(، والعوينية بجبل  161من حزم المأوى على العائدين من النزوح في كل من: بنغازي )

 حزمة(. 450حزمة(، وتاورغاء بالمنطقة الوسطى ) 700نفوسة )

كما تدعم المفوضية الالجئين وطالبي اللجوء القاطنين في طرابلس من خالل مراكز تنمية 
ة يومياً، مع شركائها الهيئة الطبية الدولية ومنظمة تشيزفي، تقوم المفوضيالمجتمع التابعة لها. 

شخص من المشمولين باختصاصها وذلك في مراكز تنمية المجتمع.  200بمساعدة أكثر من 
وتدعم المفوضية وشركاؤها الالجئين وطالبي اللجوء بتقديم الرعاية الصحية األولية واإلحاالت 

 د االغاثة األساسية وخدمات التسجيل والمساعدات المالية.الطبية والدعم النفسي االجتماعي وموا

والمفوضية مستمرة في تسجيل األشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية في مراكز اإليواء 
طرابلس( وسجلت كم جنوب  150الزنتان )بزيارة إلى المفوضية  قامتهذا األسبوع الليبية. 

 6,200من األشخاص المعنيين في مراكز إيواء ظهر الجبل. وتقدر المفوضية أن هناك  170
 من األشخاص المشمولين باختصاص المفوضية.  4,300شخصاً في مراكز اإليواء منهم 

شخصاً من أجل إعادة التوطين في بلدان  1,130، قدمت المفوضية ملفات 2017منذ سبتمبر 
شخصاً تم إعادة توطينهم بالفعل مباشرة من ليبيا أو من خالل مركز العبور  383م ثالثة، منه

فرصة إعادة توطين  6,351دولة بتقديم  12، تعهدت 2019فبراير  11حتى الطارئ برومانيا. 
من هذه التعهدات من أجل إعادة التوطين  1,940النيجر. وسوف تستخدم  –للوضع في ليبيا 
 مباشرة من ليبيا. 
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 الرئيسية األرقام

الليبيون  170,490

 1النازحون داخلياً حالياً 

 من عائدونال 445,845

داخلياً )تم تسجيل العودة  النزوح

 1 (2018أكتوبر  – 2016في 

الالجئون وطالبو  56,455

 2اللجوء المسجلون في ليبيا

إجمالي الواصلين إلى  152

 3إيطاليا 

 

زيارات المتابعة  1,494

الدورية لمراكز اإليواء حتى اآلن 

  2019و  2018في 

و الالجئون وطالب 3,041

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

 2019المطلوب لـ 
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