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الجئاً وطالب لجوء من الفئات األكثر ضعفاً إلى  124أكتوبر، أجلت مفوضية الالجئين  10في 
مفوضية الالجئين ممتنة لكل من السلطات العبور الطارئ المنشأ حديثاً في كيغالي برواندا. مركز 

كم شرق  180الليبية والرواندية على دعمها لهذه الرحلة التي تمت من مطار مصراتة )
طرابلس(. وضمت هذه المجموعة الجئين مستضعفين كانوا موجودين من قبل في مراكز إيواء 

في مركز التجمع والمغادرة بطرابلس. يستضيف المركز حالياً أكثر من تضافوا قبل أن يسليبية، 
الجئاً وطالب لجوء قد غادروا ليبيا في إطار إيجاد  1,663شخصاً. بهذه الرحلة يكون  820

 371عبر عمليات اإلجالء اإلنساني و  1,239، ضمنهم 2019حلول لهم خارج ليبيا في سنة 
المفوضية مستمرة في دعوة المجتمع الدولي طين التابع للمفوضية. من خالل برنامج إعادة التو

 لتوفير مزيد من الحلول لالجئين خارج ليبيا. 

 تحركات سكانية 
، الجئا ومهاجرا في البحر 7,144، قام حرس السواحل الليبي بإنقاذ/اعتراض أكتوبر 11حتى 

الغالبية العظمى من الالجئين والهاجرين  ، تم إنزال2019حتى اآلن في سنة  .وإنزالهم في ليبيا
شخصاً(، والزاوية  2,483شخصاً(، وقاعدة طرابلس البحرية ) 3,381الخمس ) :في كل من

شخصاً(. منذ بداية السنة، تضمنت النسب األعلى لمن تم إنقاذهم/اعتراضهم من قبل  791)
( %6حل العاج )( وسا%7( ومالي )%43حرس السواحل في البحر أفراداً من السودان )

شرق غرب طرابلس قرب زوارة و ، غادرت القوارب من مناطقمؤخراً (. %5والصومال )
، قدمت المفوضية وشريكتها الهيئة الطبية الدولية أكثر 2019في سنة  القربولي.طرابلس قرب 

من مواد اإلغاثة األساسية  4,470استشارة طبية عاجلة في نقاط اإلنزال وأكثر من  880من 
  إلى األشخاص الذين تم إنزالهم. 

 استجابة المفوضية
طق الحضرية وذلك من مفوضية الالجئين مستمرة في دعم الالجئين وطالبي اللجوء في المنا

تقوم المفوضية مع منظمة تشيزفي والهيئة الطبية الدولية خالل مركز تنمية المجتمع في قرجي. 
الجئ وطالب لجوء أسبوعياً وذلك بتقديم الرعاية الصحية األولية والمشورة  500بمساعدة قرابة 

ة. غالبية من يترددون على والمساعدات المالية ومواد اإلغاثة األساسيوالدعم النفسي االجتماعي 
ئين الالجدعمت المفوضية في هذه السنة، مركز تنمية المجتمع هم من السودانيين واإلريتريين. 

 عائلة.  720استشارة طبية، كما قدمت المساعدات المالية إلى أكثر من  7,500بتقديم أكثر من 

هم  3,500في مراكز اإليواء في ليبيا، منهم  الجئ ومهاجر 4,700 تقدر المفوضية أن هناك
. المفوضية مستمرة في الدعوة إلى إنهاء من األشخاص المشمولين باختصاص المفوضية

في األسبوع الماضي، قامت المفوضية بأنشطة تسجيل في مركز إيواء  االحتجاز في ليبيا.
ئ وطالب لجوء في الج 3,600، سجلت المفوضية أكثر من 2019جنزور. حتى اآلن في سنة 

مراكز اإليواء. كما قدمت المفوضية، من خالل شريكتها الهيئة الطبية الدولية، أكثر من 
  استشارة طبية في مراكز اإليواء.  15,200
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الليبيون  301,407

 1النازحون داخلياً حالياً 

 من عائدونال 447,025

 1النزوح

الالجئون وطالبو  45,713

 2اللجوء المسجلون

إجمالي الواصلين  7,923

 3إلى إيطاليا 

 

لمراكز  الزيارات 1,011

 اإليواء 

 

الالجئون وطالبو  1,689

 اللجوء الذين تم اإلفراج عنهم

الالجئون وطالبو  829 

اللجوء الموجودون حالياً في 

مركز التجمع والمغادرة ؛ عبر 

عن طريق  شخصاً  2,341

  2018المركز منذ ديسمبر 

الالجئون وطالبو  4,737

من الفئات األكثر ضعفا اللجوء 

الذين تم إجالؤهم منذ نوفمبر 

شخصاً في  (1,663 2017

تم إعادة  371منهم  2019

تم  1,292توطينهم و 

  إجالؤهم(

 التمويل
مليون دوالر  88.2

2019المطلوب لـ   أمريكي 
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