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 أبرز األحداث

طفالً(  18امرأة و  40رجالً و  14الجئاً ) 72 غادر هذا األسبوع

تكونت المجموعة من ليبيا نحو مركز العبور الطارئ في رومانيا. 

من إريتريين وسودانيين وسوريين كان بعضهم مستضافين سابقاً في 

مركز التجمع والمغادرة بينما كان آخرون يعيشون وسط المجتمع. 

وسوف يتم في رومانيا استكمال إجراءات إعادة توطينهم. حتى اآلن 

شخصاً ليبيا عن طريق برنامج المفوضية  846، غادر 2019في 

  وطين. إلعادة الت
شخصاً إريترياً وسودانياً وصومالياً إلى  28ديسمبر، نقل  10في 

خارج مركز التجمع والمغادرة وذلك بعد أن وافقوا على قبول حزمة 

تضمنت المجموعة المساعدات الحضرية في مركز تنمية المجتمع. 

رجالً وامرأتين وطفالً واحداً. هذه هي خامس عملية نقل تحدث في شهر ديسمبر. قدمت لألشخاص مساعدات  25

متمثلة في مواد اإلغاثة األساسية ومساعدات طبية ومساعدات مالية وذلك لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم 

شخصاً، كانوا مستضافين في مركز التجمع والمغادرة،  174 األساسية مثل الغذاء والمأوى. منذ شهر أكتوبر، نقل

شخصاً،  1,050إلى المجتمع الحضري في تسع عمليات منفصلة. يستضيف مركز التجمع والمغادرة اآلن قرابة 

كانوا من قبل في مركز إيواء أبوسليم ودخلوا جماعياً إلى مركز التجمع والمغادرة في شهر  400منهم نحو 

وجد عدد مقارب من األشخاص الذين كانوا من قبل في مركز إيواء تاجوراء المستضافين في أكتوبر. كما ي

 مركز التجمع والمغادرة إثر الضربة الجوية في شهر يوليو. 

 تحركات سكانية

من   .وإنزالهم في ليبيا الجئا ومهاجرا 8,848، قام حرس السواحل الليبي بإنقاذ/اعتراض ديسمبر 11حتى 

في عمليات اإلنقاذ البحرية وذلك يعزى بشكل رئيٍس إلى األحوال الجوية  المالحظ أن هناك انخفاضاً حاداً

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

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

 استجابة المفوضية

تسمح إلى مراكز إيواء في ليبيا. زيارة متابعة  1,160ديسمبر قامت مفوضية الالجئين بأكثر من  10حتى 

هذه الزيارات للمفوضية بتقييم أوضاع األشخاص المشمولين باختصاصها والقيام بأنشطة التسجيل وتقديم 

الجئ وطالب  1,780 أطلق سراح، 2019المساعدات اإلنسانية مثل مواد اإلغاثة األساسية. حتى اآلن في 

 لجوء بفضل دعوات المفوضية إلى ذلك. 

ت هذا األسبوع، قدمالعائدين من النزوح في ليبيا. وتقديم المساعدات للنازحين داخلياً المفوضية مستمرة في 

المجلس النرويجي لالجئين، وهو شريك المفوضية، حزم المأوى في قاريونس )مخيم نازحي تاورغاء( شرق 

لحزم المأوى في درنة األسبوع القادم.  شخصاً(. يجري حالياً التجهيز لعملية توزيع 854عائلة ) 174ليبيا إلى 

، قدمت 2019منذ شهر يناير حزمة مأوى.  920ُرصدت شخصاً( و 3,056عائلة ) 501ولقد ُسجلت 

في شرق البالد( ودعمت  6,000نازح )منهم أكثر من  21,800المفوضية مواد اإلغاثة األساسية إلى أكثر من 

 عائلة في الشرق(.  385عائلة بالمساعدات المالية ) 900أكثر من 

من األشخاص المشمولين  2,450شخصاً في مراكز اإليواء في ليبيا حالياً، منهم  4,200هناك قرابة 

والتي تستمر في الدعوة إلى إنهاء االحتجاز وإطالق سراح جميع الالجئين والمهاجرين باختصاص المفوضية، 

زيارة متابعة إلى  1,150، قامت المفوضية بأكثر من 2019إلى المجتمع الحضري تدريجياً. حتى اآلن في 

 مراكز اإليواء الليبية. 
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الليبيون  301,407

 1النازحون داخلياً حالياً 

 من عائدونال 447,025

 1النزوح

الالجئون وطالبو  46,086

 2اللجوء المسجلون

لمراكز  الزيارات 1,164

 اإليواء 

 

الالجئون وطالبو  1,780

 اللجوء الذين تم اإلفراج عنهم

الالجئون وطالبو  1,150 

اللجوء الموجودون حالياً في 

 مركز التجمع والمغادرة 

الالجئون وطالبو  5,327

من الفئات األكثر ضعفا اللجوء 

الذين تم إجالؤهم منذ نوفمبر 

شخصاً في  (2,256 2017

تم إعادة  846منهم  2019

تم  1,410توطينهم و 

  إجالؤهم(

 التمويل
مليون دوالر  88.1
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