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 أبرز المستجدات 

من  مكونة مجموعة  مفوضية الالجئين  أجلتنوفمبر،  19في 

إلى بر األمان في  من ليبيا  مستضعفينمن طالبي اللجوء ال 79

  ؤه االتفاق عليه وإنشا  ذي تم ، الرواندا مركز العبور الطارئ  في

من قبل حكومة رواندا والمفوضية   2019في منتصف عام 

يعيشون   شخاص في المجموعة كان معظم األواالتحاد األفريقي. 

في طرابلس، لكن العديد منهم كانوا محتجزين في السابق. كانت  

عام بسبب   قرابةجوية من ليبيا إلى رواندا معلقة منذ الرحالت ال 

وكانت نتائج مسحات  . 19-كوفيدقيود الحركة العالمية المتعلقة ب 

فيروس كورونا سالبة لكافة األشخاص في المجموعة قبل  

 .  اإلقالع

الجولة األولى من التوزيعات التي  في .  2020/2021برنامج المساعدات الشتوية لشتاء تبدأ المفوضية هذا األسبوع 

عائلة نازحة داخليا. حتى اآلن تم  1,045 المفوضية، نحويكة شر الهيئة الليبية لإلغاثة،نوفمبر، تستهدف  19بدأت في 

  شتوية مثل البطانيات والمالبس ال تشتد الحاجة إليها مواد مساعداتفرًدا(. تشمل ال 2,919أسرة ) 638الوصول إلى 

 .  ومستلزمات النظافة والمصابيح الشمسية

 تحركات سكانية 

نزلوا في  أو ،السواحل الليبي  حرس البحر من قبل في  الجئًا ومهاجراً  10,950 ُسجل إنقاذ/اعتراض، نوفمبر 19حتى 

نزلوا هذا العام  أطفال. غالبية الذين من األ في المائة  9نساء و من الفي المائة  8رجال و ال  من في المائة  83 وكان، ليبيا

فرد في قاعدة طرابلس البحرية    300ر من  نزل أكث أمالي وبنغالدش. خالل األسبوع الماضي،  مواطنو  يليهم    ،سودانيونهم  

ين في نقطة اإلنزال لتقديم المساعدة ت (، حاضرIRCوميناء الخمس. كانت المفوضية وشريكتها، لجنة اإلنقاذ الدولية )

   . اإليواءنقل األفراد إلى مراكز أن تقوم السلطات الليبية ب  الطبية العاجلة ومواد اإلغاثة األساسية قبل 

 استجابة المفوضية 

ت منظمة  في األسبوع الماضي، قدملدعم الالجئين وطالبي اللجوء والنازحين في ليبيا.  عدات الماليةيستمر تقديم المسا

أسرة. كما قام الشريك، المجلس الدنماركي لالجئين، بتحويل   25إلى    مالية المفوضية، منًحا    ةشريك ،  (CESVI)تشيزفي  

 عائلة نازحة.  500 إلى الدفعة الثانية من البطاقات النقدية المدفوعة مسبقًا 

الجئًا   126 تواصلفي األسبوع الماضي، في طرابلس مستمًرا.  (CDC)المركز المجتمعي ال يزال تقديم الخدمات في 

. تمت متابعة  المالئمة إلى الخدمات  إحالتهمو أوضاعهم لتقييممع المركز ي المجتمع الحضري ف قطنونوطالب لجوء ي 

الدعم النفسي   لتقديمناجية من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي من قبل أخصائيي الحاالت  30 قرابة

 . لمركز المجتمعيااستشارة طبية في  6,600أكثر من  قُدمتنوفمبر،  19 حتىواالجتماعي.  

ومن بين تديرها الحكومة في ليبيا.  إيواء مهاجًرا والجئًا / طالب لجوء محتجزين في مراكز  2,024 نحو يوجد حاليًا 

المفوضية. تواصل المفوضية وشركاؤها في ليبيا إجراء زيارات رصد   مشمولون باختصاص  شخصا  666هؤالء، هناك 

، شريكة المفوضية في  (PUI)قامت منظمة اإلغاثة األولية الدولية . في األسبوع الماضي، مراكز اإليواء الحماية إلى 

، أجرت المفوضية  2020جدابيا وقنفودة. حتى اآلن في عام ا شحات والبيضاء ومراكز إيواء بزيارات إلى  شرق ليبيا،

   . من مواد اإلغاثة األساسية   7,407  وزعت استشارة طبية و  1,883  قُدمت حيث    مراكز اإليواءزيارة إلى    422وشركاؤها  
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الليبيون  392,241

 1النازحون داخلياً حالياً 

 من عائدونال 493,716

 1النزوح

الالجئون وطالبو  45,255

 2اللجوء المسجلون

لمراكز   الزيارات   224

   2020في سنة  اإليواء

 

الالجئون وطالبو   387

  اللجوء الذين تم اإلفراج عنهم

 2020في سنة 

الالجئون وطالبو  5,956

من الفئات األكثر ضعفا  اللجوء 

الذين تم إجالؤهم منذ نوفمبر 

غادروا في سنة  (581 2017

2020)   

 التمويل

مليون دوالر  84.1

2020المطلوب لـ    أمريكي  
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ذرابلس، وصول األشخاص الذين تم إجالؤهم إلى المطار للتوجه صوب  
 UNHCR©مركز العبور الطارئ في رواندا. كاروالين غلوك/ 
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