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 ليبيا 
 أبرز األحداث                     2019  مايو 31

مايو  30في الجئاً وطالب لجوء بتوفير الحلول لهم.  244هذا األسبوع، دعمت مفوضية الالجئين 
الجئاً من مركز التجمع والمغادرة التابع لها بطرابلس إلى روما بإيطاليا. ولقد  149أجلت المفوضية 

كم شرق طرابلس( بحكم استمرار اضطراب الوضع  210تمت عملية اإلجالء من مطار مصراتة )
ية قلتهم المفوضاألمني في طرابلس. كل الالجئين كانوا من قبل موجودين في مراكز إيواء ليبية ن

الجئاً وطالب لجوء  497منها إلى مركز التجمع والمغادرة. بعد عملية اإلجالء هذه، مازال هناك 
الجئاً آخرين إلى مركز العبور الطارئ  95في مركز التجمع والمغادرة. خالل األسبوع، غادر 

 برومانيا، حيث تمت هذه العملية بدعم من المنظمة الدولية للهجرة. 

من الجئاً بإيجاد حلول دائمة لهم خارج ليبيا،  1,166، ساعدت المفوضية 2019ن ف  حتى اآل
تم إجالؤهم إلى كل من شخصاً  875برنامج إعادة التوطين، و  في إطارشخصاً  291ضمنهم 
 3,856، أجلت المفوضية 2017شخصاً(. منذ نوفمبر  295شخصاً( وإيطاليا ) 580النيجر )

 خارج ليبيا. الجئاً وطالب لجوء إلى 

 استجابة المفوضية

شخص نظراً لالشتباكات الدائرة ف  طرابلس ومحيطها.  90,000، نزح أكثر من منذ بداية األزمة
معظم النازحين انتقلوا إلى مناطق حضرية في طرابلس وضواحيها والمدن الساحلية وجبل نفوسة. 

مركزاً تستضيف حالياً ما يقارب من  47ولقد افتتحت السلطات المحلية والمستجيبون األوائل 
، خططت المفوضية والهيئة الليبية لإلغاثة عمليات تقييم جديدة األسبوعنازح. خالل هذا  4,000

للنازحين في زوارة وصبراتة. منذ بداية األزمة، قدمت المفوضية والهيئة الليبية لإلغاثة مواد اإلغاثة 
 نازحاً. 9,590األساسية إلى أكثر من 

ف   الجئاً ومهاجراً  2,350السواحل الليب  بإنقاذ/اعتراض  ، قام حرس2019 مايو 31بحلول 
الجئاً ومهاجراً في ليبيا، وكان معظمهم من  1,224هذا الشهر، تم إنزال  حتى اآلن فيالبحر. 

 .(%4) والصومال(، %4(، وتشاد )%6)وساحل العاج (، %9(، وبنغالديش )%42)السودان 
كانت كل من المفوضية  الجئاً ومهاجراً في قاعدة طرابلس البحرية.  129مايو، تم إنزال  28في 

ات الطبية ومواد اإلغاثة األساسية لألشخاص الذين المساعد والهيئة الطبية الدولية حاضرتين، وقدمتا
قرب تم إنزالهم قبل أن تنقلهم السلطات إلى مراكز اإليواء. وغادرت القوارب مؤخراً من مناطق 

 كم غرب طرابلس(.  110زوارة )

 ستجابة المفوضيةا

هذا األسبوع، سجلت المفوضية مستمرة ف  تسجيل الالجئين وطالب  اللجوء ف  طرابلس. 
، ُسّجل أكثر من 2019منطقة السّراج. في بشخصاً في مركز التسجيل الكائن  115المفوضية 

 شخصاً سجلوا في مراكز إيواء.  2,041شخصاً في ليبيا، منهم  4,280

 في، خالل هذا األسبوع. كما يستمر تقديم الدعم لالجئين وطالب  اللجوء ف  المناطق الحضرية
كثر أ ئة الطبية الدولية ومنظمة تشيزفي، ساعدت المفوضية وشركاؤها الهيتنمية المجتمعمركزي 

، قدمت المفوضية المساعدات المالية إلى 2019لجوء. حتى اآلن في  يوطالب الجئين 710من 
  استشارة طبية.  4,500عائلة الجئة ودعمت الالجئين وطالبي اللجوء بتقديم أكثر من  420أكثر من 
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