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منذ شخص شخص نظراً لالشتباكات الدائرة في طرابلس ومحیطھا.  69,600أبریل، نزح أكثر من  4منذ 
ً في المدن  9,000األسبوع الماضي، انتقل أكثر من  شخص من مناطق الصراع إلى مناطق أكثر أمنا

مركزاً للنازحین  29الساحلیة وورشفانة وجبل نفوسة. مازال معظم النازحین في استضافة ذویھم إلى جانب 
ومن ، 2019آلن في تستضیف مئات األشخاص. المفوضیة مستمرة في متابعة احتیاجات النازحین. حتى ا

 8,250نازحاً منھم  8,536خالل شریكتھا الھیئة اللیبیة لإلغاثة، قدمت المفوضیة مواد اإلغاثة األساسیة إلى 
نازحاً تمت مساعدتھم خالل ھذه األزمة. وباإلضافة لھذا، خالل الشھر الماضي قدمت المفوضیة إمدادات 

  إلى مستشفیات. طبیة إلى وزارة الصحة وسلمت ثالث سیارات إسعاف 
ھذا في البحر.  الجئاً ومھاجراً  1,933، قام حرس السواحل اللیبي بإنقاذ/اعتراض مایو 17بحلول 

ً في قاعدة طرابلس البحریة، و  169األسبوع، تم إنزال  ً في میناء الخمس، و  152شخصا  99شخصا
شریكتھا الھیئة الطبیة الدولیة، المساعدات الطبیة  شخصاً في الزاویة. قدمت مفوضیة الالجئین، من خالل

مایو،  11ومواد اإلغاثة األساسیة لألشخاص الذین تم إنزالھم قبل أن تنقلھم السلطات إلى مراكز اإلیواء. في 
شخصاً في طبرق بالمنطقة الشرقیة، ومن ثم نقلتھم السلطات إلى أحد مراكز اإلیواء. حتى اآلن  12تم إنزال 
الجئین ومھاجرین في لیبیا. وغادرت القوارب مؤخراً من مناطق غرب  807لشھر، تم إنزال في ھذا ا

 طرابلس قرب الزاویة وصبراتة وزوارة، ومناطق شرق طرابلس قرب القربولي. 
 ستجابة المفوضیةا

ھذا األسبوع، تقوم مفوضیة الالجئین، إلى جانب فریق األمم المتحدة القطري، بزیارة إلى مدینة بنغازي. 
اجتمعت المفوضیة بالسلطات المحلیة والشركاء من أجل االستجابة إلى احتیاجات النازحین والعائدین من 

 2018من النزوح. في  عائد 189,000نازح و 27,200النزوح في المدینة. وتستضیف بنغازي الكبرى 
، ركزت استجابة المفوضیة في المنطقة الشرقیة على تقدیم مواد اإلغاثة األساسیة والمساعدات 2019و 

 النقدیة إلى النازحین. 
المفوضیة الجئاً ومھاجراً في مراكز إیواء واقعة قرب نقاط الصراع.  3,370تقدر المفوضیة أن ھناك 

ویستضیف مركز التجمع والمغادرة حالیاً حھم أو نقلھم إلى مناطق آمنة. مستمرة في الدعوة إلى إطالق سرا
شخصاً من مراكز إیواء  780طفالً. منذ بدایة األزمة، نقلت المفوضیة  390الجئاً وطالب لجوء منھم  634

شخصاً آخرین إلى مركز إیواء  663موجودة في مناطق الصراع إلى مركز التجمع والمغادرة، كما نقلت 
 یة الواقع في منطقة أكثر أمناً. الزاو

و  1في مراكز تنمیة المجتمع المفوضیة مستمرة في دعم الالجئین وطالبي اللجوء في المناطق الحضریة. 
 الجئاً وطالب بتقدیم 550أكثر من  الھیئة الطبیة الدولیة ومنظمة تشیزفي، وشركاؤھاالمفوضیة  ساعدت، 2

وبالمجمل فإن نحو مواد اإلغاثة األساسیة، والمساعدات الطبیة، والدعم النفسي االجتماعي، واإلحاالت. 
% من األشخاص الذین یترددون على مراكز تنمیة المجتمع ھم من النازحین نتیجة االشتباكات الجاریة 30

 . في طرابلس
الجئاً  125، سجلت المفوضیة خالل ھذا األسبوع. الالجئین وطالبي اللجوءفي تسجیل  مستمرة المفوضیة

 أشخاص 4,105، سجلت المفوضیة 2019في  حتى اآلن .في مركز تسجیل السراج بطرابلس وطالب لجوء
 .في مراكز اإلیواءشخصاً سجلوا  2,023منھم 

 1,417، قدمت المفوضیة 2017منذ سبتمبر وتسعى المفوضیة إلى إیجاد حلول دائمة لالجئین خارج لیبیا. 
 ً ، تم 2019الجئاً. حتى اآلن في  434إلى دول إعادة التوطین. ومن ضمن ھذه الملفات، غادر لیبیا  ملفا

الجئاً وطالب  683شخصاً من خالل مركز العبور الطارئ في رومانیا، كما تم إجالء  166توطین  إعادة
 . نیجرلجوء من مراكز اإلیواء إلى إیطالیا أو إلى مركز العبور الطارئ في ال
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اللیبیون  172,541
 1النازحون داخلیاً حالیاً 

 من عائدونال 445,476
داخلیاً (تم تسجیل العودة  النزوح

 1 )2018– 2016في 

الالجئون وطالبو  57,797
 2اللجوء المسجلون في لیبیا

إجمالي الواصلین إلى  1,073
 3إیطالیا 

 

زیارات المتابعة الدوریة  525
لمراكز اإلیواء حتى اآلن في 

2019 
  

و الالجئون وطالب 1,127
اللجوء الذین تم اإلفراج عنھم 

 2019حتى اآلن في 

الالجئون وطالبو  3,612
من الفئات األكثر ضعفا اللجوء 

الذین تم إجالؤھم منذ نوفمبر 
2017  

النازحون الذین قدمت  8,252
لھم مواد اإلغاثة األساسیة خالل 

 األزمة في طرابلس

 التمویل
  ملیون دوالر أمریكي  88.1

2019المطلوب لـ 

 
: مصفوفة تتبع النزوح -المنظمة الدولیة للھجرة 1

   2019فبرایر 
  2019 مایو 16 تاریخالبیانات حتى    2
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 2019 مایو 17البیانات حتى تاریخ 
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