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 ليبيا 
 أبرز األحداث                     2019 يوليو 19

الجئ  5,100,المفوضية مستمرة في الدعوة إلى إنهاء االحتجاز في ليبيا. تقدر المفوضية أن هناك 

شخص من المشمولين باختصاص المفوضية.  3,600ومهاجر في مراكز اإليواء الليبية منهم 

 الجئ ومهاجر في مراكز إيواء واقعة في مناطق الصراع.  3,200حالياً، هناك 

 تحركات سكانية
حتى في البحر.  الجئا ومهاجرا 3,959، قام حرس السواحل الليبي بإنقاذ/اعتراض يوليو 19حتى 

شخصاً(،  91: قاعدة طرابلس البحرية )شخصاً في كل من 273اآلن في هذا الشهر تم إنزال 
كان معظمهم من كل  .شخصاً( 16ومصراتة )شخصاً(،  82والخمس )شخصاً(،  84والزاوية )

قدمت المفوضية  (.%11(، والسنغال )%12(، ومالي )%13(، ومصر )%29من السودان )
وشريكتها الهيئة الطبية الدولية المساعدات الطبية ومواد اإلغاثة األساسية لألشخاص الذين تم إنزالهم 

ة إلى إنهاء احتجاز وفي األسبوع الماضي دعت المفوضيقبل أن تنقلهم السلطات إلى مراكز إيواء. 
  األشخاص الذين يتم إنزالهم في ليبيا. 

 تجابة المفوضيةاس

ويعد هذا هو الرقم األعلى منذ  شخصاً في مركز التجمع والمغادرة بطرابلس. 969هناك حالياً 
. المفوضية والهيئة الليبية لإلغاثة مستمرتان منذ األسبوع الماضي 2018افتتاح المركز في ديسمبر 

الجئاً ومهاجراً نجوا من الضربة الجوية التي استهدفت مركز إيواء تاجوراء. من  419في مساعدة 
شخصاً بأنفسهم إلى مركز  387قد نقلوا بواسطة المفوضية، بينما وصل  103ضمن هؤالء، كان 

 التجمع والمغادرة قادمين من مركز إيواء تاجوراء مباشرة. وبوصول مركز التجمع والمغادرة إلى
طاقته االستيعابية القصوى، فإن هناك حاجة للتضامن والدعم من قبل المجتمع الدولي لتقديم المزيد 

 من الحلول العاجلة خارج ليبيا، بما فيها إعادة التوطين وفرص اإلجالء. 

المفوضية وشركاؤها الهيئة الطبية الدولية ومنظمة تشيزفي مستمرون في تقديم المساعدة 
شخصاً  469خالل األيام الماضية، زار للجوء القاطنين في المناطق الحضرية. لالجئين وطالبي ا

مركز تنمية المجتمع التابع للمفوضية، وكان معظمهم من السودان وإريتريا. ولقد تم تزويدهم 
 بالمساعدات الطبية والدعم النفسي االجتماعي ومواد اإلغاثة األساسية والمساعدات المالية. 

شريكها المجلس النرويجي لالجئين بمساعدة النازحين والعائدين من النزوح في تقوم المفوضية و
عائداً  188,625نازحاً و 26,865تحتضن بنغازي الكبرى أكثر من بنغازي بالمنطقة الشرقية. 

من النزوح. تقوم المفوضية والمجلس النرويجي لالجئين بتحسينات ميدانية من ضمنها توزيع معدات 
نازح يعيشون في تجمعات  2,735وإزالة النفايات، وأنظمة اإلضاءة، وذلك لدعم إدارة الفضالت 

 عشوائية. 

هو وكجزء من المشاريع سريعة التأثير، قدمت المفوضية ثالثة حاويات جاهزة لمستشفى أبوستة، 
المستشفى الوحيد المختص بأمراض الصدرية في المنطقة الغربية. ستسمح هذه المساهمة للمستشفى 

من  17، نفذت المفوضية وشركاؤها 2019بزيادة الطاقة االستيعابية للمستشفى. حتى اآلن في 
 شخص.  8,500المشاريع سريعة التأثير في أرجاء ليبيا لتدعم بذلك أكثر من 
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الالجئون وطالبو  57,597
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  2019 مايو 28 تاريخالبيانات حتى    2
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 2019 مايو 30البيانات حتى تاريخ 
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  2019 يوليو  17 تاريخالبيانات حتى    2
3 www.data2.unhcr  

 2019 يوليو 16البيانات حتى تاريخ 
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