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وجهات إنسانية  التابع لوزارة الداخلية في إطار جهد مشترك مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية

 300عملية إجالء عاجلة لحوالي ل الدعم المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين قدمت، أخرى

وقد تصاعدت حدة التوترات في العاصمة في األيام عين زارة في طرابلس.  إيواءالجئ ومهاجر في مركز 

 ين والمهاجريناألخيرة حيث تتقاتل مجموعات مسلحة في المنطقة المجاورة للمركز. وكان المئات من الالجئ

وكان  في عين زارة يواجهون خطراً واضحاً من التعرض للحصار في تلك األعمال القتالية. الموجودين

أبو  إيواءأغلب من تم إجالؤهم مواطنون إريتريون وإثيوبيون وصوماليون، وقد ُنقلوا جميعاً إلى مركز 

وم المفوضية وتق مات الدولية تقديم المساعدة لهم.سليم الذي يتواجد في موقع أكثر أماناً نسبياً حيث يمكن للمنظ

بتوزيع مواد المعونة األساسية، بما في ذلك البطانيات، في حين توفر المنظمة الدولية للهجرة المراتب 

وفي حالة تدهور الوضع في أبوسليم، سوف تبحث المفوضية، بالتنسيق مع الجهات والطعام والماء. 

وتعارض المفوضية، من حيث المبدأ، احتجاز الالجئين اإلنسانية األخرى، القيام بعمليات نقٍل إضافية. 

 زويدهموطالبي اللجوء المحتاجين إلى الحماية الدولية، لكننا موجودون أينما كان الالجئون وذلك من أجل ت

م. وتدعو المفوضية المجتمع الدولي إلى توفير حلول للحياة والدعوة إلى إطالق سراحه بالمساعدة المنقذة

 في بلدان ثالثة إلى الالجئين وطالبي اللجوء في ليبيا. 

 

أسرة  35مدرسة في طرابلس حيث لجأت أكثر من  بية لإلغاثةوقد زارت المفوضية وشريكتها الهيئة اللي

األعمال العدائية في مناطق عين زارة وصالح الدين وخلة الفرجان  منالمأوى  بحثاً عنزحة ليبية نا

وتعاني هذه األسر من الصدمة والحاجة الملحة للغذاء ومياه الشرب والمساعدات  )جنوب طرابلس(.

وتواصل  .األساسية. وتعمل المفوضية بالتنسيق مع السلطات والشركاء المعنيين لمساعدة هذه العائالت

التطورات عن كثب وهي على أهبة االستعداد لالستجابة ألية احتياجات إنسانية جديدة  متابعةالمفوضية 

 وفورية.
 

 تحركات سكانية 

اً في البحر ومهاجر الجئاً  13,185أغسطس، قام حرس السواحل الليبي بإنقاذ/اعتراض  30حتى تاريخ 

السودانيون ، و(شخص 1,741) النيجيريون تم إنزالهم هيكانت الجنسيات الرئيسية لمن عملية.  97خالل 

جثة من المياه الليبية،  97أشخاص(. منذ بداية السنة، تم انتشال  1,531واإلريتريون ) ،شخصاً( 1,714)

انخفض عدد األشخاص الذين تم إنزالهم في ليبيا ، في أغسطسشخصاً نحبهم في البحر.  583بينما قضى 

شخصاً  2,167شخصاً تم إنزالهم في يونيو، و 3,453ومهاجراً مقارنة باألشهر الماضية )الجئاً  552إلى 

شخص( وقاعدة  100الجئاً ومهاجراً في كل من الزاوية ) 250في يوليو(. خالل األسبوع، تم إنزال 

 شخصاً(.  150طرابلس البحرية )

 استجابة المفوضية

ثة بتوزيع مواد اإلغاثة األساسية إلى النازحين داخلياً تقوم المفوضية وشريكتها الهيئة الليبية لإلغا

 5,400عائلة عائدة من النزوح ) 980تستهدف المفوضية والعائدين من النزوح في شمال بنغازي. 

 كما قامت المفوضية بتنفيذ مشاريع سريعة التأثير مثل توفير مضخات المياه.شخص( يقطنون حالياً بالمدينة. 

في أغسطس، سجلت المفوضية الجٍئ وطالب لجوء في ليبيا.  55,000قامت المفوضية بتسجيل أكثر من 

شخصاً، والغالبية العظمى  10,499، سجلت المفوضية 2018الجئاً وطالب لجوء. حتى اآلن في  627

 منهم هم من السودان وإريتريا وسوريا والصومال. 
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 الرئيسية األرقام

الليبيون  192,513

 1النازحون داخلياً حالياً 

 من عائدونال  372,741

داخلياً )تم تسجيل العودة  النزوح

 1 (2018مارس  – 2016في 

وطالبو الالجئون  55,088

 2اللجوء المسجلون في ليبيا

ن األشخاص الذي 19,720

وصلوا إلى إيطاليا عبر البحر 
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