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 ليبيا 
                     2019 أغسطس 16

 تعرب مفوضية الالجئين عن عميق حزنها لوفاة ثالثة من موظفي األمم المتحدة في بنغازي
وستظل ذكراهم حية  تفانيهم في عملهم، سنتذكر على الدوام. 2019أغسطس  10ليبيا في  شرق

    دائماً. 

 أبرز األحداث 

خالل أكثر  الجئا ومهاجرا 5,280، قام حرس السواحل الليبي بإنقاذ/اعتراض أغسطس 16حتى 
الجئاً ومهاجراً  753تم إنزال شهر أغسطس حتى اآلن في . 2019في  في البحرعملية  70من 

 123والزاوية )شخصاً(  262والخمس )( اشخص 322في كل من: قاعدة طرابلس البحرية )
 282أغسطس حيث تم إنزال  13وقعت آخر عملية إنزال يوم  .شخصاً( 46وزوارة ) شخصاً(

شخصاً( والزاوية  92شخصاً( وقاعدة طرابلس البحرية ) 142الجئاً ومهاجراً في كل من: الخمس )
لية المساعدات الطبية ومواد مفوضية الالجئين وشريكتها الهيئة الطبية الدوشخصاً(. قدمت  48)

. غادرت مراكز إيواءاإلغاثة األساسية لألشخاص الذين تم إنزالهم قبل أن تنقلهم السلطات إلى 
لقوارب مؤخراً من مناطق غرب طرابلس قرب صبراتة ومناطق شرق طرابلس قرب القربولي ا

   وتؤكد المفوضية أن ليبيا ليست دولة آمنة إلنزال الالجئين والمهاجرين.  .والخمس
شخص بسبب النزاع في مرزق الواقعة بالمنطقة  6,700خالل األيام الماضية، نزح قرابة 

يقيم معظم النازحين حالياً مع عائالت مضيفة وفي مساكن خاصة في كل من سبها وأوباري الجنوبية. 
ن وتراغن، باإلضافة إلى المناطق األكثر أمناً في مرزق. كم تستضاف أكثر ووادي عتبة والقطرو

هم في الرعاية الصحية عائلة في مراكز جماعية للنازحين. وتتمثل االحتياجات األ 400من 
واإلمدادات الطبية والغذاء والمياه والصرف الصحي ومواد اإلغاثة األساسية. وتخطط المفوضية 

 شخص في األيام القادمة.  1,000ألساسية لقرابة لتقديم مواد اإلغاثة ا

 تجابة المفوضيةاس

منهم محتجزين حالياً في مراكز إيواء في ليبيا،  الجئ ومهاجر 4,700تقدر المفوضية أن هناك 
الجئ ومهاجر  3,100 قرابة من األشخاص المشمولين باختصاص المفوضية. حالياً هناك 3,500

لى ، وإتدريجياً اإليواء  إلى إغالق مراكز وتدعو المفوضيةفي مراكز إيواء قريبة من مناطق النزاع. 
بصدد تعزيز قدرتها على حضرية. المفوضية والمهاجرين إلى مناطق إطالق سراح كل الالجئين 

ن مراكز اإليواء وذلك االستجابة في المناطق الحضرية من أجل دعم الالجئين بعد إطالق سراحهم م
 لمساعدات المالية والطبية والدعم النفسي االجتماعي. بتقديم ا

المركز ممتلئ بالكامل حالياً ولذا ال  .أشخاص 1,005يستضيف مركز التجمع والمغادرة حالياً 
يمكن للمفوضية نقل أي أشخاص مستضعفين من مراكز اإليواء إلى مركز التجمع والمغادرة. 

( والسودان %19( والصومال )%57يستضيف المركز حالياً أشخاصاً من كل من: إريتريا )
(. تؤكد المفوضية على الحاجة الماسة للقيام بعمليات إجالء إنسانية إلى %4( وإثيوبيا )18%)

 خارج ليبيا. 

المفوضية مستمرة في مساعدة الالجئين وطالبي اللجوء في المناطق الحضرية في مركز تنمية 
ظمة تشيزفي. وفرت المفوضية الطبية الدولية ومنالمجتمع التابع لها، وذلك بالتعاون مع الهيئة 

الجئاً وطالب لجوء بتقديم الرعاية الصحية األولية  450المساعدة إلى  الماضي األسبوعوشركاؤها 
والدعم النفسي االجتماعي ومواد اإلغاثة األساسية والمساعدة المالية. هذه السنة قدمت المفوضية 

  عائلة الجئة.  600استشارة طبية، كما قدمت المساعدات المالية إلى أكثر من  6,340أكثر من 
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 الرئيسية األرقام

الليبيون  172,541

 1النازحون داخلياً حالياً 

 من عائدونال 445,476

داخلياً )تم تسجيل العودة  النزوح

 1 (2018– 2016في 

الالجئون وطالبو  57,597

 2اللجوء المسجلون في ليبيا

إجمالي الواصلين إلى  ,4951

 3إيطاليا 

 

زيارات المتابعة الدورية  578

لمراكز اإليواء حتى اآلن في 

2019 

  

و الالجئون وطالب 1,127

اللجوء الذين تم اإلفراج عنهم 

 2019حتى اآلن في 

الالجئون وطالبو  3,856

من الفئات األكثر ضعفا اللجوء 

الذين تم إجالؤهم منذ نوفمبر 

2017  

النازحون الذين قدمت  9,592

لهم مواد اإلغاثة األساسية خالل 

 األزمة في طرابلس

 التمويل
  مليون دوالر أمريكي  88.1

2019المطلوب لـ 

 

 :مصفوفة تتبع النزوح -المنظمة الدولية للهجرة 1
   2019فبراير 

  2019 مايو 28 تاريخالبيانات حتى    2
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 2019 مايو 30البيانات حتى تاريخ 
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الليبيون  268,629

 1النازحون داخلياً حالياً 

 من عائدونال 760,444

 1النزوح

الالجئون وطالبو  50,821

 2اللجوء المسجلون

إجمالي الواصلين إلى  240,4

 3إيطاليا 

 

زيارات المتابعة الدورية  810

 لمراكز اإليواء 

 

و الالجئون وطالب 1,661

 اللجوء الذين تم اإلفراج عنهم

الالجئون وطالبو  1,005 

اللجوء الموجودون حالياً في 

مركز التجمع والمغادرة ؛ عبر 

عن طريق  شخصاً  2,280

  2018المركز منذ ديسمبر 

الالجئون وطالبو  4,418

من الفئات األكثر ضعفا اللجوء 

الذين تم إجالؤهم منذ نوفمبر 

2017  

 التمويل
  مليون دوالر أمريكي  88.1

2019المطلوب لـ 

 

 :مصفوفة تتبع النزوح -المنظمة الدولية للهجرة 1
   2019 مايو

  2019 أغسطس 14 تاريخالبيانات حتى    2
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 2019أغسطس  13 البيانات حتى تاريخ
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