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في  الجئا ومهاجرا في البحر 6,650، قام حرس السواحل الليبي بإنقاذ/اعتراض سبتمبر 20حتى 
هذا انخفاضاً  الجئاً ومهاجراً في ليبيا. ويمثل 730، تم إنزال حتى اآلن في شهر سبتمبر .2019سنة 

شخصاً( ويونيو  856يوليو )وشخصاً(  1,380) مقارنة بالبيانات المسجلة في األشهر الماضية: أغسطس
شخصاً(  173الجئاً ومهاجراً في كل من الخمس ) 594خالل هذا األسبوع، تم إنزال . شخصاً( 1,336)

ا الهيئة الطبية الدولية مفوضية الالجئين وشريكتهشخصاً(. قدمت  421وقاعدة طرابلس البحرية )
، غادرت القوارب من مناطق شرق مؤخراً في نقاط اإلنزال. المساعدات الطبية ومواد اإلغاثة األساسية 

 طرابلس قرب الخمس. 

شخص من منازلهم نظراً ألعمال العنف في  120,000منذ بداية االشتباكات في أبريل، نزح أكثر من 
ضية وشريكتها الهيئة الليبية لإلغاثة مواد اإلغاثة األساسية التي واستجابة لذلك، قدمت المفوطرابلس. 

عائلة(، كما قدمت المساعدات  1,960نازحاً ) 10,585تتضمن البطانيات والمصابيح الشمسية إلى 
عائلة(. وباإلضافة إلى هذا، فقد ُقّدمت سيارات إسعاف ميدانية  367نازح ) 2,000المالية إلى أكثر من 

 وجهات عاملة في المجال اإلنساني.  إلى مستشفيات

 استجابة المفوضية

مازالت البنية التحتية والخدمات الجئاً وطالب لجوء.  919يستضيف مركز التجمع والمغادرة حالياً 
بالمركز مجهدة، مع تدهور الظروف المعيشية. إن اكتظاظ مركز التجمع والمغادرة يعني أيضاً أن 
المفوضية لم تعد قادرة على نقل الالجئين المستضعفين من مراكز اإليواء. من المهم ضمان الحفاظ على 

ار في كونه مركز عبور، وأن يستمر نقل األشخاص وظيفة مركز التجمع والمغادرة األصلية، واالستمر
 من خالل هذه الترتيبات المنقذة للحياة. 

من األشخاص المشمولين  3,900الجئ ومهاجر في مراكز اإليواء في ليبيا، منهم  5,300هناك حالياً 
إلى زيارة متابعة  920منذ بداية السنة، قامت المفوضية وشركاؤها بأكثر من باختصاص المفوضية. 

 وتقديم المساعدات الطبية، وتسجيل الالجئين وطالبي اللجوء. ، للقيام بجلسات المشورةمراكز اإليواء 

غالبيتهم من السوريين الجئاً وطالب لجوء مسجلين لدى مفوضية الالجئين في ليبيا،  48,000يوجد 
ضية أكثر من (. منذ بداية السنة، سجلت المفو%14( واإلريتريين )%25( والسودانيين )39%)

في مراكز اإليواء. سجلت المفوضية هذا األسبوع أشخاصاً في مراكز  2,450شخص منهم  7,000
 إيواء الكراريم وسوق الخميس وزليتن. 

سابيع في األمفوضية الالجئين مستمرة في البحث عن حلول دائمة خارج ليبيا لالجئين وطالبي اللجوء. 
الجئاً يعيشون حالياً وسط المجتمع الحضري. منذ بداية السنة، قامت  372القادمة تعتزم المفوضية نقل 

 الجئاً وطالب لجوء.  1,103الجئاً، كما أجلت  371المفوضية بإعادة توطين 

في ا. رجاء ليبيتقدم مفوضية الالجئين المساعدة اإلنسانية للنازحين داخلياً والعائدين من النزوح في أ
عائد من النزوح،  447,000ليبي ووجود  300,000، واستجابة الستمرار نزوح أكثر من 2019

نازح. وباإلضافة إلى ذلك  26,400قدمت المفوضية مواد اإلغاثة األساسية وحزم المأوى إلى أكثر من 
 آخرين بتزويدهم بالمساعدات المالية.  5,000فقد تم دعم 
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الليبيون  301,407

 1النازحون داخلياً حالياً 

 من عائدونال 447,025

 1النزوح

الالجئون وطالبو  48,136

 2اللجوء المسجلون

إجمالي الواصلين  6,227

 3إلى إيطاليا 

 

زيارات المتابعة  929

 الدورية لمراكز اإليواء 

 

الالجئون وطالبو  1,661

 اللجوء الذين تم اإلفراج عنهم

الالجئون وطالبو  919 

اللجوء الموجودون حالياً في 

مركز التجمع والمغادرة ؛ عبر 

عن طريق  شخصاً  2,280

  2018المركز منذ ديسمبر 

الالجئون وطالبو  4,547

من الفئات األكثر ضعفا اللجوء 

الذين تم إجالؤهم منذ نوفمبر 

2017  

 التمويل

مليون دوالر  88.2

2019المطلوب لـ   أمريكي 
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  2019 سبتمبر 18 البيانات حتى تاريخ   2
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 2019 سبتمبر 17 البيانات حتى تاريخ
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