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مفوضية الالجئين والمنظمة الدولية للهجرة هجوم األمس على مركز إيواء تاجوراء، ودعت  أدانت

يوليو، ضربت غارة جوية مركز إيواء  2في المنظمتان إلى تحقيق فوري بشأن المسؤولين عن ذلك. 

شخصاً مسجالً  487الجئ ومهاجر، من ضمنهم  600تاجوراء )شمال شرق طرابلس( حيث يقبع أكثر من 

دت آخرون. أحداث العنف األخيرة هذه جس 40شخصاً على األقل وقتل  80لدى المفوضية. ولقد أصيب 

المخاطر التي حذرت منها كل من المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة بشأن إعادة المهاجرين والالجئين إلى 

ليبيا بعد اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر المتوسط. تدين المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة بأشد العبارات 

 االحتجاز فوراً. هذا الهجوم وأي هجوم على أرواح المدنيين، وتدعو إلى إنهاء 

تمكنت المفوضية من زارت المفوضية اليوم مركز إيواء تاجوراء وذلك ضمن فريق مشترك بين الوكاالت. 

 ،تقييم الوضع والحديث مع الالجئين في المركز، وقدمت الطعام والمياه بواسطة شريكتها الهيئة الطبية الدولية

شخصاً على األقل من مركز إيواء  80ية قد نقلت مايو، كانت المفوض 9. في وهي بصدد البحث عن حلول

وتضمنت المجموعة إريتريين وإثيوبيين وصوماليين تاجوراء إلى مركز التجمع والمغادرة وسط طرابلس. 

 كانوا غير مصحوبين.  39طفالً منهم  43وسودانيين وفلسطينيين، باإلضافة إلى 

منذ الجئ ومهاجر في مراكز إيواء واقعة قرب مناطق االشتباكات في طرابلس ونواحيها.  3,800هناك 

الجئاً وطالب لجوء إلى مركز التجمع والمغادرة أو إلى  1,630بداية األزمة، نقلت المفوضية أكثر من 

الجئاً  479مغادرة حالياً مراكز إيواء واقعة في مناطق آمنة نظراً لغياب البديل. يستضيف مركز التجمع وال

شخصاً(  294شخصاً إلى النيجر ) 589لثالثة الماضية، أجلت المفوضية وطالب لجوء. خالل األشهر ا

وتكرر المفوضية دعوتها المجتمع الدولي لتوفير ممرات إنسانية إلجالء الالجئين شخصاً(.  295وإيطاليا )

 . إلى خارج ليبيا

 تحركات سكانية

معظم النازحين شخص نظراً لالشتباكات الدائرة في طرابلس.  104,000، نزح أكثر من أبريل 4منذ 

، 2019حتى اآلن في  في طرابلس وضواحيها والمدن الساحلية وجبل نفوسة. أكثر أمناً انتقلوا إلى مناطق 

 12,000ومن خالل شريكتها الهيئة الليبية لإلغاثة، قدمت المفوضية مواد اإلغاثة األساسية إلى أكثر من 

 اء ليبيا. نازح في أرج

الحظت في البحر.  الجئاً ومهاجراً  3,686السواحل الليبي بإنقاذ/اعتراض  ، قام حرسيوليو 3بحلول 

الجئاً ومهاجراً في البحر.  2,560المفوضية ارتفاع عمليات اإلنزال في مايو ويونيو حيث تم إنقاذ/اعتراض 

المفوضية وشريكتها الجئاً ومهاجراً في ميناء الخمس.  229يونيو حيث تم إنزال  27حدثت عمليتا إنزال في 

لألشخاص الذين تم إنزالهم، قبل أن ة األساسية الهيئة الطبية الدولية قدمت المساعدة الطبية ومواد اإلغاث

 . مراكز إيواءأحد تنقلهم السلطات إلى 

 ستجابة المفوضيةا

تقوم المفوضية بتسجيل األشخاص المشمولين باختصاصها في مراكز إيواء كل من الخمس وسوق 

إريترياً من مركز إيواء الخمس إلى مركز  19يونيو، نقلت المفوضية  30في الخميس وزليتن والكراريم. 

 . التجمع والمغادرة بطرابلس. مركز إيواء الخمس فارغ حالياً 

ع المشاريالمفوضية مستمرة في تنفيذ المشاريع سريعة التأثير لدعم النازحين والعائدين من النزوح. 

خلق ظروف تساعد على التعايش السلمي بين ذ تهدف ليع صغيرة سريعة التنفيسريعة التأثير هي مشار

المفوضية  رّممتالنازحين والمجتمعات المضيفة. هذا األسبوع، ومن خالل المجلس الدنماركي لالجئين، 

 مريض يومياً. 600إلى عيادة في الزاوية تخدم  أثاثاً ومعدات طبيةمرافق المياه والصرف الصحي، وقدمت 
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الليبيون  172,541

 1النازحون داخلياً حالياً 

 من عائدونال 445,476

داخلياً )تم تسجيل العودة  النزوح

 1 (2018– 2016في 

الالجئون وطالبو  57,597

 2ليبيااللجوء المسجلون في 

إجمالي الواصلين إلى  ,4951

 3إيطاليا 
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اللجوء الذين تم اإلفراج عنهم 
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لهم مواد اإلغاثة األساسية خالل 

 األزمة في طرابلس
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الليبيون  268,629

 1النازحون داخلياً حالياً 

 من عائدونال 760,444

 النزوح

الالجئون وطالبو  52,902

 2اللجوء المسجلون

إجمالي الواصلين إلى  755,2

 3إيطاليا 

 

زيارات المتابعة الدورية  678

لمراكز اإليواء حتى اآلن في 

2019 

  

و الالجئون وطالب 1,242

 اللجوء الذين تم اإلفراج عنهم

الالجئون وطالبو اللجوء  479 

الموجودون حالياً في مركز 

 1,708التجمع والمغادرة ؛ عبر 

أشخاص عن طريق المركز منذ 

  2018ديسمبر 

الالجئون وطالبو  4,369

من الفئات األكثر ضعفا اللجوء 

الذين تم إجالؤهم منذ نوفمبر 

2017  

 التمويل
  مليون دوالر أمريكي  88.1

2019المطلوب لـ 
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