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كم  90غريان، التي تبعد الجئاً ومهاجراً من مركز إيواء  29يوم أمس مفوضية الالجئين  نقلت

هؤالء الالجئون اإلريتريون والصوماليون كانوا محتجزين ألشهر في ظل محدودية  .جنوب طرابلس

وتم إطالق سراحهم في  الخدمات وقلة الغذاء وسوء أوضاع النظافة، ما أدى إلى انتشار األمراض. 

ترحب المفوضية بتعاون وزارة . حيث ستدعمهم المفوضية من خالل برنامجها الحضري المجتمع

الداخلية الليبية لتأمين إطالق سراحهم من مركز اإليواء، وتثمن مجهودات شركائنا الهيئة الليبية 

 لإلغاثة والهيئة الطبية الدولية على التزامهم وعملهم الدؤوب. 

 لذي تعرضالمفوضية مستمرة في العمل على نقل الفئات األكثر ضعفاً من مركز إيواء تاجوراء، وا

مفوضية  أدانت .آخرون 100 وأصيبشخص  50أكثر من يوليو، قتل جّراءها  2لضربة جوية يوم 

زارت ، يوليو 3في . فورا   الالجئين هذا الهجوم على أرواح المدنيين، ودعت إلى إنهاء االحتجاز
تقييم  منالمفوضية مركز إيواء تاجوراء وذلك ضمن فريق مشترك بين الوكاالت. تمكنت المفوضية 

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

اليا ، . حالمفوضية المجتمع الدولي لتوفير ممرات إنسانية إلجالء الالجئين إلى خارج ليبيا وتدعو
باكات في طرابلس ونواحيها. الجئ ومهاجر في مراكز إيواء واقعة قرب مناطق االشت 3,800هناك 

 الجئا  وطالب لجوء متجهين نحول حلول لهم خارج ليبيا 1,296، غادر 2019حتى اآلن في 
  إلى بلدان أخرى(.  66إلى رومانيا، و  225إلى إيطاليا، و  295إلى النيجر، و  294)

 تحركات سكانية
منذ بداية الشتباكات الدائرة في طرابلس. بسبب اشخص  104,000، نزح أكثر من أبريل 4منذ 

 في أرجاء ليبيا.  انازح 10,340، قدمت المفوضية مواد اإلغاثة األساسية إلى أكثر من النزاع
في في البحر.  الجئاً ومهاجراً  3,686السواحل الليبي بإنقاذ/اعتراض  ، قام حرسيوليو 4بحلول 

. الجئا  ومهاجرا  في البحر من قبل حرس السواحل 1,336شهر يونيو وحده، تم إنقاذ/اعتراض 
( ونيجيريا %5( وساحل العاج )%8( ومالي )%51وكان معظم هؤالء األشخاص من السودان )

 (. %3( والصومال )4%)

 ستجابة المفوضيةا
المفوضية مستمرة في عمليات تسجيل . الجئاً مسجالً لدى المفوضية في ليبيا 52,900هناك 

الالجئين وطالبي اللجوء في ليبيا. هذا األسبوع، قامت المفوضية بتسجيل وإرشاد وفرز األشخاص 
 المشمولين باختصاصها في مراكز إيواء كل من الخمس وسوق الخميس وزليتن والكراريم. 

إلى مركز التجمع والمغادرة  إريترياً من مركز إيواء الخمس 19خالل األسبوع نقلت المفوضية 
في المركز يقدم الدعم النفسي االجتماعي والمساعدات الطبية باإلضافة إلى السكن  بطرابلس.
 والغذاء. 

وذلك  عائلة( 551نازحاً ) 2,700، ساعدت المفوضية وشركاؤها أكثر من 2019حتى اآلن في 
في ذلك الغذاء والوقود ومستلزمات لتغطية االحتياجات األساسية بما بتقديم المساعدات المالية 

  النظافة وغيرها من احتياجات العائالت.
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الليبيون  172,541
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داخليا  )تم تسجيل العودة  النزوح

 1 (2018– 2016في 

الالجئون وطالبو  57,597

 2اللجوء المسجلون في ليبيا

إجمالي الواصلين إلى  ,4951

 3إيطاليا 
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الليبيون  268,629

 1النازحون داخليا  حاليا  

 من عائدونال 760,444

 1النزوح

الالجئون وطالبو  52,902

 2اللجوء المسجلون

إجمالي الواصلين إلى  797,2

 3إيطاليا 

 

زيارات المتابعة الدورية  678

 لمراكز اإليواء 

 

و الالجئون وطالب 1,271

 اللجوء الذين تم اإلفراج عنهم

الالجئون وطالبو اللجوء  479 

الموجودون حاليا  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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