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 ليبيا 
 أبرز األحداث                     2019 يونيو 7

، تقدم استجابة لحالة (OCHA)مفوضية الالجئين، والتنسيق مع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 
خالل األيام الماضية، تعرضت مدينة غات الطوارئ اإلنسانية في مدينة غات بالمنطقة الجنوبية. 

مدنّي. المفوضية،  2,500إلى سيول بفعل األمطار الغزيرة ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص ونزوح 
 ت والمصابيح الشمسية ومعداتتوزيع البطانياة، تعتزم ومن خالل شريكتها الهيئة الليبية لإلغاث

 نازح.  2,000مراتب والخيام واألغطية البالستيكية والمياه، وذلك لدعم أكثر من الطبخ وال

كم  130من الالجئين األشد ضعفاً من مركز إيواء الزنتان ) 96هذا األسبوع، نقلت المفوضية 
كانت قاسية  المركزالظروف في جنوب غرب طرابلس( إلى مركز التجمع والمغادرة بطرابلس. 

حيث كان الالجئون والمهاجرون يقبعون في أماكن مكتظة دون تهوية مالئمة. وتستمر المفوضية 
الجئ ومهاجر موجودين في مراكز إيواء قريبة من مناطق  3,400في الدعوة إلى إطالق سراح 

 593التجمع والمغادرة  الصراع في طرابلس ونواحيها، أو نقلهم إلى أماكن آمنة. يستضيف مركز
الجئاً وطالب لجوء في الوقت الراهن، وتعتزم المفوضية القيام بعملية إجالء جديدة إلى خارج ليبيا 

  يونيو.   19في 

 استجابة المفوضية

شخص نظراً لالشتباكات الدائرة في طرابلس  90,500، نزح أكثر من خالل الشهرين الماضيين
في طرابلس وضواحيها والمدن الساحلية  أكثر أمناً معظم النازحين انتقلوا إلى مناطق ومحيطها. 

مراكز الجماعية للنازحين، والتي عادة ما وتتضمن الوجهات التي قصدها النازحون الوجبل نفوسة. 
لنزوح ثانية وما يعني أن العديد من النازحين لتكون قريبة من مناطق الصراع، ما يجعلهم معرضين 

نازحا بتقديم  225ومجتمعاتهم المستضيفة يكونون في خطر دائم. هذا األسبوع، دعمت المفوضية 
كم جنوب طرابلس(. منذ بداية األزمة، وزعت المفوضية  130مواد اإلغاثة األساسية في يفرن )

 من مواد اإلغاثة األساسية.  9,800أكثر من 

في البحر.  الجئاً ومهاجراً  2,725السواحل الليبي بإنقاذ/اعتراض  ، قام حرسيونيو 7ول بحل
 110شخصاً( والزاوية ) 156الجئاً ومهاجراً في كل من الخمس ) 375، تم إنزال خالل األسبوع

الجئاً ومهاجراً قرب القربولي إثر  71مايو، تم إنقاذ  2شخص(. في  100أشخاص( وطرابلس )
 1,224شخصاً على األقل. وفي الشهر الماضي تم إنزال  22خالل هذه الحادثة، فقد  .قاربهمتحطم 

الجئاً ومهاجراً في ليبيا. المفوضية وشريكتها الهيئة الطبية الدولية قدمت المساعدة الطبية ومواد 
  .لألشخاص الذين تم إنزالهم، قبل أن تنقلهم السلطات إلى مراكز إيواءاإلغاثة األساسية 

 ستجابة المفوضيةا

ي فحتى اآلن . مركزها بمنطقة السّراجالمفوضية مستمرة في تسجيل الالجئين وطالبي اللجوء في 
شخصاً في ليبيا. كما تستمر المفوضية وشركاؤها  4,400أكثر من  سجلت المفوضية، 2019

منظمة تشيزفي والهيئة الطبية الدولية في دعم الالجئين الحضريين في مركزي تنمية المجتمع 
 400استشارة طبية و 4,100قدمت أكثر من  2019الواقعين بمنطقتي قرجي وصالح الدين. في 
 لمركزين. إحالة طبية من قبل الهيئة الطبية الدولية في ا

بما في ذلك الجئاً وطالب لجوء بتقديم الحلول خارج ليبيا،  1,166، دعمت المفوضية 2019في 
 580من خالل اإلجالء إلى كل من النيجر ) 875شخصاً ضمن برنامج إعادة التوطين، و 291

 شخصاً(.  295شخصاً( وإيطاليا )
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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

 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

األساسية خالل لهم مواد اإلغاثة 

 األزمة في طرابلس

 التمويل
  مليون دوالر أمريكي  88.1

2019المطلوب لـ 
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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  55,586

 2اللجوء المسجلون في ليبيا

إجمالي الواصلين إلى  ,8641

 3إيطاليا 

 

زيارات المتابعة الدورية  578

لمراكز اإليواء حتى اآلن في 

2019 

  

و الالجئون وطالب 1,223

اللجوء الذين تم اإلفراج عنهم 

 2019حتى اآلن في 

الالجئون وطالبو  3,856

من الفئات األكثر ضعفا اللجوء 

الذين تم إجالؤهم منذ نوفمبر 

 (2019في  1,166) 2017

النازحون الذين قدمت  9,817

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 يونيو 7 تاريخالبيانات حتى    2
3 www.data2.unhcr  

 2019 يونيو 5البيانات حتى تاريخ 

 

تم تمويله
25%

فجوة 
التمويل 

75%

http://www.data2.unhcr/
http://www.data2.unhcr/

