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في  في البحر الجئا ومهاجرا 4,721، قام حرس السواحل الليبي بإنقاذ/اعتراض أغسطس 9حتى 
ومهاجراً في كل من: قاعدة طرابلس البحرية الجئاً  179حتى اآلن في هذا الشهر تم إنزال . 2019

الجئاً ومهاجراً في قاعدة  28أغسطس تم إنزال  5شخصاً(. في  75شخص( والزاوية ) 101)
لمساعدات امستمرتان في تقديم مفوضية الالجئين وشريكتها الهيئة الطبية الدولية  طرابلس البحرية.

. واءمراكز إيالطبية ومواد اإلغاثة األساسية لألشخاص الذين تم إنزالهم قبل أن تنقلهم السلطات إلى 
 غادرت القوارب مؤخراً من مناطق قرب زوارة والخمس.  

بلس وضواحيها. شخص من مناطق في طرا 120,000منذ بداية األزمة في أبريل، نزح قرابة 
. منذ شهر أبريل، قدمت المفوضية مواد اإلغاثة األساسية 5,752ب شخصاً وأصي 1,093قتل كما 
خالل األشهر الماضية المستشفيات دعمت المفوضية شخص. باإلضافة لهذا،  13,500إلى 

 والشركاء والسلطات بتقديم اإلمدادات الطبية وسيارات اإلسعاف لدعم المدنيين خالل النزاع. 

 تجابة المفوضيةاس

منهم الجئاً ومهاجراً محتجزين حالياً في مراكز إيواء في ليبيا،  4,700تقدر المفوضية أن هناك 
الجئ ومهاجر  3,000هم من األشخاص المشمولين باختصاص المفوضية. حالياً هناك  3,500

في مراكز إيواء قريبة من مناطق النزاع. ولقد دأبت المفوضية منذ مدة طويلة على الدعوة إلى 
اإليواء في ليبيا، وإلى إطالق سراح كل الالجئين في مراكز اإليواء إلى المناطق  ق مراكزإغال

الحضرية. المفوضية مستعدة لتقديم المساعدة إليهم من خالل برامجها الحضرية بما في ذلك 
 المساعدات المالية والطبية والدعم النفسي االجتماعي. 

المركز ممتلئ بالكامل حالياً ولذا ال يمكن  شخص. 1,000يستضيف مركز التجمع والمغادرة حالياً 
للمفوضية نقل أي أشخاص مستضعفين من مراكز اإليواء إلى مركز التجمع والمغادرة. هناك حاجة 
ماسة للمزيد من المسارات القانونية، بما في ذلك الممرات اإلنسانية إلى خارج ليبيا، وذلك لتقديم 

الجئاً في إطار إيجاد حلول لهم خارج  1,345هذه السنة، غادر  حلول في بلدان ثالثة. حتى اآلن
 ضمن برنامج إعادة التوطين.  340ضمن برنامج اإلجالء و 1,005ليبيا، وكان من ضمنهم 

سجلت المفوضية خالل األسبوع الماضي المفوضية مستمرة في تسجيل الالجئين وطالبي اللجوء. 
ابع لها بالسّراج، طرابلس وفي مركز إيواء طريق شخصاً في مركز التسجيل الت 250أكثر من 

في مراكز  2,350شخص منهم  6,200سجلت المفوضية أكثر من  2019السكة. حتى اآلن في 
 اإليواء. 

. ةلمضيفا اتالمفوضية مستمرة في تنفيذ المشاريع سريعة التأثير لدعم النازحين داخليا والمجتمع
 مركز الرقابة علىكيلو فولت أمبير إلى  80قدمت المفوضية مولد كهرباء بقوة ، أغسطس 6في 

سيساعد المولد المختبرات بتوفير الكهرباء الالزمة للقيام باالختبارات . األغذية واألدوية في بنغازي
، قامت المفوضية 2018مليون شخص من هذا التدخل. في  2على األغذية واألدوية. سيستفيد قرابة 

نة مبنى المركز الذي كان تضرر خالل الحرب. وفي الزاوية، دعمت المفوضية عيادة ضي بصيا
  . مريض 15,600كيلو فولت أمبير لينتفع به قرابة  100هالل بمولد كهرباء بقوة 
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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

 2المسجلون في ليبيااللجوء 

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 
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الليبيون  268,629

 1النازحون داخلياً حالياً 

 من عائدونال 760,444

 1النزوح

الالجئون وطالبو  50,722

 2اللجوء المسجلون

إجمالي الواصلين إلى  ,9593

 3إيطاليا 

 

زيارات المتابعة الدورية  789

 لمراكز اإليواء 

 

و الالجئون وطالب 1,661

 اللجوء الذين تم اإلفراج عنهم

الالجئون وطالبو  1,000 

اللجوء الموجودون حالياً في 

مركز التجمع والمغادرة ؛ عبر 

عن طريق  شخصاً  2,275

  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 
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  2019 أغسطس 7 تاريخالبيانات حتى    2
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 2019أغسطس  8 البيانات حتى تاريخ
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