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من الالجئين األكثر ضعفاً من  228مايو، نقلت مفوضية الالجئين، بالتعاون مع السلطات،  9في 
شخصاً( إلى مركز  44شخصاً( والسبعة ) 68شخصاً( وتاجوراء ) 116مراكز إيواء الزاوية )

مايو، دعت المفوضية إلى نقل الالجئين والمهاجرين  8في التجمع والمغادرة التابع للمفوضية. 
 7عاجل من مراكز اإليواء الواقعة في مناطق الصراع في طرابلس إلى مناطق آمنة. في  بشكل

متر من مركز إيواء تاجوراء، حيث يقبع  100مايو، وقع قصف جوي على أهداف تبعد أقل من 
الجئاً وطالب لجوء إلى مركز  769أبريل، نقلت مفوضية الالجئين  4منذ الجئ ومهاجر.  500

الجئاً وطالب لجوء. المفوضية مستمرة في القيام  617. ويستضيف المركز حالياً التجمع والمغادرة
ومن بإجراءات األشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية من أجل إجالئهم إلى خارج ليبيا. 

الضروري في هذه المرحلة تخفيف االكتظاظ بمركز العبور الطارئ بالنيجر من أجل السماح بالقيام 
منذ بداية األزمة في طرابلس، ن مراكز إيواء مختارة إلى مركز التجمع والمغادرة. بعمليات نقل م

، 2017الجئين إلى مركز العبور الطارئ بالنيجر وإلى إيطاليا. منذ نوفمبر  309أجلت المفوضية 
شخصا(، مركز العبور  2,782الجئاً وطالب لجوء إلى كل من النيجر ) 3,612نقلت المفوضية 

 شخصاً(.  561شخصاً(، وإيطاليا ) 269الطارئ برومانيا )
 

 تحركات سكانية

 شخص نظراً لالشتباكات الدائرة في طرابلس شخص 60,000أكثر من نزح أبريل،  4منذ 
في استضافة ذويهم وأصدقائهم في مناطق مختلفة من طرابلس أو معظم النازحين مازال . ومحيطها

اء كما تم إنش باإلضافة إلى جبل نفوسة. ومصراتةالمدن والمناطق الساحلية مثل الزاوية وصبراتة 
. المفوضية مستمرة في دعم النازحين بتقديم خدمات نازح 2,700تستضيف حاليا مراكز للنازحين 

، قدمت المفوضية الصراعمواد اإلغاثة األساسية. منذ بداية وتقديم ، الهاتفاإلحالة عبر خطوط 
 شخصاً من خالل خطوط هواتفها.  2,340نازحا ودعمت  8,252مواد اإلغاثة األساسية إلى 

 7في خص في البحر. ش 1,501قام حرس السواحل الليبي بإنقاذ/اعتراض  ،مايو 10بحلول 
الجئاً ومهاجراً في الخمس بعد عمليتين من قبل حرس السواحل. كانت مفوضية  214مايو، تم إنزال 

ية ساعدات الطبية ومواد اإلغاثة األساسالالجئين وشريكتها الهيئة الطبية الدولية حاضرتين لتقديم الم
 لألشخاص الذين تم إنزالهم قبل أن تنقلهم السلطات إلى أحد مراكز اإليواء. 

 استجابة المفوضية

في مراكز تنمية المفوضية مستمرة في دعم الالجئين وطالبي اللجوء في المناطق الحضرية. 
قارب ما يالهيئة الطبية الدولية ومنظمة تشيزفي، يومياً  وشركاؤهاتساعد المفوضية ، 2و  1المجتمع 

الجئ. وتتمثل المساعدة المقدمة في مواد اإلغاثة األساسية، والمساعدات الطبية، والدعم  100
 استشارة طبية.  3,970، قدمت الهيئة الطبية الدولية 2019في النفسي االجتماعي، واإلحاالت. 

 
حتى اآلن، سجلت . الالجئين وطالبي اللجوءفي تسجيل  خالل هذا األسبوع المفوضيةاستمرت 

الجئاً وطالب لجوء. ولقد أجرت المفوضية أنشطة التسجيل في  490المفوضية في شهر مايو 
، سجلت المفوضية 2019مركزها الخاص بالتسجيل في السراج، باإلضافة إلى مراكز اإليواء. في 

 .مراكز اإليواءفي  2,026شخصاً منهم  3,870

، قدمت المفوضية 2017منذ سبتمبر وتسعى المفوضية إلى إيجاد حلول دائمة لالجئين خارج ليبيا. 
الجئاً. حتى اآلن  434ملفات إلى دول إعادة التوطين. ومن ضمن هذه الملفات، غادر ليبيا  1,404

 شخصاً في خارج ليبيا.  166، تم إعادة توطين 2019في 
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الليبيون  172,541

 1النازحون داخلياً حالياً 

 من عائدونال 445,476

داخلياً )تم تسجيل العودة  النزوح

 1 (2018– 2016في 

الالجئون وطالبو  57,581

 2اللجوء المسجلون في ليبيا

إجمالي الواصلين إلى  842

 3إيطاليا 
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لمراكز اإليواء حتى اآلن في 

2019 

  

و الالجئون وطالب 1,116

اللجوء الذين تم اإلفراج عنهم 

 2019حتى اآلن في 

الالجئون وطالبو  3,612

من الفئات األكثر ضعفا اللجوء 

الذين تم إجالؤهم منذ نوفمبر 

2017  

النازحون الذين قدمت  8,252

األساسية خالل لهم مواد اإلغاثة 

 األزمة في طرابلس

 التمويل
  مليون دوالر أمريكي  88.1
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