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المفوضية متواجدة على األرض في طرابلس وهي قلقة جدا إزاء الوضع اإلنساني المتدهور في 
تدعو المفوضية إلى احترام االلتزامات بموجب القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي البالد. 

 داتالمساعلحقوق اإلنسان لضمان سالمة جميع المدنيين والبنى التحتية المدنية، وإلتاحة وصول 
 آمن ومستمر دون معوقات. بشكل كامل و إلى المناطق المتضررة اإلنسانية

كما أن المفوضية قلقة بشأن سالمة اآلالف من الالجئين والمهاجرين الذين يقبعون في مراكز 
ندعو كافة األطراف إلى ضمان اإليواء في مناطق تجري فيها االشتباكات وتبادل النيران. 

 سالمتهم وحمايتهم. 

 استجابة المفوضية

عائلة في جنوب طرابلس وفي مصراتة،  500لـ  لقد جهزت المفوضية مواد اإلغاثة األساسية
وتنسق المفوضية استجابتها من خالل وذلك بهدف االستجابة إلى احتياجات النازحين داخلياً. 

 شريكتها الهيئة الليبية لإلغاثة والجهات اإلنسانية في خطوط االستجابة األولى. 

لمجتمع التابعة للمفوضية وفيما يتعلق بالالجئين في المناطق الحضرية، فإن مراكز تنمية ا
مازالت مفتوحة وتعمل بدعم من الشركاء المتمثلين في الهيئة الطبية الدولية ومنظمة تشيزفي. 
كما أن خطوط الهواتف مازالت مفتوحة لالستجابة لالستفسارات من األشخاص العالقين في مناطق 

 االشتباكات. 

تعمل المفوضية من أجل ضمان سالمة الالجئين المحتجزين في مناطق االشتباكات، بما في ذلك 
وما يعقد هذا دعوة السلطات إلى السماح بنقل الفئات األكثر ضعفاً إلى مركز التجمع والمغادرة. 

 صعوبة الحركة بسبب الوضع األمني الراهن. األمر هو 

ضية من أنشطة تسجيل األشخاص القاطنين بالمناطق خالل األسبوعين الماضيين، كثفت المفو
 شخصاً.  2,426سجلت المفوضية  2019. في الحضرية

 تحركات سكانية 

من المناطق المتضررة  شخصاً نزحوا 2,800تم تسجيل حاالت نزوح داخلي حيث يقدر أن 
بسبب االشتباكات. غالبية النازحين انتقلوا إلى مساكن أقاربهم في مناطق آمنة، بينما يستضاف 

من العائالت العائدة في تاورغاء قد  35أفادت تقارير أن كما  البعض اآلخر في ملجأ بتاجوراء.
  غادرت البلدة باتجاه بني وليد وترهونة وطرابلس. 

. لقد الجئاً ومهاجراً في البحر 996قام حرس السواحل الليبي بإنقاذ/اعتراض أبريل،  7حتى 
ويتضح ذلك عند مقارنة البيانات المسجلة  2019انخفض عدد عمليات اإلنزال بشكل حاد في 

شخصاً(. وفي  3,387) 2017شخصا( و 3,622) 2018ببيانات ذات الفترة من كل من 
مناطق غرب طرابلس قرب صبراتة وشرق طرابلس التحركات األخيرة غادرت القوارب من 

مثل مواطنو كل من ساحل العاج والسودان ومالي والصومال ي، 2019قرب القربولي. خالل 
( %12( و)%13( و)%14النسب األعلى من األشخاص الذين تم إنقاذهم واعتراضهم بواقع )

في عداد  143جثث من البحر بينما يعتبر  9شلت ، انت2019( على التوالي. وفي العام %10و
  المفقودين. 
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 الرئيسية األرقام

الليبيون  170,490

 1النازحون داخلياً حالياً 

 من عائدونال 445,845

داخلياً )تم تسجيل العودة  النزوح

 1 (2018أكتوبر  – 2016في 

الالجئون وطالبو  57,818

 2اللجوء المسجلون في ليبيا

إجمالي الواصلين إلى  524

 3إيطاليا 

 

زيارات المتابعة الدورية  344

لمراكز اإليواء حتى اآلن في 

2019 

  

و اللجوء الالجئون وطالب 528

حتى اآلن الذين تم اإلفراج عنهم 

 2019في 

الالجئون وطالبو  3,303

من الفئات األكثر ضعفا اللجوء 

الذين تم إجالؤهم منذ نوفمبر 

2017  

 التمويل
  مليون دوالر أمريكي  88.1

 2019المطلوب لـ 

 
 :مصفوفة تتبع النزوح -المنظمة الدولية للهجرة 1

   2018 ديسمبر
  2019 أبريل 3 تاريخالبيانات حتى    2
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 2019 أبريل 3البيانات حتى تاريخ 
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