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 ليبيا 
   االستجابة للنازحين                  2018  ديسمبر -يناير 

شريكتها خالل السنة، قدمت المفوضية، مع وعائد من النزوح. نازح  90,900د دعمت المفوضية أكثر من لق

 68,240ستلزمات النظافة وحزم المطبخ إلى أكثر من ، المواد غير الغذائية مثل البطانيات ومالهيئة الليبية لإلغاثة

باإلضافة وأوباري. وسرت  وسبها ومصراتة مدينة تضمنت طرابلس وبنغازي 14من النزوح في  وعائدا   نازحا  

بطاقات  (DRC)والمجلس الدنماركي لالجئين  (ACTED)إلى هذا، قدمت المفوضية وشركاؤها منظمة أكتد 

شخصا ، والذين استفادوا من هذه المساعدات لتلبية احتياجاتهم  22,650إلى أكثر من متعددة األغراض الدفع 

 اسية مثل الغذاء والدواء وغيرها من السلع الضرورية. األس

بل اريع سريعة التأثير، وذلك بمشاركة فعالة من قمن المش 110ولقد نفذت المفوضية وشركاؤها أكثر من 

عة سريصغيرة  هي مشاريعالمشاريع سريعة التأثير والنازحين والمجتمعات المضيفة وبالتشاور مع السلطات. 

عم قدرتهم دحين والمجتمعات التي تستضيفهم ونازلتعايش السلمي بين التهدف إلى خلق ظروف تساعد على االتنفيذ 

عمت المفوضية العديد من البلديات والمستشفيات والمدراس وذلك بتقديم المقاعد على الصمود. خالل هذه السنة، د

والمعدات الطبية، وخزانات المياه، ومولدات الكهرباء، ومصابيح الطاقة الشمسية سوب، وأجهزة الحاالدراسية، 

 . شخص في ليبيا 57,500إدارة النفايات. ولقد انتفع بالمشاريع سريعة التأثير أكثر من  ومعداتللشوارع، 

 االستجابة لالجئين

بر مركز يعتثر ضعفاً. الفئات األك مركز التجمع والمغادرة لالجئين وطالبي اللجوء منبطرابلس ديسمبر، افتتح  في

التجمع والمغادرة األول من نوعه في البالد، وهو يهدف إلى جلب الالجئين المستضعفين إلى بيئة آمنة يتسنى فيها 

كز المر يداروالنقل إلى مراكز طارئة في بلدان ثالثة.  ولم شمل العائالت مثل إعادة التوطين الحلولإتمام إجراءات 

التدابير  ىإحدمن قبل المفوضية ووزارة الداخلية الليبية والهيئة الليبية لإلغاثة شريكة المفوضية. وهذه المبادرة هي 

كل من الجئا  من مركز التجمع والمغادرة إلى  220منذ افتتاحه، غادر  ز.الالزمة لتقديم بدائل عملية عن االحتجا

 مركز العبور الطارئ بالنيجر وإلى إيطاليا. 

ليبيا، وطالب لجوء من الجئا   2,793، تم نقل 2017نذ أن شرعت المفوضية في برنامج اإلجالء في نوفمبر م

 إلى رومانيا.  176إلى إيطاليا، و 415إلى مركز العبور الطارئ بالنيجر، و 2,202منهم 

رجالً،  10,493الجئاً ومهاجراً في البحر ) 14,949رس السواحل الليبي بإنقاذ/اعتراض ، قام ح2018 في

ل في قاعدة أغلبية عمليات اإلنزا تتم. خالل هذه السنة، عملية بحرية 120طفالً( خالل  1,423امرأة،  2,177

(. وتمثلت أعلى نسبة %11)والزاوية  (%19)ميناء الخمس (، بينما نزل آخرون في %62طرابلس البحرية )

أكثر (. ويعتبر %10( واإلريتريين )%12( والنيجيريين )%14ن تم إنزالهم في السودانيين )الذي من األشخاص

بعد محاولتهم عبور البحر المتوسط. وبمساعدة شريكتها الهيئة ي عداد الوفيات أو المفقودين شخص ف 700من 

 طبية في نقاط اإلنزال.  استشارات 1,604من المواد غير الغذائية و 9,768الطبية الدولية، قدمت المفوضية 

الجئا  وطالب  57,667يوجد اآلن . الدولية األشخاص المحتاجين إلى الحماية تسجيلمستمرة في  المفوضية 

أغلبية كانت . في اليوم( 35شخصا  )بمعدل  12,834لجوء مسجلين لدى المفوضية. هذه السنة، سجلت المفوضية 

تضمن هذا تسجيل أكثر و. (%13)فاإلريتريين (، %18، ثم السودانيين )(%41من تم تسجيلهم من السوريين )

  شخصا  في مراكز اإليواء.  2,790من 

ات والمساعدالمساعدات الطبية ية بتقديم الدعم النفسي االجتماعي وقدمت مراكز تنمية المجتمع التابعة للمفوض

 1,374أكثر من المفوضية بوقامت وطالب لجوء.  الجئا   26,870لى أكثر من إالمواد غير الغذائية المالية و

تم في لهذا، ونتيجة لمشمولين باختصاصها. الى اإلفراج عن األشخاص ودعت إإلى مراكز اإليواء الليبية زيارة 

 بعد دعوات المفوضية. أشخاص محتاجين إلى الحماية الدولية  2,709طالق سراح إ 2018العام 
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