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 ليبيا 
   أهم األحداث      2018أبريل  20 – 14

في ليبيا، تستمر المفوضية في االستجابة الحتياجات النازحين داخلياً، ومن ضمن ذلك قيادتها 

لقطاع الحماية. تقوم المفوضية في هذا األسبوع بتقديم المساعدات للعائالت التي نزحت مؤخراً 

االشتباكات في الجنوب، تقوم المفوضية والهيئة  تصاعد حدةللمرة األولى منذ في المنطقة الجنوبية. 

لنظافة والمزيد الليبية لإلغاثة بتوزيع المصابيح الشمسية وحصائر النوم وأدوات الطبخ ومستلزمات ا

أبريل،  18من المواد غير الغذائية في مرزق لالستجابة إلى أكثر االحتياجات اإلنسانية إلحاحاً. في 

عائلة نازحة في  370وفرت المفوضية، من خالل شريكتها الهيئة الليبية لإلغاثة، المساعدات لـ

حضرية  مناطقياً في كم جنوب غرب سبها( يقطنون حال 180مرزق )الواقعة على بعد أكثر من 

. في األسبوع الماضي، وزعت المفوضية المساعدات اإلنسانية على أكثر أحد الفنادق الخاليةوفي 

 . نازحاً في سبها والمناطق المحيطة في وادي الشاطئ 5,200من 

  المفوضية استجابة

موظفاً دولياً يعملون حالياً  20حضورها في طرابلس بوجود أكثر من لقد عززت المفوضية من 

في األسابيع القادمة، تخطط المفوضية لرفع عدد الموظفين الدولين العاملين في طرابلس في المدينة. 

 شخصاً.  30إلى 

في مع السلطات، شرعت المفوضية في ترميم "مركز التجمع والمغادرة" في طرابلس.  بالتنسيق

شخصاً  160لة األولى، التي يتوقع االنتهاء منها خالل شهرين، سيقوم المركز مبدئياً بإيواء المرح

وسيوفر عيادة ومساحة لألطفال ومكاتب للمفوضية وشركائها. كما سيقدم موظفو المفوضية 

وشركاؤها خدمات التسجيل والمساعدات المنقذة للحياة مثل اإلقامة والغذاء وخدمات مناسبة أخرى 

 ضمنها الدعم النفسي االجتماعي. من 

. الجئاً ومهاجراً في ليبيا من قبل حرس السواحل الليبي 4,500، تم إنزال 2018حتى اآلن في 

كم غرب طرابلس(.  40الجئاً ومهاجراً في طرابلس والزاوية ) 466أبريل، تم إنزال  17و 12في 

اإلنزال وقدمت المساعدات الطبية  نقاطلقد تواجدت المفوضية وشريكتها الهيئة الطبية الدولية في 

كما وزعت المفوضية الغذاء والبطانيات ومستلزمات النظافة. لألشخاص الذين تم إنزالهم. 

في نقاط اإلنزال ومراكز  تحديد األشخاص المحتاجين إلى الحماية الدوليةواستمرت المفوضية في 

يد تقارير بأن الكثيرين منهم كانوا محتجزين وتف. اإليواء التي نقل إليها األشخاص الذين تم إنزالهم

من قبل مهربين في بني وليد )المنطقة الوسطى( قبل مغادرتهم من مناطق غرب طرابلس في 

 الزاوية والحرشة. 

مدينة وبلدية في  16منذ بداية هذه السنة، نفذت المفوضية مباشرة المشاريع سريعة التأثير في  

ة السلطات المحلية والمستشفيات والمدارس التي تستضيف . لقد دعمت المفوضيأرجاء ليبيا

خزانات المياه والمصابيح الشمسية قدمت المفوضية  لقدالنازحين والعائدين من النزوح والالجئين. 

من أجل دعم التعايش السلمي  حاسوب وأدوات إدارة النفاياتالأجهزة و واألجهزة الطبية المساعدة

ت في مدن مثل طرابلس وبنغازي وسرت والزاوية تنفيذ المشروعا ين المجتمعات. تمواالندماج ب

 وصبراتة وأوباري وجبل نفوسة. 

 الرئيسية األرقام

الليبيون  184,612

 1النازحون داخلياً حالياً 

 من عائدونال 368,583

داخلياً )تم تسجيل العودة  النزوح

 1 (2018مارس  – 2016في 

الالجئون وطالبو  51,519

 2اللجوء المسجلون في ليبيا

األشخاص الذين  7,540

وصلوا إلى إيطاليا عبر البحر في 

2018 3 

 دوريةالمتابعة الزيارات  420

تى اآلن في لمراكز اإليواء ح

2018  

و اللجوء الالجئون وطالب 983

حتى اآلن الذين تم اإلفراج عنهم 

  2018في 

الالجئون وطالبو  1,342

من الفئات الضعيفة الذين اللجوء 

  2017تم إجالؤهم منذ نوفمبر 

 التمويل

   مليون دوالر أمريكي 85

 .2018المطلوب لـ 

: مصفوفة تتبع النزوح -المنظمة الدولية للهجرة 1

  . 2018 مارس

 . 2018 مارس 31 حتى تاريخالبيانات    2

3 www.data2.unhcr  

 . 2018 أبريل 18حتى تاريخ 
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