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األرقام الرئيسية
 165,478الليبيون
النازحون داخليا ً حاليا ً 1
 341,534العائدون من
النزوح داخليا ً (تم تسجيل العودة
في 1 )2017 – 2016
 48,485الالجئون وطالبو
اللجوء المسجلون في ليبيا2
 5,األشخاص الذين

462

وصلوا إلى إيطاليا عبر البحر في
2018
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242

زيارات المتابعة الدورية

لمراكز اإليواء حتى اآلن في

مستجدات الوضع
في  5مارس ،دعت المفوضية إليجاد فرص إعادة توطين إضافية لالجئين من الفئات المستضعفة
الموجودين في ليبيا والبلدان األرخر عل طو طري وسط البرر المتوسط .منذ نوفمبر  ،2017قامت
المفوضية بإجالء أكثر من  1,000من الالجئين وطالبي اللجوء المستضعفين إلى مركز العبور الطارئ
بالنيجر .وخالل االجتماع الرابع لـ " المجموعة األساسية لتعزيز إعادة التوطين والمسارات المكمّلة على
طول طريق وسط البحر المتوسط " الذي عقد في باريس ،حث روبرتو مينيوني ،رئيس بعثة المفوضية إلى
ليبيا ،المجتمع الدولي على زيادة عدد التعهدات بإعادة التوطين .هناك حاجة ملحّة إليجاد فرص إلعادة
التوطين وإلى توفير مسارات آمنة ومنظمة للدخول إلى بلدان ثالثة (مثل لم شمل العائالت ،وفرص التعليم
والعمل) .

ترركات سكانية
رخال هذا األسبوع ،تم إنزا  300الجئا ً ومهاجراً إل السوار الليبية ( 100شرخص في زوارة و 96في
طرابلس و 104في الرخمس) .غادرت القوارب من مواقع قرب القره بوللي (شرق طرابلس) والزاوية
(غرب طرابلس) .حتى اآلن في  ،2018قام خفر السواحل الليبي بإنزال  2,856الجئا ً ومهاجراً في ليبيا.
هذا يمثل زيادة كبيرة مقارنة بعدد األشخاص الذين تم إنزالهم في أول شهرين من السنة الماضية (1,954
شخصاً) .لقد ساعدت المفوضية وشريكتها الهيئة الطبية الدولية هؤالء األشخاص بتوفير الرعاية الصحية
األولية والمواد غير الغذائية في كل من نقاط اإلنزال ومراكز اإليواء التي نقل إليها الالجئون والمهاجرون.
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969

الالجئون وطالبو اللجوء

الذين تم اإلفراج عنهم حتى اآلن
في 2018

1,334

الالجئون وطالبو

اللجوء من الفئات الضعيفة الذين
تم إجالؤهم منذ نوفمبر 2017

التموي
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مليون دوالر أمريكي
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 1المنظمة الدولية للهجرة -مصفوفة تتبع النزوح:
يناير – فبراير .2018
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استجابة المفوضية
في  6مارس ،قام موظفو المفوضية بزيارتهم األول منذ  2012إل جب نفوسة ( 200كم جنوب غرب
طرابلس) لمساعدة النازرين والعائدين من النزوح .عقدت فرق المفوضية اجتماعات مع قادة المجتمع
والعائالت العائدة من النزوح من المشاشية وككلة ،كما زارت المنازل والعيادات والمدارس .إن الحصول
على السكن اآلمن ومياه الشرب والخدمات الصحية والكهرباء هي من ضمن االحتياجات الماسّة.
ترخطط المفوضية لتنفيذ مشاريع جديدة من مشاريع التأثير السريع في بنغازي .خالل هذا األسبوع جهّزت
المفوضية خزانات المياه والمصابيح الشمسية للشوارع وأدوات إدارة النفايات واألجهزة الطبية لألشخاص
ذوي االحتياجات المحددة .سيتم توزيع المواد خالل األسابيع القادمة ما سيدعم النازحين والعائدين من النزوح
والمجتمعات المضيفة.
رخال الشهر الماضي ،استمرت المفوضية في دعم نازري تاورغاء الذين تقطعت بهم السب في قرارة
القطف (شر بني وليد) .انتهت المفوضية ،بفضل التعاون الوثيق مع قطاع الحماية ،من إجراء تقييم سريع
للحماية في قرارة القطف ،حيث يتواجد  300من النازحين الذين تقطعت بهم السبل منذ  1فبراير ( 40كم
جنوب مصراتة) .رغم المخاوف األمنية فإن النازحين يرغبون في البقاء في قرارة القطف حتى تصبح
العودة إلى تاورغاء ممكنة .ولكن ،وبسبب كون المكان نائيا ً ،فإنه يصعب الوصول إلى الخدمات .يشكل
البعد عن الخدمات الصحية مصدر قلق رئيسي لدى هذه المجموعات حيث يتحتم عليهم قطع مسافة  70كم
على األقل للوصول إلى الخدمات الصحية الثانوية .يؤثر هذا باألخص على العائالت التي تعولها نساء لهن
أطفال صغار ،والنساء الحوامل ،وكبار السن ،إذ يواجهون صعوبات في الحصول على المساعدة والخدمات.
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