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 أھم األحداث      
خالل األسابیع الماضیة، اندلعت اشتباكات بین مجموعات مسلحة في جنوب لیبیا تسببت في نزوح 
آالف المدنیین بحثا عن أماكن أكثر أمانا في سبھا (850 عائلة) وأوباري (307 عائالت) ومرزق 
(413 عائلة). بعد إجراء تقییم شامل لالحتیاجات األساسیة وبالتنسیق مع السلطات المحلیة وشریكة 
المفوضیة الھیئة اللیبیة لإلغاثة والمساعدات اإلنسانیة، بدأت المفوضیة بتوزیع حصائر النوم وأدوات 
المطبخ ومستلزمات النظافة وغیرھا من المواد غیر الغذائیة لالستجابة لالحتیاجات اإلنسانیة ألكثر من 
1500 أسرة نازحة متواجدون حالیا في المنطقة الجنوبیة. تم إرسال المساعدات اإلنسانیة في سبع 

شاحنات انطالقاً من مدینة طرابلس.  

 استجابة المفوضیة  

تھدف استراتیجیة المفوضیة لدعم النازحین إلى تقویة حشد الدعم والحث على حصول النازحین في 
أرجاء لیبیا على الحقوق والخدمات األساسیة والحلول. بصفتھا الوكالة الرائدة في مجال حمایة 
الالجئین، رفعت المفوضیة من قدراتھا ووسعت من شراكاتھا من أجل رصد الحمایة وتحدید 
االحتیاجات وتوجیھ االستجابة الفعالة. تستمر المفوضیة في تقدیم المساعدة اإلنسانیة للنازحین والعائدین 

إلى دیارھم، بما في ذلك المساعدات األساسیة المتمثلة في المواد غیر الغذائیة والمساعدة النقدیة. 

في 4 أبریل، زارت المفوضیة تجمعا لنازحي تاورغاء في ترھونة (65 كم جنوب غرب طرابلس). 
تستضیف المدینة حالیا ما بین 4,000 و4,500 عائلة نازحة (أكثر من 20,000 شخص) من سرت 
وبنغازي ومصراتة وتاورغاء والمشاشیة. زارت المفوضیة تجمعات نازحي تاورغاء في المدینة 
واستشارت المجتمع المحلي لتقییم الحاجات األكثر إلحاحا. یعد الحصول على المیاه النظیفة ومشاكل 
الصرف الصحي ھي مصادر القلق الرئیسیة لكل من النازحین والمجتمع المضیف. أقامت المفوضیة 
جلسات نقاش مركزة وحددت حلوال محتملة تتعلق بالمیاه والصرف الصحي من أجل تحسین الظروف 

المعیشیة سیستفید منھا  النازحون والمجتمعات التي تستضیفھم.  

في 2 أبریل، زارت المفوضیة مجتمعات العائدین إلى دیارھم بمدینة ككلة في جبل نفوسة (130 كم 
جنوب غرب طرابلس) للمرة الثانیة في 2018. لقد عادت أكثر من 1,600 عائلة طواعیة إلى ككلة 
منذ منتصف 2015 وھم في حاجة ماسة للمأوى والمیاه النظیفة. لقد عقدت المفوضیة جلسات نقاش 
مركزة وحددت التدخالت المستقبلیة مع المجتمع. كما تمت خالل نفس األسبوع زیارة متابعة لتحدید 

المشاریع سریعة التأثیر لدعم المستشفیات والبنیة التحتیة . 
یستمر دعم المفوضیة للمجتمعات المضیفة ولمجموعات النازحین والعائدین إلى دیارھم في بنغازي 
ً أكثر من 32,000 نازح و174,000 من  بالتنسیق مع السلطات المحلیة. تحتضن بنغازي حالیا
العائدین إلى دیارھم بعد النزوح. سیتم تنفیذ مشاریع جدیدة من المشاریع سریعة التأثیر في األسابیع 
القادمة لتحسین البنیة التحتیة ودعم األشخاص ذوي االحتیاجات المحددة. تقوم المفوضیة بتقدیم 400 
من المعدات المساعدة مثل العكازات والكراسي المتحركة لألشخاص المعنیین بھدف دعم نظام الضمان 
االجتماعي المحلي. كما یتم توفیر خزانات المیاه ومصابیح الشوارع الشمسیة ومعدات إدارة النفایات 

لتحسین قدرات البنیة التحتیة للمجتمع.   
تستمر المفوضیة وصدوق األمم المتحدة للسكان في تقدیم المساعدات للنساء والفتیات النازحات في 
لیبیا. بعد إجراء التقییم، یتم توزیع 8,500 حقیبة حواء في أكثر من 16 موقعا من ضمنھا طرابلس 
ومصراتة وسبھا وجبل نفوسة وبني ولید وجنزور وأوباري ومرزق. تھدف ھذه الحزم إلى توفیر إغاثة 

فوریة في مواقع یصعب فیھا الوصول إلى المیاه والمرافق الصحیة.

  لیبیا
 31 مارس – 6 أبریل 2018 

األرقام الرئیسیة 

165,478 اللیبیون النازحون 
داخلیاً حالیاً 1 

341,534 العائدون من 
النزوح داخلیاً (تم تسجیل العودة في 

 1 (2017 – 2016

51,519 الالجئون وطالبو 
اللجوء المسجلون في لیبیا2 

6,638 األشخاص الذین وصلوا 
إلى إیطالیا عبر البحر في 2018 3 

360 زیارات المتابعة الدوریة 
لمراكز اإلیواء حتى اآلن في 2018  

983 الالجئون وطالبو اللجوء 
الذین تم اإلفراج عنھم حتى اآلن في 

  2018

1,342 الالجئون وطالبو اللجوء 
من الفئات الضعیفة الذین تم 

إجالؤھم منذ نوفمبر 2017  

التمویل 

85 ملیون دوالر أمریكي   
المطلوب لـ 2018. 

1 المنظمة الدولیة للھجرة- مصفوفة تتبع النزوح: 

ینایر – فبرایر 2018.   

2   البیانات اعبارا من 31 مارس 2018.  

  3 www.data2.unhcr

اعتبارا من 5 أبریل 2018.  
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