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األرقام الرئيسية

أصوات من ليبيا

 179,400الليبيون
النازحون داخليا ً حاليا ً 1
 372,022العائدون من
النزوح داخليا ً (تم تسجيل العودة
في  – 2016مارس 1 )2018
 52,739الالجئون وطالبو
اللجوء المسجلون في ليبيا2

13,361

األشخاص الذين

وصلوا إلى إيطاليا عبر البحر
حتى اآلن في 2018

547

3

زيارات المتابعة الدورية

لمراكز اإليواء حتى اآلن في
2018

1,274

الالجئون وطالبو

اللجوء الذين تم اإلفراج عنهم
حتى اآلن في ( 2018بما في

تقع قرية القواليش بين أشجار الزيتون مفتولة األغصان والمتشبثة بمنحدرات سلسلة جبال نفوسة القاحلة الواقعة في
شمال غرب ليبيا والتي تفصل السهل الساحلي المتوسطي عن هضبة إقليم طرابلس في الجنوب .طوال أجيال ،عاش
القرويون هناك حياة بسيطة ال تشهد أي تغيير يُذكر ،وهم يرعون األغنام ويقطفون الزيتون ويحصدون الحبوب.
ولكن في عام  ،2011أصبحت القواليش مدينة أشباح بعد أن فرت غالبية سكانها من سلسلة من المعارك شهدتها
المنطقة خالل الثورة التي أطاحت بالزعيم السابق معمر القذافي .وبعد تفرقهم وانتشارهم في أنحاء البالد لعدة أعوام،
أُتيحت للسكان السابقين في عام  ،2015إمكانية العودة اآلمنة ،بمساعدة لجنة جبال نفوسة .وتمكنت حوالي 500
عائلة ،أي نحو ثلث سكان القرية السابقين ،من العودة إليها .محمد هو من بين مجموعة القرويين التي كرست نفسها
للمساعدة على النهوض بالمدرسة وتشغيلها من جديد ،وهو يعمل في التدريس منذ أكثر من  15عاما ً ويدرس ماد َتي
الجغرافيا والتاريخ لـ  100طالب عائد من النزوح .يقول" :عندما عدنا إلى القواليش ،وجدنا أن المدرسة قد تعرضت
للنهب والدمار الجزئي .كانت هذه المدرسة الصغيرة واحدة من أفضل المدارس في المنطقة .ونحن اليوم نبنيها من
الصفر" .يمكنكم قراءة المزيد عن هذه القصة هنا.

تحركات سكانية

حتى تاريخ  31مايو ،تم تسجيل  52,739الجئا ً وطالب لجوء لدى المفوضية في ليبيا .في  2018وحدها ،سجلت
المفوضية  8,149شخصاً .ومازال السوادنيون ( )4,591يمثلون أعلى عدد من الحاالت المسجلة هذه السنة ،يتلوهم
اإلريتريون ( )1,475والسوريون (.)1,107
ً
حتى  31مايو  ،2018قام حرس السواحل الليبي بإنقاذ/اعتراض  6,929شخصا في مواقع مختلفة على طول
الساحل الليبي .تم إنقاذ/اعتراض  1,756شخصا ً في مايو و 1,463في أبريل و 1,054في مارس .من ضمن
الـ 6,929شخصا ً الذين تم إنقاذهم/اعتراضهم من قبل حرس السواحل الليبي ،يوجد  4,748رجالً و 1,140امرأة
و 577طفالً و 464لم يتم التعرف عليهم .منذ  1يناير  ،2018انتشلت السلطات المحلية الليبية  41جثة ألشخاص
غرقوا خالل محاولة عبور البحر المتوسط نحو أوروبا .معظم األشخاص الذين تم إنزالهم في ليبيا هم من نيجيريا
( )1,201وإريتريا ( )831ومالي (.)688

ذلك من أجل عمليات اإلجالء)

1,609

الالجئون وطالبو

اللجوء من الفئات األكثر ضعفا
الذين تم إجالؤهم منذ نوفمبر
2017

التمويل
 85مليون دوالر أمريكي
المطلوب لـ 2018
تم تمويله
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استجابة المفوضية
منذ  1سبتمبر  ،2017تم تقديم ملفات  436شخصا ً إلعادة التوطين إلى  6بلدان إعادة توطين (كندا وفرنسا
وألمانيا وإيطاليا والسويد وسويسرا) .وغادر  42شخصا ً إلعادة التوطين من ليبيا مباشرة إلى فرنسا والسويد
وهولندا .حتى اآلن هذه السنة ،أحالت المنظمة الدولية للهجرة  222حالة إلى المفوضية ،منهم  142تم إيجاد حلول
لهم بواسطة الوكاالت .ولقد وضعت المفوضية هدفا ً مرحليا ً مبدئيا ً وهو توفير  40,000فرصة إعادة توطين من قبل
دول إعادة التوطين عالميا ً لالجئين على طول طريق وسط البحر المتوسط .كما تدعو المفوضية إلى تسهيل إيجاد
مسارات مكمّلة لالجئين على طول طريق وسط البحر المتوسط باإلضافة إلى الـ 40,000فرصة إعادة توطين .هذه
المسارات المكمّلة تمشل لم شمل العائالت والتأشيرات اإلنسانية والمنح الدراسية .حتى تاريخ  6يونيو  ،2018تعهدت
 11دولة بتوفير  3,781فرصة إعادة توطين للوضع في ليبيا – النيجر  .ومن ضمن هذه التعهدات ،سيتم استخدام
 1,100إلجراءات إعادة التوطين مباشرة من ليبيا.
كما تستمر المفوضية في صيانة المبنى الذي سيكون مركز التجمع والمغادرة في طرابلس .حتى  4يونيو ،تم االنتهاء
من صيانة العيادة بشكل كامل .وتتضمن المساحات األخرى متجراً ،ومساحة للترفيه ،وإقامة عائلية وستشرع في
العمل منذ منتصف يونيو .سوف يوفر مركز التجمع والمغادرة مساحة آمنة وكريمة لالجئين من الفئات األكثر ضعفا ً
والذين سيغادرون ليبيا ما إن يتم القيام بإإلجراءات إليجاد حلول لهم في بلدان ثالثة.
وخالل فترة التقرير ،تم االنتهاء من اثنين من المشاريع سريعة التأثير من قبل المفوضية وشركائها .بهدف تحسين
حصول النازحين داخليا ً والمجتمعات المضيفة على الخدمات الصحية ،وفرت المفوضية مولد كهرباء للعيادة بسوكنة-
الجفرة ( 640كم جنوب شرق طرابلس) .باإلضافة لهذا ،وبعد القيام بتقييمات لالحتياجات وتقييمات فنية ،تم إرسال
 100مقعد دراسي إلى مدرسة في صبراتة من أجل تحسين القدرات التعليمية للمدينة.
www.unhcr.org
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