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األرقام الرئيسية
 180,937الليبيون
النازحون داخليا ً حاليا ً
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 334,662العائدون من
النزوح داخليا ً (تم تسجيل العودة
في .)2017 – 2016

40,000

العدد التقريبي

للنازحين من تاورغاء منذ 2011

مستجدات الوضع
بالتعاون مع وكاالت األمم المتحدة والشركاء المحليين ،تقوم المفوضية
باالستجابة إلى احتياجات أكثر من  1,220نازحا من تاورغاء ،وهم عالقون في
قرارة القطف وهراوة .عقب قرار المجلس الرئيسي بتاريخ  26ديسمبر 2017
الذي حدد موعد بدء عملية العودة ،حاولت عائالت نازحة العودة إلى تاورغاء من
شرق ،وجنوب ،وغرب ليبيا في  1فبراير .وقد منعتهم مجموعات مسلحة ،تعارض
العودة على ما يبدو ،من دخول المدينة .ومنذ ذلك الوقت ،تجمع النازحون في منطقة قرارة القطف ( 50كم تقريبا
جنوب غرب تاورغاء) وفي هراوة (شرق سرت).
وبينما تستمر مفاوضات العودة ،قادت المفوضية عملية مشتركة سريعة بين الوكاالت لتقييم االحتياجات بالتنسيق
مع وكاالت األمم المتحدة ،والسلطات ،والشركاء ومنظمات المجتمع المدني المحلية .إن الحاجات األكثر إلحاحا ً التي
تم تحديدها هي المأوى المالئم والطعام ومستلزمات الرضع ومستلزمات النظافة والمراتب والبطانيات والرعاية
الصحية األولية.

استجابة المفوضية
منذ بداية األزمة ،تواجدت المفوضية على األرض في قرارة
القطف وهراوة مع شريكتها الهيئة الليبية لإلغاثة .لقد جهزت
المفوضية مستودعا ً في المنطقة للتوصيل العاجل لمستلزمات
اإلغاثة وهي تراقب الوضع في كال الموقعين.
وزعت المفوضية في قرارة القطف أكثر من  2,000بطانية،
 500من أدوات الطبخ 1,000 ،من مسلتزمات النظافة،
 2,000من حصائر النوم 200 ،من مصابيح الطاقة الشسمية،
 217خيمة ،باإلضافة إلى المياه والمالبس الشتوية لألطفال والبالغين .يعيش حاليا ً أكثر من  1,000شخص في مآو
مؤقتة.
وفي هراوة زعت المفوضية وشريكتها المنظمة الليبية لإلغاثة  200بطانية 200 ،حصيرة نوم 40 ،عدة نظافة40 ،
مصباحا شمسيا ،و 40عدة طبخ على أكثر من  220من نازحي تاورغاء.

اعتبارات
لقد عانى أهالي تاورغاء سنوات من النزوح منذ  ،2011عندما
أجبر كامل سكان المدينة ،المقدر عددهم بنحو  40,000نسمة،
على مغادرة مدينتهم .ومنذ ذلك الوقت وهم نازحون ومنتشرون
في أرجاء البالد .توفر المفوضية المساعدات اإلنسانية لمخيمات
متعددة تحتضن نازحي تاورغاء ،بما في ذلك مواد اإلغاثة
األساسية ،والمساعدة النقدية ،والحماية ،والمشاريع المجتمعية
صغيرة النطاق.
باعتبارها الوكالة الرائدة فيما يتعلق بحماية النازحين داخلياً ،ستستمر المفوضية في حشد الدعم بالنيابة عن النازحين
والمجموعات المستضعفة األخرى ،وستسمر في توفير المساعدة اإلنسانية حتى يتمكن النازحون من إيجاد حلول
دائمة ،بما في ذلك العودة إلى مدنهم في ظل ظروف تتسم بالطواعية والكرامة واألمان ،وستقوم بالتنسيق في هذا
الشأن مع الشركاء في المجال اإلنساني ،ومجتمعات النازحين والسلطات.
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