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 افيم جسيمة تحديات يواجهون النزوح، من نووالعائد داخليا   نوالنازح وخاصة ليبيا، في المدنيون مازال 
. تتمثل االحتياجات األهم في الحصول على العناية الصحية، والدواء، والسلع والخدمات بالحماية يتعلق

مرت العديد من المرافق الطبية وكثيراً ما ال والمياه والصرف الصحي. لقد د  األساسية، بما في ذلك المأوى، 
تتوفر األدوية الضرورية. وفي نفس الوقت يعيش مئات اآلالف من الناس في المدن الكبرى في ظل خطر 
التعرض إلصابات شديدة بسبب مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة. إن الفئات األشد ضعفاً من الناس 

إمكانية الحصول على السلع المنزلية  ولقد تضاءلتماية وإعالة أنفسهم. يكاد يكون لديهم أي آليات لح ال
 األساسية مثل الطعام بفعل انعدام األمن، والتضخم، ومحدودية توفر السيولة. 

 ال أو يستطيعون ال النازحين من أخرى مجموعات هناك فإن منازلهم، إلى تلقائيا   الكثيرون عاد بينما
. فمثالً، مازال هناك أكثر من المناسبة الموارد وقلة األمن، وانعدام ،تدمير منازلهم بسبب العودة يريدون

، في أماكن متناثرة في أنحاء ليبيا، 2011نزحوا منذ أغسطس  لذينا ،نازحا من أهالي تاورغاء 40,000
 ومواقع حضرية.  تجمعاتفي 

 المفوضية استجابة
قوق الح إلى الوصول وتعزيزحشد الدعم  تكثيف هو استجابة المفوضية الستراتيجية الرئيسي الهدف إن

 الحلول للنازحين في أرجاء ليبيا. إيجاد والخدمات األساسية و

ها تها وتوسيع شراكاتا، فإن المفوضية بصدد زيادة قدرداخليا  الوكالة الرائدة في حماية النازحين  بصفتها
 قومتوتحديد االحتياجات وتوجيه االستجابة الفعالة.  الحماية برصدفي ليبيا للقيام )الوطنية والدولية( 

الستجابة إلى حاالت العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس. تهدف على اقدرتها  بتعزيزالمفوضية 
يفة عات المضمبادرات المفوضية إلى زيادة التماسك االجتماعي والتقليل من الصراع بين النازحين والمجتم

والعائدين من  داخلياالنازحين بدعم  2018في تقوم من خالل تنفيذ مشاريع المساعدة المجتمعية. ومن ثم، 
من المشاريع سريعة التأثير في أرجاء ليبيا مع المشاركة  270النزوح والمجتمعات المضيفة بتنفيذ أكثر من 
 وبالتشاور مع السلطات الوطنية والمحلية. ين، والنازحالفاعلة من قبل المجتمعات المضيفة المستفيدة 

 بما في ذلك ،النزوح من والعائدين داخليا   للنازحين اإلنسانية اتالمساعد تقديم في المفوضية تستمر
ثالث المفوضية  تقودالمتمثلة في مواد اإلغاثة األساسية والمساعدات النقدية.  األساسية اتالمساعد

. موعة المساعدات النقدية واألسواقالحماية، ومجوالمأوى/المواد غير الغذائية، تتضمن مجموعات/قطاعات 
والعائدين من  داخليامن النازحين  8,399، وزعت المفوضية مواد اإلغاثة األساسية على 8201في 

أسرة. يتم تنفيذ كافة نشاطات  12,320النزوح، باإلضافة إلى توزيع مساعدات نقدية على أكثر من 
 تشمل مراعاة منظورات العمر، ونوع الجنس، والتنوع. لتعميم الحماية  من حيثة بطريقة منهجية المفوضي

 

 

 الرئيسية األرقام

الليبيون  478,165 

 1النازحون داخلياً حالياً 

 من العائدون 341,534

خلياً )تم تسجيل العودة دا النزوح

 1 (2018في 

والعائدون  النازحون  8,399

المواد غير من النزوح الذين تلقوا 

( 2018في 61,323 ) الغذائية

 2من قبل المفوضية

النازحون   12,320

ن من النزوح الذين تلقوا ووالعائد

مساعدات نقدية من قبل 

  2المفوضية
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