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تونس بزيارة إلى ، مدير إدارة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية، عوضالسيد أمين  قامأبريل،  12في 

وأكد السيد عوض على تعزيز استجابة أنشطة المفوضية في ليبيا.  علىوأطلع الشركاء والسفارات ووسائل اإلعالم 

في المائة  300المفوضية لدعم النازحين داخليا. وبناء على ذلك، قامت المفوضية بالرفع من قدراتها ومواردها بنسبة 

نية والتي تتضمن في األشهر األخيرة. تقوم المفوضية في أرجاء البالد بدعم تجمعات النازحين بالمساعدات اإلنسا

، ستقوم المفوضية وشركاؤها 2018المشاريع المجتمعية صغيرة النطاق، والمساعدات النقدية، وأنشطة الحماية. في 

ً والمجتمعات المضيفة. وفيما  270بتنفيذ أكثر من  من المشاريع سريعة التأثير والتي تفيد كالً من النازحين داخليا

الجٍئ من الفئات المستضعفة  5,000المفوضية إلجالء وإعادة توطين ما يقارب يتعلق باالستجابة لالجئين، تخطط 

الجئاً من الفئات  465وحتى اآلن، قامت المفوضية بتقديم ملفات  2017. منذ سبتمبر 2018إلى خارج ليبيا في 

يجر وإيطاليا ورومانيا. شخصاً إلى الن 1,342المستضعفة إلعادة التوطين المباشر من ليبيا. وباإلضافة لهذا، تم إجالء 

توجد حاجة ماسة إلى المزيد من فرص إعادة التوطين لألشخاص المعنيين في ليبيا الذين مازالوا محتاجين إلى الحماية 

 الدولية. 

  المفوضية استجابة 
ً والعائدين من  10في  أبريل، شاركت المفوضية في بعثة مشتركة بين الوكاالت لتقييم أوضاع النازحين داخليا

القاطنين في بني وليد. كما زارت البعثة أيضاً تجمع نازحي تاورغاء في قرارة القطف )شرق بني وليد(. النزوح 

في بني وليد، التقت وكاالت األمم المتحدة بالسلطات ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة احتياجات النازحين داخلياً. 

ديد بالنسبة للمجتمع. ولدعم قطاع التعليم، ستقوم المفوضية إن غياب البنية التحتية التعليمية المالئمة هو مصدر قلق ش

في المدينة، تتضمن توفير المقاعد للمدارس المحلية حتى تتمكن من استقبال المزيد من  التأثيربتنفيذ مشاريع سريعة 

في هذا التجمع. الطلبة. في قرارة القطف، أجرت المفوضية وشركاؤها نقاشات جماعية مع األشخاص الذين يعيشون 

أعرب نازحو تاورغاء عن رغبتهم في العودة إلى موطنهم ودعوا إلى المزيد من الدعم من المجتمع الدولي لمساندة 

 هذه العملية. 

. نزحت مؤخراً في الجنوبعائلة  1,500احتياجات ما يقارب يم المساعدات اإلنسانية لتلبية تستمر المفوضية في تقد

، اندلعت اشتباكات بين مجموعات مسلحة في جنوب ليبيا تسببت في نزوح آالف المدنيين بحثا خالل األسابيع الماضية

أرسلت المفوضية سبع شاحنات من طرابلس إلى سبها حاملة لقد عن أماكن أكثر أمانا في سبها وأوباري ومرزق. 

ائلة نازحة. مازال الوصول إلى ع 850المواد غير الغذائية. حتى اآلن، تم توزيع المساعدات في سبها، حيث تتواجد 

 أوباري ومرزق )مدن جنوب سبها( صعباً ألسباب أمنية. 

، 2018الجئاً وطالب لجوء مسجالً لدى المفوضية في ليبيا. منذ يناير  51,519مارس، يوجد  31حتى تاريخ 

% 70ارتفاعاً بنسبة هذا يمثل تم تسجيلهم في شهر مارس وحده.  2,462شخصاً، منهم  6,860سجلت المفوضية 

. الجنسيات شخصاً( 6,614) 2017، وهو أعلى من إجمالي الرقم المسجل في 2017مقارنة بذات الفترة في 

 سوريونوال(، %17) ريتريونواإل(، %59) سودانيونال ص الذين تم تسجيلهم هذه السنة هيالرئيسية لألشخا

 ، يتلوهم الفلسطينيون والسودانيون.المسجلةالحاالت بشكل عام، مازال السوريون يمثلون أكثر عدد من . %(13)

تعمل المفوضية حالياً على تحديث أحد مراكز تنمية المجتمع في طرابلس بهدف تعزيز أنشطة التسجيل في البالد. في 

 الوقت الذي تجرى فيه أعمال الترميم، ستنحصر أنشطة التسجيل في يومين أسبوعياً. 

. تمت آخر الجئاً ومهاجراً في ليبيا من قبل حرس السواحل الليبي 4,034إنزال ، تم 2018أبريل  9حتى تاريخ 

جدت المفوضية وشريكتها الجئاً ومهاجراً في طرابلس. لقد توا 324أبريل، حيث تم إنزال  7و 6ثالث عمليات في 

لذين تم إنزالهم. كما قامت الهيئة الطبية الدولية في القاعدة البحرية وقدمت المساعدات الطبية واإلنسانية لألشخاص ا

ً للتوجهات األخيرة، غادرت القوارب من زوارة  المفوضية بتحديد األشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية. وفقا

  كم شرق طرابلس(. 50كم غرب طرابلس( والقره بوللي ) 100)
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 الرئيسية األرقام

الليبيون  184,612

 1النازحون داخلياً حالياً 

 من عائدونال 368,583

داخلياً )تم تسجيل العودة  النزوح

 1 (2018مارس  – 2016في 

الالجئون وطالبو  51,519

 2اللجوء المسجلون في ليبيا

األشخاص الذين  6,846

وصلوا إلى إيطاليا عبر البحر في 

2018 3 

 دوريةالمتابعة الزيارات  392

تى اآلن في لمراكز اإليواء ح

2018  

و اللجوء الالجئون وطالب 983

حتى اآلن الذين تم اإلفراج عنهم 

  2018في 

الالجئون وطالبو  1,342

من الفئات الضعيفة الذين اللجوء 

  2017تم إجالؤهم منذ نوفمبر 

 التمويل

   مليون دوالر أمريكي 85

 .2018المطلوب لـ 

: مصفوفة تتبع النزوح -المنظمة الدولية للهجرة 1

  . 2018 مارس

 . 2018 مارس 31 تاريخحتى البيانات    2
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 . 2018 أبريل 11حتى تاريخ 
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