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 1,900بشأن الطرد القسري من قبل الميليشيات لـ  قلقةالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  إن

طريق المطار أكبر مخيم للنازحين داخلياً مخيم  وكان. طرابلس، ليبياشخص نازح داخلياً من مخيم طريق المطار في 

وتخشى المفوضية من . 2011عائلة من مدينة تاورغاء، تعيش فيه منذ إنشائه في عام  370 مستضيفاً في طرابلس 

 ت بعضقد فر  لأن يكون النازحون داخلياً الذين ينتقلون إلى مخيمات أخرى في طرابلس عرضة للطرد مرة أخرى. و

عائالت تاورغاء التي تعيش في مخيمات أخرى في طرابلس من منازلها خوفاً من التعرض للهجوم. تدعو المفوضية 

اتخاذ القرار بشأن مستقبلهم. وتتابع المفوضية الوضع عن في ن وحماية المدنيين وحق النازحين الحترام حقوق اإلنسا

ياجات األساسية للنازحين داخلياً وتجنب أي عمليات طرد أخرى كثب وتتواصل مع جميع األطراف لضمان تلبية االحت

 في المستقبل.
ر رحب المفوضية بقرا. تالمفوضية بقرار أكواريوس، ولكن تشدد على الحاجة إلى إيجاد نهج إنزال أكثر ثباتاً  ترحب

طالب لجوء ومهاجر تم إنقاذهم في طريق وسط البحر المتوسط بواسطة قارب  141لسماح بإنزال حكومة مالطا ا

يتبع ألكواريوس وهي منظمة غير حكومية. كما نثني على الدول التي تقدمت بفرص للنقل بعد اإلنزال لألشخاص 

ي. ومع هذا فإن حالة أكواريوس، الذين يتم إنقاذهم. إن هذا يبرز الفوائد التي يمكن تحقيقها بفضل النهج التعاون

وخصوصاً أزمة األيام الماضية، أبرزت من جديد الحاجة إلى ترتيبات متوسطية إقليمية من شأنها أن تكون واضحة 

فيها القوارب التي تحمل أشخاصاً قد تم إنقاذهم. إن هذا بالغ األهمية أن ترسو وثابتة بخصوص األمكنة التي يمكن 

 ه المواقف في المستقبل. إن أردنا تجنب مثل هذ

  تحركات سكانية 
 في البحر اً ومهاجر اً الجئ 12,747الليبي بإنقاذ/اعتراض قام حرس السواحل ، 2018 أغسطس 17حتى تاريخ 

كانت الجنسيات الرئيسية لمن تم إنزالهم هي عملية.  91خالل  أطفال( 1,203امرأة،  1,964رجالً،  8,724)

، تم بداية السنةمنذ . (أشخاص 1,409( واإلريتريون )شخصاً  983والسودانيون )( شخصاً  1,696النيجيريون )

شخصاً  59خالل فترة التقرير، تم إنزال  .شخصاً نحبهم في البحر 583بينما قضى  المياه الليبية، منجثة  97انتشال 

قدمت المفوضية  أطفال.امرأة وأربعة  21رجالً و 34كم غرب طرابلس(. وتضمنت المجموعة  45في ميناء الزاوية )

 من كل فيالحيوية إلى هؤالء األشخاص المساعدات الطبية وشريكتها الهيئة الطبية الدولية مواد اإلغاثة األساسية و

 . ومراكز اإليواء التي نقلتهم السلطات إليها نقاط اإلنزال

 استجابة المفوضية

طرابلس(.  غربكم جنوب  415) القاطنين في أوالإلى النازحين داخلياً أغسطس، قامت المفوضية بزيارة  4في 

وكانت كم جنوب غرب طرابلس(.  605من غدامس ) كانت قد نزحت عائلة من الطوارق 435تسضيف القرية 

 الئمةم . كما ال يتوفر للمجتمع مرافق صحيةومياه الشربهي الكهرباء التي حددتها المفوضية االحتياجات األساسية 

 محلية وتقديم اإلمدادات الطبية. ولقد نفذت المفوضية مشاريعاً سريعة التأثيرالعيادة لصيانة الوهناك حاجة إلى الدعم 

 ومصابيح الطاقة الشمسية لضمان الوصول إلى مياه الشرب خزانات المياه لدعم النازحين داخلياً في أوال حيث قدمت

أغسطس، زارت المفوضية مدينة غدامس والتقت بالمجلس المحلي  15وفي لشوارع. لمعالجة غياب اإلضاءة في ا

 . غدامس لمناقشة االحتياجات اإلنسانية للعائالت العائدة من النزوح

مشروعات صغيرة الحجم  وهيمن المشروعات سريعة التأثير في ليبيا.  75، نفذت المفوضية أكثر من 2018في 

ذه ولقد تم تنفيذ هوالمجتمعات المضيفة.  والعائدين من النزوح النازحينبين التماسك االجتماعي  تقوية تهدف إلى

المشاريع في مناطق مختلفة من ليبيا وتضمن هذا تقديم خزانات المياه ومولدات الكهرباء والحواسيب والمقاعد 

حات ى صيانة المساالمدرسية والمعدات الطبية ومصابيح الطاقة الشمسية للشوارع ومعدات إدارة النفايات باإلضافة إل

 العامة. 

مازالت المفوضية مستمرة في تحديد وتسجيل األشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية الموجودين في مراكز 

 800، أجرت المفوضية وشركاؤها اللجنة الطبية الدولية والهيئة الليبية لإلغاثة أكثر من 2018في اإليواء في ليبيا. 

نتيجة لدعوات من مراكز اإليواء شخصاً  1,527تم اإلفراج عن  ولقد يواء في أرجاء ليبيا.زيارة متابعة إلى مراكز اإل

 المفوضية. 

  

 الرئيسية األرقام

الليبيون  192,513

 1النازحون داخلياً حالياً 

 من عائدونال  372,741

داخلياً )تم تسجيل العودة  النزوح
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   مليون دوالر أمريكي 85

 2018المطلوب لـ 

 
 :مصفوفة تتبع النزوح -المنظمة الدولية للهجرة 1

  . 2018 أبريل
 . 2018 مايو 30 حتى تاريخالبيانات    2
3 www.data2.unhcr  

 . 2018أغسطس  17حتى تاريخ 

 

 

 

تم تمويله
22%

النقص في 

التمويل

78%

http://www.data2.unhcr/


                                                     

#

#
Alkufra Alkufra

[

 

54,834

372,741* 

192,513* 

620,088 

·

 

TUNISIA

200 km
Source: 
UNHCR, OCHA, IOM-DTM and others

##

 

85
2018

2018

2018

 9,2291,317
5,3272,956

27,16035,091

17

3,395
3,314

18,41010,064

2,520
6621,858

312 1,536
(
)

10

 845
1,080

1,527
1,428

 50,059
113,605

78%

22%

QIP75

2018


	UNHCR Libya Flash Update 17 August_2018 Ar
	2018_08_17_LBY_UNHCR Dashboard_Arb

