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 ليبيا 
   أهم األحداث      2018مايو 18  – 11

امرأة  63رجالً و 36شخصاً من األشخاص المشمولين برعايتها ) 135مايو، أجلت المفوضية  16 في

وتعّد هذه ثاني رحلة إلى نيامي بعد استئناف طفالً( من طرابلس إلى مركز العبور الطارئ بالنيجر.  36و

أشخاص إلى خارج ليبيا  1,609مايو،  16اإلجالء اإلنساني. ولقد أجلت المفوضية، حتى تاريخ  برنامج

إلى رومانيا(، كما قامت بتقديم ملفات  10إلى إيطاليا و 312و مركز العبور الطارئ بالنيجر إلى 1,287)

 ين إلى بلدان ثالثة. من أجل إعادة التوط حاالت 465

شرق طرابلس( كم  455مايو، قامت المفوضية بزيارة مشتركة بين الوكاالت إلى سرت ) 15ي ف

انت كباالشتراك مع مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية واليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة. 

هذه أول زيارة يقوم بها الموظفون الدوليون إلى المدينة عبر البّر. والتقى الفريق بعميد المدينة ومنظمات 

باإلضافة إلى التعاون المستقبلي لدعم النازحين  احتياجاتهم األكثر إلحاحا  من المجتمع المدني لمناقشة 

الصحية من قبل السلطات باعتبارها من الحاجات  والعائدين من النزوح في المنطقة. تم التركيز على الرعاية

 72,960نازحا  داخليا  و 13,893األكثر إلحاحا . وتشير مصفوفة تتبع النزوح إلى أنه يعيش في سرت حاليا  

 عائدا  من النزوح. 

شخصاً محتاجين إلى الحماية  86مايو، نقلت المفوضية عبر الجّو مجموعة ثانية مكونة من  14في 

رجال  وسبعة نساء  79وتضمنت المجموعة كم غرب طرابلس( إلى طرابلس.  102من زوارة )الدولية 

في مركز إيواء إلى أن تتمكن المفوضية من إجالئهم ضمن من إريتريا وإثيوبيا والصومال. وسيبقون 

 برنامجها لإلجالء اإلنساني. 

  تحركات سكانية 

، هذا األسبوعخالل  الجئاً ومهاجراً من قبل حرس السواحل الليبي. 6,551 إنزالتم ، مايو 15 حتى تاريخ

بحرية. وكانت أغلبية امرأة وتسعة أطفال( في قاعدة طرابلس ال 34رجال  و 168)شخصا   211تم إنزال 

كم شرق  120الخمس )غادرت هذه المراكب من ووفقا  للتحركات األخيرة، . هم من اإلريتريينمن تم إنزال

 مع شريكتها، الهيئة الطبية الدولية،قدمت المفوضية كم غرب طرابلس(.  118طرابلس( وزوارة )

 وفي مراكز اإليواء التي نقاط اإلنزاللألشخاص الذين تم إنزالهم في  العاجلة المساعدات الطبية واإلنسانية

 نقلتهم السلطات إليها. 

 استجابة المفوضية

من عائالت تاورغاء النازحة  754و، وزعت المفوضية المواد غير الغذائية على ماي 14و 13في 

تمت إحدى عمليات التوزيع في في تجمعات للنازحين في اجدابيا وبنغازي.  التي تقيمشخصاً(  4,525)

وباإلضافة شخصا .  1,317مخيم الحليس، وهو أكبر تجمع لنازحي تاورغاء في بنغازي، والذي يحتضن 

لهذا، قدمت المفوضية المساعدات اإلنسانية )من ضمنها مستلزمات الطبخ وحصائر النوم والمصابيح 

 1,900الشمسية والبطانيات واألغطية البالستيكية والحفاظات وأوعية المياه ومستلزمات النظافة( إلى 

لعائالت في مبان خاصة وعامة في تقيم هذه اعائلة في الجنوب كانت قد نزحت نتيجة لالشتباكات القائمة. 

 16,810مرزق. تستمر المفوضية في االستجابة الحتياجات العائالت النازحة في ليبيا حيث تلقى وسبها 

 . 2018نازحا  المواد غير الغذائية حتى اآلن في 

في  مايو، ورشة عمل لبناء القدرات 16إلى  14االتحاد األوروبي، ُعقدت في طرابلس، من وبدعم من 

 امرأة يعملن بوزارة الداخلية.  30وتضمن المشتركون في ورشة العمل مجال حماية الالجئين والنازحين. 

تتابع المفوضية وضع الالجئين والمهاجرين في مركز اإليواء بغريان، إثر التقارير التي أفادت بحاالت 

من غريان والعزيزية إلى  الجئ ومهاجر 600لقد دعمت المفوضية نقل اختفاء من مراكز اإليواء. 

طرابلس، بهدف ضمان بقائهم في أماكن أكثر أمنا ، ولقد وفرت الدعم العينّي والطبي والنفسي االجتماعي 

  إلى األشخاص الذين تم نقلهم. 

 الرئيسية األرقام
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