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 األحداث أهم  2018فبراير  23 –17

غادرت  لقدالجئ وطالب لجوء من ليبيا.  1,200، قامت المفوضية بإجالء أكثر من 2017نوفمبر  منذ
الجئاً وطالب لجوء. تم حتى اآلن إجالء  127فبراير حاملة  19آخر طائرة من طرابلس إلى النيجر في 

 312من الالجئين وطالبي اللجوء إلى مركز العبور الطارئ الخاص بالمفوضية في النيجر، وغادر  897
 ئينالالج بإجراءات القيام في المفوضية تستمرإلى إيطاليا واثنان إلى مركز العبور الطارئ في رومانيا. 

، قامت المفوضية باإلجراءات وأحالت 2017. منذ أكتوبر ثالثة بلدان إلى ليبيا من المباشر التوطين إلعادة
 شخصا كان قد تم تقديم حاالتهم إلى بلدان إعادة توطين مختلفة.  333شخصا إلعادة التوطين، منهم  460

زارت طرابلس بعثة رفيعة المستوى من األمم المتحدة واالتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي  ،فبراير 22 في

. التقى الوفد بالسلطات الليبية وزار مركز إيواء وتجمعاً داخليا وضع الالجئين والمهاجرين والنازحين لتقييم

 للمفوضية الخاص المبعوث كوشتيل، فينسنت من كل البعثة في شاركلنازحي تاورغاء في طرابلس. 

 التقدمب العملد فريق لقد أشا .ليبيا في المفوضية ممثل منيوني، وروبيرتو المتوسط، البحر وسط لمنطقة

 المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة في دعم الالجئين والمهاجرين في ليبيا.  أحرزته الذي

 السكان  تحركات

. حتى اآلن طرابلس في 117و زوارة في 400 منهم ليبيا، في ومهاجرا   الجئا   517 نزل فبراير، 19 في

الجئاً ومهاجراً في ليبيا من قبل خفر السواحل الليبي إثر إنقاذهم/اعتراضهم  2,556، تم إنزال 2018في 

في البحر. لقد وفرت المفوضية وشريكتها الهيئة الطبية الدولية المساعدة الطبية في كل من نقاط النزول 

 نقل األشخاص.  بعدومراكز اإليواء، 

 المفوضية  استجابة

 احتياجات إلى االستجابة في المفوضية تستمر المحليين، والشركاء المتحدة األمم وكاالت مع بالتعاون

. منذ بداية األزمة في مطلع وهراوة القطف قرارة في عالقون وهم تاورغاء، من نازحا   1,220 من أكثر

فبراير، تواجدت المفوضية على األرض في كال الموقعين مع شريكتها الهيئة الليبية لإلغاثة، ولقد وزعت 

المواد غير الغذائية والمالبس الشتوية ومياه الشرب والخيام. باعتبارها الوكالة الرائدة فيما يتعلق بحماية 

الدعم وتكثيف الجهود مع شركائها في المجال اإلنساني بالنيابة عن  النازحين، ستستمر المفوضية في حشد

النازحين، وستسمر في توفير المساعدة اإلنسانية إلى أن يتمكن النازحون من إيجاد حلول دائمة في ظل 

 ظروف تتسم بالطواعية والكرامة واألمان. 

 نازحا   2,370 من أكثر إلى الشتوية اإلغاثة مواد لإلغاثة، الليبية اللجنة شريكتها عبر المفوضية، قدمت

. وشمل ما تم توزيعه المدافئ والبطانيات ومستلزمات النظافة والمصابيح بنغازي في النزوح من وعائدا  

 الشمسية والحقائب المدرسية وأدوات الطبخ للعائالت التي تقطن في مناطق شمال بنغازي. 

فوضية بتوزيع ثمانية خزانات إلى سبعة مستشفيات وعيادات قامت الم ،التأثير سريعة البرامج من وكجزء

في صبراتة والزاوية بالتنسيق مع السلطات والشركاء المحليين. ستسهل الخزانات توفير المياه لهذه المرافق 

 الصحية حتى يمكن تحليتها لضمان توفر مياه الشرب. 
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 الرئيسية األرقام

الليبيون  180,937

 1النازحون داخلياً حالياً 

 من العائدون 334,662

داخلياً )تم تسجيل العودة  النزوح

  1 (.2017 – 2016في 

الالجئون وطالبو   46,730

 2اللجوء المسجلون في ليبيا

الذين  األشخاص  5,258

وصلوا إلى إيطاليا عبر البحر في 

2018 3 

زيارات المراقبة   174

لمراكز اإليواء حتى اآلن في 

 (.2017في  1,080) 2018

الالجئون وطالبو اللجوء  843

 1,428الذين تم اإلفراج عنهم )

  ( 2017في 

 

 التمويل

  مليون دوالر أمريكي  88.7

 .2018المطلوب لـ 

 

 

 :مصفوفة تتبع النزوح -للهجرةالمنظمة الدولية  1

  2017ديسمبر 

 . 2018يناير  31البيانات اعبارا من    2
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 . 2018فبراير  15عتبارا من ا
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