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 ليبيا 
   أهم األحداث      2018أبريل  72 – 21

الجئ وطالب لجوء  800تستجيب المفوضية للوضع اإلنساني الطارئ المتعلق بما يقارب 

أبريل، زارت  25كم غرب طرابلس(. في  115)تم احتجازهم في مركز اإليواء بزوارة 

المفوضية وشريكتها الهيئة الطبية الدولية هذا المرفق، ووفرت المساعدات الطبية، وأرسلت 

الجئ وطالب لجوء موجودين في مركز اإليواء. إن المفوضية  800الغذائية إلى غير المواد 

لمكافحة الجرب إجراء حملة ومنظمة أطباء بال حدود والمجلس الدنماركي لالجئين بصدد 

داخل مركز اإليواء. نظراً لخطورة الطريق الساحلي بين زوارة وطرابلس، تدرس 

المفوضية، بالتنسيق مع السلطات، إجالء معظم األشخاص المعنيين من الفئات األكثر ضعفاً 

حسبما تسمح )إريتريون وصوماليون وسودانيون( من زوارة إلى طرابلس عبر الجو، 

   اللوجستية واألمنية.  الظروف

  تحركات سكانية

الجئاً ومهاجراً من قبل حرس السواحل  1095,تم إنقاذ/اعتراض ، 2018أبريل  26بحلول 

شخصاً(  322الجئ ومهاجر في: طرابلس ) 600هذا األسبوع، تم إنزال أكثر من  خاللالليبي. 

ً  94والخمس ) شخصاً( 82شخصاً( والزاوية ) 111وزوارة ) أبريل، تحطم قارب  22في  .)شخصا

شخصاً على األقل في البحر. تم  11كم غرب طرابلس(، مما أدى إلى وفاة  75قرب صبراتة )

ناجياً المتبقين في الزاوية. قدمت المفوضية وشريكتها الهيئة الطبية الدولية المساعدات  82إنزال الـ

 اً. ووفقاً للتحركات األخيرة، غادرتالطبية في كل نقاط اإلنزال حيث تم تحديد الحاالت األكثر ضعف

 القوارب من مناطق قرب زوارة والقره بوللي. 

 استجابة المفوضية 
ث يتواجد حالياً أبريل، أجرت المفوضية زيارة لرصد الحماية في تجمعين في مصراتة حي 24في 

جاالً ضمت رقادت المفوضية وشريكتها الهيئة الليبية لإلغاثة جلسة نقاش  نازح. 14,000أكثر من 

ونساًء ومسنين لتحديد احتياجاتهم وللعمل على توفير الحلول لهم. تضمنت االحتياجات الرئيسية 

الرعاية الصحية واألدوية والتوثيق المدني. ال يتمكن الكثير من  :التي طرحت من قبل المشاركين

ً قاسية و  د. خاللبدخل محدوالنازحين من تسجيل مواليدهم الجدد. ويعيش أغلبية النازحين ظروفا

حزمة من مستلزمات النظافة على النساء والفتيات في هذه  300الزيارة، وزعت المفوضية 

 التجمعات. 

طفلين إريتريين غير مصحوبين ومنفصلين عن ذويهم من مصراتة  المفوضية أبريل، أجلت 25في 

تثمن المفوضية تعاون السلطات بليبيا إلى سويسرا كجزء من جهودها للم شمل الطفلين وأمهما. 

في ليبيا وتونس وسويسرا، التي سهلت مغادرة الطفلين الالجئين ووصولهما بأمان إلى سويسرا. تم 

التعرف على الطفلين من قبل المفوضية خالل عمليات التسجيل في مركز اإليواء بالكراريم في 

 كم شرق طرابلس( في فبراير.  200مصراتة )

 

  :لمانحينبشكر خاص ل نتقدم
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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

ن األشخاص الذي 9,361

وصلوا إلى إيطاليا عبر البحر 

 3 2018 حتى اآلن في

 دوريةالمتابعة الزيارات  451

تى اآلن في لمراكز اإليواء ح

2018  

و الالجئون وطالب 1,006

اللجوء الذين تم اإلفراج عنهم 

  2018حتى اآلن في 

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 حتى تاريخالبيانات    2

3 www.data2.unhcr  

 . 2018 أبريل 26حتى تاريخ 
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