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الجئ وطالب لجوء لدى المفوضية في ليبيا.  55,612، تم تسجيل 2018سبتمبر  24حتى تاريخ 

من األشخاص  3,700الجئ ومهاجر في مراكز اإليواء في ليبيا، منهم  6,800باإلضافة لهذا، هناك 

المشمولين بحكم اختصاص المفوضية. والمفوضية مستمرة في حشد الدعم إليجاد بدائل لالحتجاز في ليبيا. 

واء إلى مراكز اإليصول وفي ذات الوقت، تقتضي والية المفوضية الخاصة بالحماية أن يكون لها إمكانية الو

بهدف متابعة األوضاع وتقديم المساعدات اإلنسانية وتحديد المحتاجين إلى الحماية الدولية وحشد الدعم 

 إلطالق سراحهم. 
 9,289ا  )ومهاجر الجئا   13,575قام حرس السواحل الليبي بإنقاذ/اعتراض سبتمبر،  27حتى تاريخ 

جثة  99منذ بداية السنة، تم انتشال عملية.  101طفال ( في البحر خالل  1,345امرأة و 2,085رجال  و

  نحبهم في البحر. أشخاص 608من المياه الليبية، بينما قضى 

عائلة )نازحون داخليا (،  5,000خالل الشهر الماضي، تسببت االشتباكات في طرابلس في نزوح ما يقارب 

شخصاً وأصيب  115ووفقاً لوزارة الصحة الليبية، فقد قتل خالل األسبوع الماضي وحده.  1,700بما فيهم 

 منذ بداية االشتباكات في شهر أغسطس.  560

 استجابة المفوضية

عائلة نازحة  540قامت المفوضية وشريكتها الهيئة الليبية لإلغاثة بتوزيع المساعدات اإلنسانية على 

ووزعت المفوضية في الزاوية وصرمان وترهونة، كانت قد نزحت نتيجة االشتباكات األخيرة في طرابلس. 

وحفاظات األطفال  مواد اإلغاثة األساسية والمتضمنة البطانيات وحصائر النوم ومستلزمات النظافة

أغسطس، قدمت المفوضية والهيئة الليبية لإلغاثة  26منذ بداية االشتباكات في  والمصابيح الشمسية.

 شخصاً( في طرابلس ونواحيها.  5,478عائلة نازحة ) 1,000المساعدات اإلنسانية إلى أكثر من 

 والتي تشمل البطانياتسبتمبر، وزعت المفوضية والهيئة الليبية لإلغاثة مواد اإلغاثة األساسية  23في 

وحصائر النوم واألغطية والمصابيح الشمسية ومعدات الطبخ ومستلزمات النظافة واألغطية البالستيكية 

هي البلدية ذات العدد شخصاً( في بنغازي. بنغازي  6,590عائلة نازحة وعائدة من النزوح ) 980على 

(. خالل األشهر الماضية، 2018عائداً من النزوح حتى يونيو  180,300األكبر من العائدين من النزوح )

 نازحاً جديداً، الكثير منهم نزحوا من درنة حيث شهدت اشتباكات في مايو ويونيو.  2,990تلقت بنغازي 

، نفذت 2018في أرجاء ليبيا. حتى اآلن في المفوضية مستمرة في تنفيذ المشاريع سريعة التأثير 

في بنغازي، قامت المفوضية وشريكتها منظمة أكتد بصيانة من المشاريع سريعة التأثير.  83المفوضية 

كانت في حاجة إلى الصيانة بعد الحرب. وبمساعدة من الكشافة، نظفت  منطقة الصابري مساحات عامة في

ء األرصفة وانتهت من تركيب إشارات الطريق العاكسة. المفوضية وشريكتها الشوارع وقامت بطال

وباإلضافة إلى هذا، دعمت المفوضية وشريكتها منظمة ميرسي كور، الكشافة في مصراتة بتقديم بمعدات 

تخييم وترفيه لتعزيز التماسك االجتماعي والمحافل الشبابية. مصراتة تحتل المرتبة الثانية في النزوح، حيث 

 رالتي تعتب. وتعد مصراتة من ضمن الخمسة عشر منطقة زوح في البالد في هذه البلديةالنمن  %15 يحدث

 في حاجة حادة وفورية للمساعدة اإلنسانية. 

فرصة إعادة توطين لتخصص للوضع  3,886دولة بتقديم  12، تعهدت 2018سبتمبر  17حتى تاريخ 

إلعادة التوطين مباشرة من ليبيا، بينما  1,090. من ضمن هذه التعهدات، ستخصص النيجر-في ليبيا

تستمر المفوضية في منها للذين تم إجالؤهم من ليبيا والالجئين المسجلين في النيجر.  2,796تخصص 

 الدعوة إلى زيادة وتسريع المسارات القانونية المتاحة لالجئين المستضعفين في ليبيا بما فيها إعادة

 التوطين. 

 | النرويج |اليابان  | إيطاليا | ألمانيا |فرنسا  |فنلندا  | االتحاد األوروبي | الدنمارك | كندا :لمانحينبشكر خاص ل نتقدم

 جهات مانحة خاصة  | األمريكية الواليات المتحدة | لمملكة المتحدةا |هولندا   |سويسرا | السويد

 الرئيسية األرقام

الليبيون النازحون  192,513

 1داخلياً حالياً 

 من عائدونال  372,741

داخلياً )تم تسجيل العودة  النزوح

 1 (2018مارس  – 2016في 

وطالبو الالجئون  55,612

 2اللجوء المسجلون في ليبيا

ن األشخاص الذي 20,885

وصلوا إلى إيطاليا عبر البحر 

 3 2018 حتى اآلن في

 دوريةالمتابعة الزيارات  939

تى اآلن في لمراكز اإليواء ح

2018 

  

و الالجئون وطالب 1,784

اللجوء الذين تم اإلفراج عنهم 

)بما في  2018حتى اآلن في 

 اإلجالء(ذلك من أجل عمليات 

الالجئون وطالبو  1,858

 األكثر ضعفامن الفئات اللجوء 

الذين تم إجالؤهم منذ نوفمبر 

2017  

 التمويل
   مليون دوالر أمريكي 85

 2018المطلوب لـ 

 
 :مصفوفة تتبع النزوح -المنظمة الدولية للهجرة 1

   2018 يونيو
 2018 سبتمبر 25 تاريخحتى البيانات    2
3 www.data2.unhcr  

  2018 سبتمبر 25 حتى تاريخ

 

 

 

تم تمويله
22%

النقص في 

التمويل

78%

http://www.data2.unhcr/


                                                     

#

#
Alkufra Alkufra

[

 

55,612

372,741* 

192,513* 

620,866 

·

 

TUNISIA

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

##

 

85
2018

2018

2018

 9,8191,497
5,3272,956

29,41235,091

28

3,534
3,314

19,18411,023

2,753
8951,858

312 1,536
(
)

10

 939
1,080

1,784
1,428

 60,804
113,605

78%

22%

QIP83

2018


	UNHCR Libya Flash Update 28 September 2018 AR
	2018_09_28_LBY_UNHCR Dashboard_Arb

