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 أھم األحداث      

في 28 مارس، رافقت مفوضیة الالجئین الوزیرة الھولندیة للتجارة الخارجیة والتعاون اإلنمائي، 
سیغرید كاغ، في زیارتھا إلى مركز اإلیواء بتاجوراء وقاعدة طرابلس البحریة. ھذه القاعدة ھي أكبر 
ً و تقوم فیھا المفوضیة مع شریكتھا  ً ومھاجرا نقطة إنزال، حیث تم في ھذه السنة إنزال 2,783 الجئا
الھیئة الطبیة الدولیة بتقدیم المساعدة والدعم اإلنساني لالجئین والمھاجرین الذین یتم إنزالھم في لیبیا. لقد 
تواجدت المفوضیة في كل عملیات اإلنزال في طرابلس منذ بدایة السنة، ووفرت 2,270 من المواد 

غیر الغذائیة و227 استشارة طبیة في كافة نقاط اإلنزال في 2018.  

 استجابة المفوضیة    
 وبالتنسیق مع السلطات والشركاء ستقوم المفوضیة باالستجابة إلى االحتیاجات اإلنسانیة ألكثر من 
1,500 عائلة نازحة في سبھا وأوباري ومرزق. خالل األسابیع القلیلة الماضیة، تسببت أعمال العنف 
واالشتباكات بین المجموعات المسلحة في المنطقة الجنوبیة في إجبار مئات العائالت على االنتقال إلى 
مناطق أكثر أمنا في سبھا (850 عائلة) وأوباري (307 عائالت) ومرزق (413 عائلة). تم إیواء 
العائالت في المدارس العامة في سبھا بینما استضاف المجتمع المحلي العائالت األخرى في أوباري 
ومرزق. في األسبوع الماضي، قامت المفوضیة، عبر شریكتھا الھیئة اللیبیة لإلغاثة، بإجراء تقییم سریع 
ً ھي المأوى والخدمات الصحیة. وفي األیام القلیلة  لالحتیاجات بالمنطقة. إن االحتیاجات األشد إلحاحا
القادمة ستقوم المفوضیة وشریكتھا الھیئة اللیبیة لإلغاثة بتوزیع أدوات الطبخ وحصائر النوم ومستلزمات 

النظافة وغیر ذلك من المواد غیر الغذائیة لتلبیة االحتیاجات المادیة العاجلة في المنطقة.   

لالستجابة الحتیاجات النساء النازحات المستضعفات في أرجاء لیبیا، وبفضل التمویل األلماني، تقوم 
مفوضیة الالجئین وصندوق األمم المتحدة للسكان بتوزیع 8,517 حقیبة حواء  وتحتوي كل منھا على 
ً في طرابلس ومصراتة وسبھا وجبل نفوسة وبني ولید وجنزور  مستلزمات النظافة في 16 موقعا
وأوباري ومرزق. تحتوي ھذه الحقائب على مستلزمات النظافة مثل الصابون والفوط الصحیة والشامبو 
وفرش ومعجون األسنان، باإلضافة إلى أغراض أخرى لتلبیة االحتیاجات المحلیة للنساء والفتیات. في 
ھذا األسبوع،تم توزیع الحقائب على 900 امرأة من تاورغاء یقمن في ثالثة تجمعات للنازحین في 

طرابلس ونواحیھا. 

أجرت المفوضیة، مع شریكائھا الھیئة الطبیة الدولیة ومنظمة تشیزفي، ثمان جلسات نقاش مع 
الالجئین القاطنین في مناطق حضریة في طرابلس. استھدفت الجلسات النساء والرجال والشباب وذوي 
االحتیاجات الخاصة وكبار السن. وتحدث الالجئون وطالبو اللجوء عن االحتیاجات المتعلقة بالرعایة 
الصحیة والتعلیم والمأوى واألمن. كما عقدت المفوضیة عشر جلسات نقاش مع نازحین وعائدین من 
ً لمجتمعات الالجئین  النزوح یقیمون في طرابلس وفي جبل نفوسة. تتمثل االحتیاجات األشد إلحاحا
والعائدین من النزوح في الرعایة الصحیة واألدویة والسلع والخدمات األساسیة بما في ذلك المأوى 

والمیاه والصرف الصحي. 

تستمر المفوضیة والھیئة الطبیة الدولیة في توفیر المساعدة الطبیة والمادیة لالجئین والمھاجرین في 
مراكز اإلیواء. باإلضافة لذلك، تقوم المفوضیة بتحدید األشخاص المعنیین وتدعو إلى اإلفراج عنھم. 
تقدر المفوضیة أنھ یوجد أكثر من 2,500 الجئ وطالب لجوء محتجز في لیبیا حالیاً. حتى اآلن في 
2018، تم اإلفراج عن أكثر من 980 الجئاً من مراكز اإلیواء عقب دعوة المفوضیة لذلك. وتم إجالء 

         األغلبیة من ھؤالء إلى مركز العبور الطارئ في النیجر وإلى إیطالیا.
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األرقام الرئیسیة 

165,478 اللیبیون النازحون داخلیاً 
حالیاً 1 

341,534 العائدون من النزوح 
ً (تم تسجیل العودة في 2016 –  داخلیا

 1 (2017

48,485 الالجئون وطالبو اللجوء 
المسجلون في لیبیا2 

6,163 األشخاص الذین وصلوا إلى 
إیطالیا عبر البحر في 2018 3 

335 زیارات المتابعة الدوریة لمراكز 
اإلیواء حتى اآلن في 2018  

983 الالجئون وطالبو اللجوء الذین تم 
اإلفراج عنھم حتى اآلن في 2018  

1,342 الالجئون وطالبو اللجوء من 
الفئات الضعیفة الذین تم إجالؤھم منذ 

نوفمبر 2017  

التمویل 
85 ملیون دوالر أمریكي   المطلوب 

 لـ 2018. 
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1 المنظمة الدولیة للھجرة- مصفوفة تتبع النزوح: ینایر – 

فبرایر 2018.   

2   البیانات اعتبارا من 28 فبرایر 2018.  

  3 www.data2.unhcr

!اعتبارا من 28 مارس 2018.  
!
!

  

http://www.data2.unhcr
http://www.data2.unhcr


                                                     

#

#

Alkufra Alkufra

200km

[

 

48,485 

341,534*  

165,478* 

555,497  

·

 

TUNISIA

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

##

 

85
2018

2018

2018

 2,270277
5,3272,956

  10,88835,091

30

2,6113,314

13,5523,773

1,745
4031,342

312 1,020
(
)

10

 3351,080

9831,428

 12,015113,605


	Flash Update 24_30 March_ARABIC.pdf (p.1)
	2018_03_30_LBY_UNHCR Dashboard-Arabic.pdf (p.2)

