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تحركات سكانية
في  7نوفمبر ،قامت المفوضية بإعادة توطين  44الجئا ً من ليبيا إلى إيطاليا .بمساعدة من المنظمة الدولية
للهجرة ،وكالة األمم المتحدة المتخصصة في الهجرة ،غادر األشخاص الذين تم إعادة توطينهم من طرابلس
إلى روما ،رغم االشتباكات المتقطعة التي وقعت قرب مطار معيتيقة في الليلة السابقة  .عقب وصولهم إلى
العاصمة اإليطالية ،تم استقبال الالجئين من قبل موظفي المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة ،إلى جانب
وسطاء ثقافيين .في ليبيا ،يتم دعم برنامج إعادة توطين الالجئين األكثر ضعفا من قبل برنامج التنمية
والحماية اإلقليمي لشمال أفريقيا .منذ سبتمبر  ،2017قدمت المفوضية ملفات ما يقارب  1,000حالة من
أجل إعادة التوطين.
حتى  5نوفمبر  ،2018تعهدت  12دولة بتقديم  3,886فرصة إعادة توطين للوضع في ليبيا-النيجر.
الدول االثنا عشر هي بلجيكا وكندا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ومالطا وهولندا والنرويج والسويد
وسويسرا والمملكة المتحدة .ستخصص  1,090من هذه التعهدات إلجراء إعادة التوطين مباشرة من ليبيا.
تدعو المفوضية الدول إلى توفير المزيد من فرص إعادة التوطين لألشخاص األكثر ضعفا المشمولين
برعايتها في ليبيا.

استجابة المفوضية
حتى اآلن في  ،2018نفذت المفوضية  88من المشاريع سريعة التأثير في ليبيا .خالل فترة التقرير،
دعمت المفوضية وشريكتها منظمة أكتد أحد المدارس لألطفال النازحين في قنفوذة (بنغازي) بالمعدات
التعليمية بما فيها الحواسيب والطابعات والمستلزمات المكتبية والمواد الترفيهية .كما حسنت المفوضية من
منظومة الكهرباء بالمدرسة .باإلضافة إلى هذا ،وبالتعاون مع شريكتها منظمة ميرسي كور ،قدمت المفوضية
معدات طبية إلى أحد العيادات في سوكنة (جنوب غرب ليبيا).
يقدر عدد الالجئين والمهاجرين الموجودين حاليا ً في مراكز اإليواء التي يديرها جهاز مكافحة الهجرة
غير الشرعية بـ  5,413شخصاً ،منهم  3,988هم من األشخاص المشمولين باختصاص المفوضية.
خالل هذا األسبوع ،قامت المفوضية بزيارات حماية في مراكز اإليواء التالية :أبوسليم ،قصر بن غشير،
تاجوراء ،السبعة ،طريق السكة .وزعت المفوضية مواد اإلغاثة األساسية على  900شخص في تاجوراء،
وقدمت المساعدات الطبية إلى  289الجئا ومهاجرا من خالل شريكتها الهيئة الطبية الدولية .حتى اآلن في
 ،2018قدمت المفوضية والهيئة الطبية الدولية  21,658استشارة طبية في مراكز اإليواء.
استمرت المفوضية في حملة توزيع الحقائب المدرسية لدعم األطفال الالجئين والنازحين وذلك بتوزيع
 3,554حقيبة مدرسية في كل من سبها وترهونة ومصراتة وتاورغاء وتاجوراء ومخيم الفالح للنازحين
في طرابلس .لقد ارتفعت تكاليف المستلزمات المدرسية كثيرا خالل السنوات األخيرة بسبب أزمة السيولة.
وبتقديمها هذه المساعدات ،تأمل المفوضية في أن تح ّد من الصعوبات المادية التي تواجهها عائالت النازحين
والالجئين مع بداية العام الدرسي ،وبالتالي ضمان التحاق األطفال المتضررين بالدراسة.
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مع انخفاض درجات الحرارة بشكل متسارع في ليبيا ،شرعت المفوضية في حملتها الشتوية والتي
ستستهدف الالجئين والنازحين والعائدين من النزوح في أرجاء البالد .سيتم الوصول إلى  5,680عائلة
وتزويدهم بالمالبس ومواد اإلغاثة األساسية الشتوية (بما فيها على سبيل المثال الدفايات) .خالل هذا
األسبوع ،تقلت أول  500عائلة نازحة المعونة الشتوية في جبل نفوسة.
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