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شخصاً في البحر خالل  778، قام حرس السواحل الليبي بإنقاذ/اعتراض 2019مارس  1حتى 
، ويتضح ذلك 2019لقد انخفض عدد عمليات اإلنزال بشكل حاد في يناير وفبراير سبع عمليات. 

شخصا(. في فبراير  2,740عند مقارنة البيانات المسجلة ببيانات ذات الفترة من السنة الماضية )
شخصاً( وفي قاعدة  247ميناء الخمس ) كل من في الجئين ومهاجرين 309، تم إنزال 2019

كانوا من الصومال  2018حتى اآلن في شخصاً(. غالبية من تم إنزالهم  62طرابلس البحرية )
غادرت من مناطق قرب الخمس. والمفوضية  وكانت القوارب قدوساحل العاج ومالي والسودان. 

مستمرة مع شريكتها الهيئة الطبية الدولية في تقديم المساعدة المتمثلة في مواد اإلغاثة األساسية 
 والمساعدات الطبية. 

 استجابة المفوضية

 26و  23ضمن بعثة مشتركة بين الوكاالت، زارت المفوضية سبها بالمنطقة الجنوبية ما بين 
شهد جنوب ليبيا اشتباكات أدت إلى نزوح األهالي، حيث أفادت  الشهرين الماضيينخالل فبراير. 

عائلة من مرزق إلى القطرون. والتقت المفوضية، إلى جانب وكاالت  200تقارير مؤخراً بنزوح 
م المتحدة األخرى، بالمجلس البلدي سبها لمناقشة المساعدات اإلنسانية وسبل التعاون، بما في األم

 ذلك تقديم المساعدات والحماية لألشخاص المشمولين باختصاص المفوضية. 

ومازالت المفوضية بصدد تنفيذ المشاريع سريعة التأثير لدعم النازحين داخلياً والمجتمعات 
والمشاريع سريعة التأثير هي مشاريع صغيرة سريعة التنفيذ تهدف إلى . المستضيفة في طرابلس

المساعدة على خلق بيئة للتعايش السلمي بين النازحين والمجتمعات المضيفة ولتقوية قدرتها على 
مقعد دراسي.  100التحمل. في هذا األسبوع، دعمت المفوضية مدرستين في جنزور بتقديم 

منهم هم من النازحين. كل  %10من هذه المشاريع حيث إن  طالب 700سيستفيد ما يقارب 
 المشاريع سريعة التأثير يتم تحديدها من قبل المفوضية والنازحين والمجتمعات المضيفة. 

فبراير، شرعت المفوضية وشركاؤها في التقييم اإلشراكي السنوي بمراكز تنمية  24في 
موعات مختلفة من المهاجرين وطالبي حضر الجلسات مجالمجتمع التابعة لها في طرابلس. 

اللجوء لمناقشة احتياجاتهم ومخاوفهم في ليبيا. خالل الجولة األولى من المشاورات، طرح 
وطالبو اللجوء القاطنون في مناطق حضرية نقاط تتعلق بالصحة والحصول على الوثائق  الالجئون

فرص كسب العيش باعتبارها مصدر قلقهم الرئيسي. بعد انتهاء الجلسات المكثفة، ستخطط و
 المفوضية مساعداتها القادمة وتعّدل برامجها وفقا لمخرجات الجلسات. 

والمفوضية مستمرة في دعواتها إلنهاء االحتجاز وإطالق سراح األشخاص المحتاجين إلى 
شخصاً من  449، أطلق سراح 2019حتى اآلن في ليبية. الحماية الدولية من مراكز اإليواء ال

 289مراكز اإليواء ونقلوا إلى مركز التجمع والمغادرة بطرابلس. في الشهرين األخيرين، غادر 
شخصاً مركز التجمع المغادرة قاصدين مركز العبور الطارئ بالنيجر. والمفوضية اآلن بصدد 

وجودين بمركز التجمع والمغادرة من أجل عملية النقل إتمام إجراءات الالجئين وطالبي اللجوء الم
 القادمة إلى النيجر. 

منذ بداية الجئاً وطالب لجوء في مركز إيواء أبوسليم.  450خالل األسبوع، سجلت المفوضية 
 شخص في مراكز اإليواء بليبيا.  4,500، سجلت المفوضية الماضي حملة التسجيل في أكتوبر
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 الرئيسية األرقام

الليبيون  170,490

 1النازحون داخلياً حالياً 

 من عائدونال 445,845

داخلياً )تم تسجيل العودة  النزوح

 1 (2018أكتوبر  – 2016في 

الالجئون وطالبو  56,705

 2اللجوء المسجلون في ليبيا

إجمالي الواصلين إلى  622

 3إيطاليا 

 

زيارات المتابعة الدورية  217

لمراكز اإليواء حتى اآلن في 

2019 

  

و اللجوء الالجئون وطالب 439

حتى اآلن الذين تم اإلفراج عنهم 

 2019في 

الالجئون وطالبو  3,175

من الفئات األكثر ضعفا اللجوء 

الذين تم إجالؤهم منذ نوفمبر 

2017  

 التمويل
  مليون دوالر أمريكي  88.1

 2019المطلوب لـ 
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