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 تحركات سكانية 

وتم الجئًا ومهاجراً في البحر من قبل حرس السواحل الليبي،  162، ُسجل إنقاذ/اعتراض يناير 13حتى 

  4و   3في  .(2019في سنة  9,035و  2020في سنة   11,265)بلغ العدد  2021خالل سنة  في ليبيا إنزالهم

  . وكانت لجنة اإلنقاذ الدولية،في عمليتين اثنتين  في قاعدة طرابلس البحريةشخصاً    162، تم إنزال  2021يناير  

 . اإلنزال لتقديم المساعدة الطبية العاجلة ومواد اإلغاثة األساسية قطةفي ن ةحاضر شريكة المفوضية،

 استجابة المفوضية 

من خالل شريكها  مفوضية الالجئينيناير بدأت  10في 

  يومين  حملة استمرت لمدةالوطني، الهيئة الليبية لإلغاثة، 

للنازحين  1فالح الفي مخيم  شتويةمستلزمات  وزعت فيها

من النازحين    1,105استهدفت المساعدة  وداخلياً في طرابلس.  

 ً النظافة والمالبس الشتوية   مستلزماتعائلة( تلقوا    279)  داخليا

والقفازات والجوارب والمصابيح الشمسية والبطانيات 

ومعاطف المطر ومستلزمات األطفال  وأوعية المياهوالمراتب 

ية البالستيكية. في األسبوع المقبل،  المطبخ واألغط  ومستلزمات

للنازحين أخرى  مخيماتستستهدف المساعدات الشتوية ثالث 

في طرابلس. كما وزع المجلس الدنماركي لالجئين، شريك 

من   مسبقة الدفع على العائدين ماليةبطاقة  481المفوضية، 

في منطقتي أبو سليم وعين زارة في طرابلس. حتى   النزوح

المفوضية مواد اإلغاثة  قدمت، 2020ة عام اآلن ومنذ بداي

  المالية إلى مساعدات النازحا و 33,748 إلى األساسية 

 . نازحا  16,842

في حي قرجي بطرابلس تقديم الخدمات لالجئين وطالبي اللجوء الواقع ( CDC) يمركز المجتمعاليواصل 

ً   132  تواصل   . في األسبوع الماضي، ةالحضري  المناطقفي    القاطنين الضعف    عوامللتقييم    مع المركز  شخصا

والعنف القائم  من الناجين من العنف الجنسي  17. تمت متابعة ثالثة أطفال و الموجهةواإلحالة إلى الخدمات 

أيضا   (CESVI) منظمة تشيزفيمن خالل توفير الدعم النفسي واالجتماعي. قدم الشريك  على نوع الجنس

  شخصاً  3,194وحتى اآلن، تلقى  2020طارئة ألربعة الجئين وطالبي لجوء. منذ بداية عام  مالية اتمساعد

 .  ماليةمساعدات 

لديهم شخصاً    61الجئا وطالب لجوء، بما في ذلك    323االستقبال    موظفوالسراج، استقبل  بتسجيل  الفي مكتب  

شخصاً من السودان   136ذلك، تم تسجيل باإلضافة إلى إعادة التوطين.  ومواعيد اللجوءتحديد وضع  مواعيد

كما تم تحديث ملفات  ،وسوريا وفلسطين وإثيوبيا والصومال وإريتريا وجنوب السودان والعراق لدى المفوضية

136  ً  شخصاً.  8,391وحتى اآلن سجلت المفوضية  2020بداية عام  ذمن. شخصا

في ليبيا.  المشمولين باختصاصهاخاص تظل الخطوط الساخنة للمفوضية متاحة للرد على استفسارات األش

حيث تم تقديم معلومات حول التسجيل وإعادة   ،مكالمة ورسالة 170 استقبلت المفوضية، فترة التقريرخالل 

 . ات المتوفرةالتوطين والمساعد
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الليبيون  316,415

 1النازحون داخلياً حالياً 

 من عائدونال 567,802

 1النزوح

وطالبو الالجئون  44,199

 2اللجوء المسجلون

لمراكز   الزيارات   642

   2020في سنة  اإليواء

 

الالجئون وطالبو   389

  اللجوء الذين تم اإلفراج عنهم

 2020في سنة 

الالجئون وطالبو    6,216

من الفئات األكثر ضعفا  اللجوء 

الذين تم إجالؤهم منذ نوفمبر 

غادروا في سنة   (841  2017

2020/1)   

 التمويل

مليون دوالر  84.1

2020المطلوب لـ    أمريكي  
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