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حتى  15مارس  ،2019قام حرس السواحل الليبي بإنقاذ/اعتراض  855شخصا ً في البحر
خالل سبع عمليات .خالل األسبوع ،قامت سفينتان تجاريتان بإنزال  77الجئا ً ومهاجراً في ميناء
طرابلس التجاري .لقد انخفض عدد عمليات اإلنزال بشكل حاد في  2019ويتضح ذلك عند
مقارنة البيانات المسجلة ببيانات ذات الفترة من كل من  3,622( 2018شخصا) و2017
( 3,387شخصاً) .ومؤخراً غادرت القوارب من مناطق محيطة بطرابلس ،بما في ذلك مناطق
قرب الزاوية والخمس  .والمفوضية مستمرة مع شريكتها الهيئة الطبية الدولية في تقديم المساعدة
المتمثلة في مواد اإلغاثة األساسية والمساعدات الطبية.

استجابة المفوضية
تتواجد بعثة المفوضية حاليا ً في بنغازي في زيارة مكثفة لتعزيز االستجابة اإلنسانية في المدينة.
وتستضيف بنغازي الكبرى أكبر عدد من النازحين داخليا في ليبيا بواقع أكثر من  27,200نازح
و  189,000عائد من النزوح .ويواجه أغلبيتهم صعوبات في الحصول على مأوى آمن وكريم،
باإلضافة إلى صعوبة الحصول على الرعاية الطبية والتعليم والسلع والخدمات األساسية .والكثير
معرضون لمخاطر متعلقة بمخلفات الحروب المتفجرة في المناطق الحضرية .في أواخر يناير
 ،2019زار موظفو المفوضية الدوليون بنغازي – وباألخص مخيم قاريونس للنازحين – حيث
مازالت هناك  230عائلة تاورغية نازحة .منذ  ،2018ركزت استجابة المفوضية في المنطقة
الشرقية على تقديم المساعدات للنازحين والعائدين وذلك بتقديم مواد اإلغاثة األساسية إلى
 26,400شخص إلى جانب المساعدات المالية إلى  4,000شخص .كما نفذت المفوضية في
 2018إجمالي  17من المشاريع سريعة التأثير لدعم  8,500شخص.
يوجد حاليا ً  57,050شخصا ً مسجالً لدى المفوضية في ليبيا ،منهم  12,934تم تسجيلهم في
 2018و  1,823تم تسجيلهم في  .2019غالبية من سجلوا هم من السوريين ( ،)%41يتلوهم
السوادانيون ( )%19واإلريتريون (.)%15
المفوضية مستم رة في تسجيل األشخاص المشمولين باختصاصها في مراكز اإليواء الليبية،
بواقع  4,177مسجلين في األشهر الستة األخيرة .خالل األسبوع الماضي ،سجلت فرق
المفوضية وتحققت من وجود  736شخصا ً في مركز إيواء أبوسليم بطرابلس .وخالل هذا
األسبوع ،تم تسجيل  147شخصا ً في مركز إيواء قصر بن غشير .كما تم القيام بعملية تحقق
لألشخاص المشمولين باختصاص المفوضية القاطنين بمناطق حضرية في مصراتة.
ولقد انتهت المفوضية وشركاؤها من عملية تقييم االحتياجات اإلشراكية السنوية ،ففي األسابيع
األخيرة عقدت إحدى عشرة جلسة حوار مع الالجئين وطالبي اللجوء بمراكز تنمية المجتمع التابعة
للمفوضية في طرابلس .ولقد أفاد األشخاص المعنيون القاطنون بالمناطق الحضرية بصعوبة
الحصول على الخدمات بما في ذلك الصحة والتعليم ،كما أن غياب األمن بشكل عام يعد من
المخاوف الرئيسية .ويجري حاليا ً تطوير استراتيجية المفوضية لسنة  2020بنا ًء على المعلومات
التي تم جمعها.
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