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 تحركات سكانية 

 ،السواحل الليبي حرسالبحر من قبل في  الجئًا ومهاجراً  10,950ُسجل إنقاذ/اعتراض ، ديسمبر 16حتى 

اإلنزال لتقديم  نقاطين في توشريكتها، لجنة اإلنقاذ الدولية، حاضر الالجئين مفوضية مازالت. نزلوا في ليبياأو

  .اإليواءنقل األفراد إلى مراكز أن تقوم السلطات الليبية ب المساعدة الطبية العاجلة ومواد اإلغاثة األساسية قبل

 استجابة المفوضية 

ديسمبر، قدمت المفوضية  14في 

منظمة   وشريكتها في شرق ليبيا،

، معدات  (PUI)اإلغاثة الدولية األولية 

  100طبية وقائية إلى مستشفى المرج )

كيلومتر شرق بنغازي( ومركز العزل 

 يصل نطاق خدماته إلىالذي  والتابع له،  

ستغطي المعدات شخص.  400,000

احتياجات المستشفى لمدة ستة أشهر. 

تنفيذ المفوضية  في إطارهذا ويأتي 

هي مشاريع و لمشاريع سريعة التأثير،ل

تهدف إلى المساعدة في خلق ظروف للتعايش السلمي بين النازحين والمجتمعات المضيفة التنفيذ سريعة صغيرة 

  لهم، وتعزيز صمود هذه المجتمعات.

 الجئين   207مالية إلى  مساعدات    شريكة المفوضية،  ،(CESVI)ت منظمة تشيزفي  التقرير، قدمخالل أسبوع  

 إلىمنتظمة  مساعدات مالية . وشمل ذلك في طرابلس ةحضريمناطق عائلة( يعيشون في  73لجوء ) يوطالب

  3,194العام، تلقى أسرة(. حتى اآلن هذا  40فرًدا ) 77إلى طارئة ات مالية أسرة( ومساعد 33فرًدا ) 130

 .  مالية مساعداتالجئًا وطالب لجوء في المناطق الحضرية 

استشارة رعاية صحية  559، ، شريكة المفوضية(IRC)الدولية  ذت لجنة اإلنقافي األسبوع الماضي، قدم

  313إحالة إلى مرافق صحية ثانوية في طرابلس و 3استشارة و  246لك ذوشمل  إحالة طبية  162أولية و

ديسمبر،  14كم شرق طرابلس(. حتى  190إحالة إلى مرافق صحية ثانوية في مصراتة ) 131استشارة و

في مراكز    1,883و  في المجتمع الحضري  6,648  :استشارة طبية  9,100قدمت المفوضية من خالل شركائها  

 .  في نقاط اإلنزال 569و اإليواء

في   القاطنين( في منطقة قرجي في طرابلس خدمة الالجئين وطالبي اللجوء  CDCمركز المجتمعي )اليواصل  

الضعف واإلحالة إلى الخدمات  عوامللتقييم  المركز مع عائلة(  85فرًدا )  248 تواصل. المجتمع الحضري

قاصًرا من قبل أخصائيي الحاالت مع توفير الدعم النفسي    16حالة من بينها    20. تمت متابعة أكثر من  المالئمة

حزم غذائية من برنامج األغذية العالمي لطالبي اللجوء والالجئين في   10واالجتماعي. هذا األسبوع، تم تقديم 

 . المركز المجتمعي

التي تديرها الحكومة    اإليواء جئ / طالب لجوء في مراكز  مهاجر وال  2,000ديسمبر، ال يزال حوالي    16حتى  

المفوضية. تقوم المفوضية وشركاؤها   من المشمولين باختصاصشخصا    653. ومن بين هؤالء، هناك  في ليبيا

الحماية. ومن خالل هذه الزيارات، يتم تقديم المساعدة المادية والطبية،    متابعةألغراض    اإليواءبزيارات لمراكز  

  لهم،  المفوضية، وتحديد الفئات األكثر ضعفا إليجاد حلول دائمةالمشمولين باختصاص األشخاص  وتسجيل

شخًصا   387والدعوة لإلفراج عن األشخاص الذين تعنى بهم المفوضية. حتى اآلن هذا العام، تم اإلفراج عن 

 .  دعوة المفوضية بفضل
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الليبيون  316,415

 1النازحون داخلياً حالياً 

 من عائدونال 567,802

 1النزوح

الالجئون وطالبو  44,725

 2اللجوء المسجلون

لمراكز   الزيارات   249

   2020في سنة  اإليواء

 

الالجئون وطالبو   387

  اللجوء الذين تم اإلفراج عنهم

 2020في سنة 

الالجئون وطالبو  6,030

من الفئات األكثر ضعفا  اللجوء 

الذين تم إجالؤهم منذ نوفمبر 

غادروا في سنة   (655  2017

2020)   

 التمويل

مليون دوالر  84.1

2020المطلوب لـ    أمريكي  
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