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 تحركات سكانية 

نزلوا في  أو ،السواحل الليبي حرسالبحر من قبل في  الجئًا ومهاجراً  10,950ُسجل إنقاذ/اعتراض ، ديسمبر 3حتى 

اإلنزال لتقديم المساعدة الطبية العاجلة    نقاط ين في  ت وشريكتها، لجنة اإلنقاذ الدولية، حاضر  الالجئين  مفوضية   مازالت .  ليبيا 

   .اإليواء نقل األفراد إلى مراكز أن تقوم السلطات الليبية ب  ومواد اإلغاثة األساسية قبل 

 استجابة المفوضية 

ً الذين  روا  اضطتواصل المفوضية دعم النازحين داخليا

  1في لكنهم بقوا في البالد. و الفرار من ديارهم  إلى 

الهيئة الليبية   ديسمبر، قامت المفوضية من خالل شريكها 

أسرة   74بتوزيع مواد اإلغاثة األساسية على  لإلغاثة

، وذلك في  نازحة من تاورغاء في ثالثة مواقع في بنغازي

المصابيح    ات حملة التوزيع الشتوية. وشملت المساعدإطار  

الطبخ والمناديل المبللة   ومستلزمات الشمسية والبطانيات 

وأوعية  ومستلزمات النظافة والجوارب ومعقمات اليدين 

بالستيكية. تم الوصول إلى أكثر من  ال ألغطيةالمياه وا

نازح في المرحلة األولى من حملة التوزيع   5,000

   . نازح  33,700أكثر من  دمت مواد اإلغاثة األساسية إلى ق  ، 2020الشتوية للمفوضية. حتى اآلن في عام 

، لمفوضية عمل منظمة هانديكاب إنترناشونالمن إنتاج ا  مقطع فيديويظهر  ي لألشخاص ذوي اإلعاقة،  عالمباليوم ال  احتفاالً 

 .  معاق على الحلم مرة أخرى  ، لمساعدة الجئ سوداني شاب  شريكة المفوضية

  إلى ( 66معظم المسجلين سودانيون )كان و ، الجئا وطالب لجوء في ليبيا 126في األسبوع الماضي، سجلت المفوضية 

. تم  (1) والفلسطينيين( 2ن )ي ثيوبي اإل( و3ن )ي صومالي ال( و4ن )ي ريتري اإل( و5) يننيجيري ال( و45ن )ي سوري الجانب 

الجئًا وطالب لجوء   7,607ومستلزمات النظافة. حتى اآلن هذا العام، تم تسجيل بوثيقة صادرة من المفوضية تزويدهم 

  .لدى المفوضية في ليبيا

من الالجئين وطالبي اللجوء في   107 إلى  مساعدات مالية، ، شريكة المفوضية(CESVI)مت منظمة تشيزفي قد

كما أنهى   .فرًدا 87 ق دمت إلى  طارئة ات مالية فرًدا ومساعد 20 ق دمت إلىمنتظمة  ات ماليةوشمل ذلك مساعدطرابلس. 

عائلة نازحة داخليًا،   525المدفوعة مسبقًا على  المالية ، توزيع البطاقات ، شريك المفوضيةالمجلس الدنماركي لالجئين

  (ACTED)ة أكتد منظم إلكترونية من خالل  دفع في بنغازي بطاقات  امستفيد 174مستفيدا في سبها و  146بينما تلقى 

 شريكة المفوضية.  

  204اتصل في المجتمع الحضري.  القاطنين في طرابلس دعم الالجئين وطالبي اللجوء  المركز المجتمعي يواصل 

 51شخصا من بينهم  70أخصائيو الحاالت من أجل تقييمات الضعف واإلحالة إلى الخدمات. كما تابع  بالمركز أشخاص 

الجئ وطالب لجوء في المناطق الحضرية استشارات    200النفسي واالجتماعي. تلقى أكثر من  قاصرا من خالل تقديم الدعم  

ات.  ظالصابون والحفا والنظافة  مستلزمات بما في ذلك  بمواد اإلغاثة األساسية 394رعاية صحية أولية بينما تم تزويد 

 الجئًا وطالب لجوء.  6,648 إلى المساعدة الطبية  ق دمت ،  ديسمبر 4 حتى

تواصل المفوضية حث المجتمع الدولي على توفير المزيد من فرص إعادة التوطين والممرات اإلنسانية إلجالء الالجئين  

في إطار   269من ليبيا إلى دول ثالثة بما في ذلك  أشخاص 629حتى اآلن هذا العام، نقلت المفوضية بعيداً عن األذى. 

 جالء إلى مراكز العبور. اإل ضمن برنامج  360إعادة التوطين و  برنامج
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الليبيون  392,241

 1النازحون داخلياً حالياً 

 من عائدونال 493,716

 1النزوح

الالجئون وطالبو  44,725

 2اللجوء المسجلون

لمراكز   الزيارات   237

   2020في سنة  اإليواء

 

الالجئون وطالبو   387

  اللجوء الذين تم اإلفراج عنهم

 2020في سنة 

الالجئون وطالبو  6,004

من الفئات األكثر ضعفا  اللجوء 

الذين تم إجالؤهم منذ نوفمبر 

غادروا في سنة  (629 2017

2020)   

 التمويل

مليون دوالر  84.1

2020المطلوب لـ    أمريكي  
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تقديم المساعدات الشتوية في ثالثة مخيمات للنازحين في بنغازي.  
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https://web.facebook.com/watch/?v=2786553404916491

