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خالل  الجئا ومهاجرا في البحر 8,155، قام حرس السواحل الليبي بإنقاذ/اعتراض نوفمبر 8حتى 
بشكل عام، انخفض عدد عمليات اإلنزال هذه السنة بشكل كبير مقارنة بالبيانات المسجلة  .عملية 100

الجئاً  1,113شهر أكتوبر، تم إنزال  لخال شخصاً(. 14,560خالل ذات الفترة من العام الماضي )
، شخصاً( 179شخصاً(، وتاجوراء ) 183(، والخمس )أشخاص 703ومهاجراً في كل من: طرابلس )

. قدمت المفوضية وشريكتها الهيئة الطبية الدولية المساعدات الطبية ومواد اإلغاثة شخصاً( 48)وزوارة 
األساسية في نقاط اإلنزال. مؤخراً، غادرت القوارب من مناطق غرب طرابلس قرب زوارة وشرق 

 طرابلس قرب القربولي. 

 استجابة المفوضية

دخل أكثر  منذ األسبوع الماضيشخص.  1,200يستضيف مركز التجمع والمغادرة حالياً أكثر من 
شخص كانوا في مركز إيواء أبوسليم وفي مناطق حضرية إلى مركز التجمع والمغادرة دون  400من 

لحصول على خدمات أفضل وعلى حلول مثل إعادة التوطين هذه المجموعة اوطلبت إجراءات رسمية. 
دولية للهجرة قدمت مفوضية الالجئين، بالتعاون مع المنظمة الأو اإلجالء. خالل األيام الماضية، 

مواد اإلغاثة األساسية  واليونيسيف وبرنامج الغذاء العالمي، مساعدات عاجلة داخل المركز تضمنت
والغذاء. كما أطلعت المفوضية المجموعة على المساعدات المتاحة في مركز تنمية المجتمع بقرجي 

إلغاثة األساسية والمساعدات والمتمثلة في الرعاية الصحية األولية والدعم النفسي االجتماعي ومواد ا
المالية. مفوضية الالجئين مستعدة لدعم هذه المجموعة في النطاق الحضري بما أن الحلول خارج ليبيا 

 غير متاحة لهم اآلن. 

بالتعاون مع شركائها الهيئة الطبية الدولية ومنظمة تشيزفي، تقوم مفوضية الالجئين بمساعدة 
هذا األسبوع، ساعدت المفوضية ة المجتمع الواقع بقرجي. الالجئين الحضريين في مركز تنمي

شخصاً أطلق صراحهم  116الجئ وطالب لجوء، منهم مجموعة مكونة من  750وشركاؤها أكثر من 
مؤخراً من مركز إيواء طريق السكة. تقدم المفوضية وشركاؤها المساعدات الطبية والدعم النفسي 
االجتماعي ومواد اإلغاثة األساسية والمساعدات المالية. كما تقوم المفوضية بأنشطة التسجيل داخل 

استشارة  8,300، قدمت المفوضية وشركاؤها أكثر من 2019ع. حتى اآلن في مركز تنمية المجتم
 الجئ بتوفير المساعدات المالية.  1,800طبية وساعدت أكثر من 

بتنفيذ  كما أن مفوضية الالجئين مستمرة في مساعدة النازحين داخلياً والعائدين من النزوح وذلك
يعة التنفيذ تهدف إلى خلق بيئة تساعد على التعايش وهي مشاريع صغيرة سرالمشاريع سريعة التأثير، 

السلمي بين النازحين والمجتمعات المضيفة، وتقوية قدرة هذه المجتمعات على الصمود. حتى اآلن في 
من هذه المشاريع، داعمة بذلك مرافق التعليم والصحة التي تخدم  20، نفذت المفوضية أكثر من 2019

في أرجاء ليبيا. ولقد تضمنت هذه المشاريع أيضاً ترميم المرافق العامة النازحين والمجتمعات المضيفة 
 وتقديم مولدات الكهرباء وسيارات اإلسعاف إلى المستشفيات. 
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