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تواصل مفوضية الالجئين دعم النازحين داخليا ً والعائدين من النزوح في ليبيا .على مدى السنة ،وزعت المفوضية
وشريكتها الهيئة الليبية لإلغاثة مواد اإلغاثة األساسية مثل البطانيات والسخانات والمالبس الشتوية واألغطية البالستيكية
والمصابيح الشمسية وأدوات المطبخ ومستلزمات النظافة على نحو  34,000من النازحين والعائدين في أكثر من  10مدن
بما فيها طرابلس وبنغازي ودرنة ومصراتة ومنطقة جبل نفوسة .باإلضافة إلى ذلك ،قدمت المفوضية وشركاؤها منظمة
أكتد ) (ACTEDوالمجلس الدنماركي لالجئين ) ،(DRCمساعدات مالية متعددة األغراض إلى  4,269فردا ،والذين
استخدموا هذه المساعدات لتغطية احتياجاتهم األساسية كالغذاء ومستلزمات النظافة وغيرها من الضروريات.
في عام  ،2020نفذت المفوضية وشركاؤها  43مشروعًا من المشاريع سريعة التأثير ( ،)QIPsبمشاركة فعالة من
المجتمعات المضيفة والنازحين وبالتشاور مع السلطات المحلية .المشاريع سريعة التأثير هي مشاريع صغيرة سريعة
التنفيذ ،تهدف إلى المساعدة على خلق بيئة للتعايش السلمي بين النازحين والمجتمعات المضيفة لهم ،وتعزيز قدرتهم على
الصمود .للتغلب على التحديات التي صاحبت جائحة كورونا في ليبيا ،دعمت المفوضية أيضًا المجتمع المحلي من خالل
دعم المرافق الصحية .وضعت جائحة كورونا المزيد من الضغوط على القطاع الصحي المتدهور بالفعل في ليبيا والمتأثر
بالوضع األمني غير المستقر في البالد .في عام  ،2020دعمت المفوضية العديد من البلديات والمستشفيات والمدارس
بمستلزمات الرياضة والمقاعد المدرسية والحواسيب وخزانات المياه وموالدات الكهرباء واإلنارة بالطاقة الشمسية ومعدات
إدارة النفايات والمراتب والصابون والكمامات ومعقمات األيدي ومستلزمات الوقاية ومقاييس الحرارة والحاويات الجاهزة
والقماش الصحي وخيام المستشفيات وسيارات اإلسعاف .ولقد غطت هذه المساعدات أنحاء ليبيا بما في ذلك على سبيل
المثال ال الحصر :طرابلس ومصراتة وبنغازي والزاوية والزنتان واجدابيا وغات وسبها والكفرة والجبل األخضر والمرج.
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في  29ديسمبر ،قامت المفوضية بإجالء  130الجئ ًا مستضعفا ً ( 82رجالً و  21امرأة و  27طفالً) من طرابلس إلى
مركز العبور الطارئ في رواندا .ضمت المجموعة إريتريين وسودانيين وصوماليين وإثيوبيين .تعد هذه رابع عملية إجالء
تجرى هذا العام ،حيث نُقل  490فردًا إلى مراكز العبور الطارئة التابعة للمفوضية في النيجر ورواندا إلتمام إجراءاتهم
للحصول على حلول دائمة .هذا العام ،نقلت المفوضية أيضا  321الجئًا في إطار برنامج إعادة التوطين في عدد من
البلدان المضيفة في أوروبا وكندا .تكرر المفوضية دعوتها للدول األعضاء لتوفير المزيد من فرص إعادة التوطين
والممرات اإلنسانية لتسهيل نقل الالجئين األكثر ضعفا إلى خارج ليبيا .منذ عام  ،2017غادر ليبيا  6,186شخصا ً ضمن
رحالت إعادة التوطين واإلجالء.
سجل  7,607الجئين وطالبي لجوء هذا العام
ظلت أنشطة التسجيل الخاصة بالمفوضية متاحة طوال عام  ،2020حيث ُ
وحده ،إضافة إلى  44,725مسجلين حاليا في ليبيا .يشكل الرجال  ٪45من المسجلين ،والنساء  ،٪22واألطفال .٪33
أما أعلى ثالث جنسيات مسجلة فهي السودانية ( )٪35والسورية ( )٪32واإلريترية ( .)٪12يشكل األشخاص الذين
يعانون من حاالت طبية خطيرة  5في المائة من المسجلين ،بينما يشكل األطفال غير المصحوبين/المنفصلين عن ذويهم
إلى جانب األسر التي تعيلها نساء  3في المائة.
تع ّد المساعدة الطبية خدمة حيوية لالجئين وطالبي اللجوء القاطنين وسط المجتمع وكذلك األشخاص الموجودين في
مراكز اإليواء .على مدار العام ،قدمت المفوضية  -من خالل شريكها الطبي لجنة اإلنقاذ الدولية )9,100 – (IRC
استشارة صحية أولية بما في ذلك  6,648في المجتمع الحضري ،و  1,883في مراكز اإليواء و  569في نقاط اإلنزال.
بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي ،وزعت المفوضية سالت غذائية تكفي لمدة شهر على  11,205الجئ وطالب
لجوء .قدمت المساعدة هذا العام في محاولة لمساعدة األفراد الذين يعانون من محدودية الدخل في ظل اإلجراءات
االحترازية المتعلقة بجائحة كورونا.
واصل المركز المجتمعي خدمة األشخاص المشمولين باختصاص المفوضية والقاطنين في المجتمع الحضري .قدمت
منظمة تشيزفي ) ،(CESVIشريكة المفوضية ،مساعدات مالية إلى  3,194الجئًا وطالب لجوء ،بما في ذلك المساعدات
المالية المنتظمة والمساعدات المالية الطارئة .كما تم تزويد  17,354فردًا بمواد اإلغاثة األساسية بما في ذلك البطانيات
والمراتب وألواح الصابون ومعقمات األيدي ومستلزمات النظافة.
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