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أبرز األحداث
في  ،2018قام حرس السواحل الليبي بإنقاذ/اعتراض  15,235الجئا ً ومهاجراً في البحر خالل
 121عملية بحرية .إحصائيات سنة  2018تعتبر مشابهة للبيانات التي تم جمعها في 2017
والتي تم فيها إنزال  15,358الجئا ً ومهاجراً في ليبيا .ولقد تمت آخر عملية في  29ديسمبر
 2018عندما تم إنزال  286الجئا ً ومهاجراً في ميناء الخمس ،ومن ثم نقلتهم السلطات إلى أحد
مراكز اإليواء .خالل شهر ديسمبر ،تم إنزال  341الجئا ً ومهاجراً في كل من :الخمس (304
أشخاص) ،طرابلس ( 27شخصاً) ،مصراتة ( 14شخصاً) .خالل  ،2018كانت نقاط المغادرة
الرئيسية تقع قرب زوارة والزاوية والقربوللي والخمس .بالتعاون مع شريكتها الهيئة الطبية
الدولية ،استمرت المفوضية في تقديم المساعدة لمن يتم إنزالهم في ليبيا بتقديم المواد غير الغذائية
والمساعدات الطبية.

استجابة المفوضية
مازالت المفوضية تقدم المساعدات الشتوية وحزم المأوى إلى النازحين داخليا ً والعائدين من
النزوح .خالل األسبوع ،وزعت المفوضية المستلزمات الشتوية على  1,350نازحا ً في طرابلس.
وتضمنت المساعدات الدفايات والبطانيات والسترات الشتوية ومعاطف المطر واألغطية
البالستيكية .كما جهزت المفوضية  700حزمة مأوى سيتم توزيعها على العائالت العائدة من
النزوح في بنغازي ،حيث تحتضن المدينة أكبر عدد من النازحين داخليا ً في البالد بواقع 25,600
نازح و 188,000عائد من النزوح.
نفذت المفوضية مشروعا ً جديداً من مشاريع التأثير السريع في غات بالمنطقة الجنوبية ،حيث
تم تقديم مولد كهرباء بقدرة  60كيلو فولت إلى البلدية .سيتم استخدام المولد لضخ المياه خالل
انقطاع التيار الكهربائي .المشاريع سريعة التأثير هي مشاريع صغيرة سريعة التنفيذ تهدف إلى
دعم النازحين والعائدين من النزوح والمجتمعات المضيفة بهدف تعزيز التماسك االجتماعي وتقوية
القدرة على الصمود .خالل  ،2018نفذت المفوضية أكثر من  110من هذه المشاريع في أرجاء
ليبيا لتقدم بذلك الدعم إلى أكثر من  57,500من الالجئين والنازحين والعائدين من النزوح .
في مراكز اإليواء ،مازالت المفوضية تقوم بتسجيل األشخاص المعنيين .تقدر المفوضية أن هناك
 5,000الجئ ومهاجر في مراكز اإليواء في ليبيا منهم  3,800شخص من المشمولين
باختصاصها .تخطط المفوضية للقيام بزيارة متابعة في األيام القادمة من أجل تقديم المساعدات
وخدمات التسجيل إلى  250شخصا ً في مركز إيواء الخمس ( 120كم شرق طرابلس).
والمفوضية مستمرة في دعم الالجئين وطالبي اللجوء القاطنين في األوساط الحضرية حيث
تع مل المفوضية على تحديد المستضعفين والقيام بإجراءاتهم وتقديم ملفاتهم من أجل إعادة التوطين
أو إليجاد حلول دائمة أخرى مثل لم شمل العائالت .ولقد قدمت المفوضية ملفات  1,064شخصا ً
إلى سبعة بلدان إعادة توطين (كندا ،فرنسا ،إيطاليا ،هولندا ،النرويج ،السويد ،سويسرا) .باإلضافة
إلى هذا ،تقدم المفوضية وشركاؤها الرعاية الصحية ،والدعم النفسي االجتماعي ،والمواد غير
الغذائية ،والمساعدات المالية ،وذلك في مركزين من مراكز تنمية المجتمع التابعة للمفوضية في
طرابلس.
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