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 رجال 9,801ا  )ومهاجر الجئا   14,156قام حرس السواحل الليبي بإنقاذ/اعتراض أكتوبر،  11حتى 

انتشل حرس ، 2018اآلن في  حتىعمليات.  108طفال ( في البحر خالل  1,373امرأة و 2,126و

تم إنزالهم في ليبيا تدريجياً مقارنة باألسابيع الماضية  منجثة من البحر. لقد ارتفع عدد  99 السواحل الليبي

شخصاً حتى اآلن  884شخصاً في سبتمبر،  1,265شخصاً في أغسطس،  552مقارنة بشهر أغسطس )

 في أكتوبر(. كما يتوقع أن تزداد أعداد عمليات اإلنزال بحكم أن البحر هادئ في هذه الفترة. 

رجال ، وثمان نساء، وثالثة أطفال( في الخمس  163)جئا  ومهاجرا  ال 174خالل فترة التقرير، تم إنزال 

كانت المجموعة مكونة بشكل رئيسي من كم غرب طرابلس(.  45كم شرق طرابلس( والزاوية ) 97)

قدمت المفوضية وشريكتها الهيئة الطبية الدولية مواد اإلغاثة األساسية مواطنين بنغالديشيين وسودانيين. 

 في كل من نقاط اإلنزال ومراكز اإليواء التي نقلتهم السلطات إليها.  إليهمبية الحيوية والمساعدات الط

الجئا وطالب لجوء، ليبلغ إجمالي األشخاص الذين تم  11,401، سجلت المفوضية 2018حتى اآلن في 

 . 56,045تسجيلهم 

 استجابة المفوضية

 ناديقالمفوضية خزانات للمياه وكراسي متحركة وصأكتوبر، وبالتعاون مع بلدية بنغازي، قدمت  9في 

مستشفى وعيادة في بنغازي. جاء هذا ضمن مشاريع التأثير السريع التي تنفذها  14للنفايات الطبية إلى 

وهي مشاريع صغيرة وسريعة التنفيذ تهدف إلى المساعدة على خلق بيئة للتعايش السلمي بين المفوضية 

، نفذت 2018ة وترفع من قدرة هذه المجتمعات على التحّمل. حتى اآلن في النازحين والمجتمعات المضيف

 من المشاريع سريعة التأثير في مختلف أرجاء ليبيا.  83المفوضية 

أكتوبر، بدأت المفوضية وشريكتها منظمة تشيزفي في حملة توزيع حقائب مدرسية ستستمر لثالثة  8في 

طفل استعداداً  1,000والهدف من الحملة هو إيصال الحقائب إلى أيام، في مركزها االجتماعي في طرابلس. 

للعام الدراسي الجديد. نظراً ألزمة السيولة في ليبيا، فإن أسعار المستلزمات المدرسية قد ارتفعت خالل 

السنوات الماضية. وتأمل المفوضية بهذا التوزيع أن يخفف من الصعوبات االقتصادية التي تمر بها عائالت 

 ئين مع بداية العام الدراسي. الالج

من األشخاص  3,964شخصا  في مراكز اإليواء في ليبيا، منهم  5,893تقدر المفوضية أن هناك 

أكتوبر، زارت المفوضية مركز إيواء أبوسليم لتقديم المساعدات  7. في المشمولين باختصاص المفوضية

ودين في المركز. وزعت المفوضية المواد غير مخاوف الالجئين وطالبي اللجوء الموجاإلنسانية ولمعالجة 

الغذائية بما فيها البطانيات ومستلزمات النظافة وحصائر النوم والمياه على كل األشخاص الموجودين 

بالمركز. وقامت المفوضية بجلسة أسئلة وأجوبة مع الالجئين والمهاجرين لمناقشة أنشطة المفوضية والحلول 

حالما تسمح الظروف، ستستأنف المفوضية أنشطة التسجيل في مراكز اإليواء الممكنة لألشخاص المعنيين. 

 خالل األيام القادمة، بهدف تسجيل كل األشخاص المعنيين. 

الجئا  وطالب  3,600زيارة إلى مراكز اإليواء وسجلت  982، قامت المفوضية بـ2018حتى اآلن في 

د اإلغاثة األساسية على الالجئين والمهاجرين من موا 15,282أكتوبر، وزعت المفوضية  10حتى لجوء. 

في مراكز اإليواء في ليبيا. من خالل شريكتها الهيئة الطبية الدولية، تستمر المفوضية في تقديم المساعدات 

استشارة طبية  21,548قدمت الهيئة الطبية الدولية ، منذ بداية السنةالطبية في مراكز اإليواء في ليبيا. 

إحالة إلى المستشفيات العامة. وبما أن الظروف في مراكز اإليواء مازالت  231اإليواء وأولية في مراكز 

 قاسية جدا، ستستمر المفوضية في الدعوة إلى إيجاد بدائل عنها في ليبيا، وإلى إيجاد حلول في بلدان ثالثة. 

)كندا وفرنسا بلدان  8من أجل إعادة التوطين إلى  شخص 901، تم تقديم ملفات 2017سبتمبر  1منذ 

 وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج والسويد وسويسرا(. 
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 الرئيسية األرقام

الليبيون  193,581

 1النازحون داخلياً حالياً 

 من عائدونال  382,222

داخلياً )تم تسجيل العودة  النزوح

 1 (2018 أبريل – 2016في 

وطالبو الالجئون  56,045

 2اللجوء المسجلون في ليبيا

ن األشخاص الذي 21,319

وصلوا إلى إيطاليا عبر البحر 
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