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 تحركات سكانية  

عام   في  اآلن   26,705إنقاذ/اعتراض  ُسجل  ،  2021حتى 
أكتوبر،    17في  .  السواحل الليبي  حرسمن قبل    الجئاً ومهاجراً 

خمس ، بينهم  نقطة إنزال مصفاة الزاويةشخصا في    98نزل  
بقاعدة طرابلس   119أكتوبر، نزل    18في  طفالً.    12ونساء  

أطفال وخمسة  نساء  عشر  ضمنهم  معظم  .  البحرية  نُقل 
  وشريكها الالجئين    مفوضيةكانت  األشخاص إلى مراكز إيواء. و 

حاضر الدولية  اإلنقاذ  لجنة  لتقديم  ت الطبي  اإلنزال  نقاط  في  ين 
ا  ذحتى اآلن ه .المساعدة الطبية العاجلة ومواد اإلغاثة األساسية

إنزال   تم  وفُ   194العام،  نتشلت    347قد  قارباً،  بينما  شخصاً، 
 جثث.   109

   استجابة المفوضية

تستمر أعداد كبيرة من المتضررين من العملية األمنية الواسعة التي أطلقتها السلطات الليبية في طرابلس  
متعلقة باألمن  ألسباب    في المركز  معلقة  األنشطةال تزال    المركز المجتمعي. هذا الشهر في التجمع خارج  

ذلك،  وا ومع  المفوضيةالسالمة.  أخرى  تقدم  مواقع  في  تقديم ،  خدمات  وال  مثل  الغذائية  ية  مالالمساعدات 
مستهدفةً الطارئة كانوا    ،  الذين  أولئك  ذلك  في  بما  األكثر ضعفًا  األشخاص  فقدوا    قيدبعض  أو  االحتجاز 

منذ   واالعتقاالت.  المداهمات  نتيجة  وممتلكاتهم  المفوضية  ر أكتوب  1منازلهم  أجرت  منزلية    13،  زيارة 
و لالجئين  الرعاية  المجتمعيلمقدمي  األمنية    نزحواآخرين    يستضيفونالذين    ينالمرشدين  العمليات  خالل 

أكتوبر، تلقى    20  حتى.  ماليةتقييم االحتياجات وتوفير الغذاء ومستلزمات النظافة والمساعدات البغرض  
البطاقات المدفوعة  طارئة أو مزيًجا من النقد و  نقديةشخًصا مساعدات    589غذائية، وتلقى    ت فرًدا سال  361
 ً التسجيل  و .  مسبقا موظفو  من  وثائق الاستبدل  قد  التي  والمفوضية    الصادرة  في  كانت  أتلفت  أو  فُقدت 

 . المشورةخدمات  كما قدموا  ،المداهمات

المزري وحثت المفوضية في بيان صحفي الحكومة الليبية على معالجة وضع طالبي اللجوء والالجئين  
الحقوق،   على  وقائمة  إنسانية  اعتقالهم  وبطريقة  سراحهم.    فياً،تعسوقف  على    إن وإطالق  المفوضية 

 استعداد لدعم السلطات الليبية في وضع خطة عمل عاجلة يمكن أن تساعد في تخفيف معاناتهم. 

شخصاً    2,564في أنحاء ليبيا، من بينهم   اإليواءشخًصا في مراكز    7,055أكتوبر، كان هناك   20  حتى
أكتوبر، عندما ألقت السلطات الليبية القبض على آالف من    1. منذ  من المشمولين باختصاص المفوضية

المفوضية   تجري  األمني،  التمشيط  عملية  في  واحتجزتهم  اللجوء  تحققطالبي  األشخاص    أنشطة  لتحديد 
ا باختصاصها ألجل  بمالمشمولين  إلى إطالق سراحهم،  الذين    هم فين  لدعوة  لرحالت    لهم أولئك  األولوية 

اإلنساني معلقة خاللة  اإلجالء  كانت  من خالل  التي  أيًضا،  المفوضية  قامت  األسبوع،  هذا  العام.    معظم 
رع  اش  إيواءفي مركز    امرأة وطفالً   541لجنة اإلنقاذ الدولية، بتوزيع مواد اإلغاثة األساسية على    شريكها
 الزاوية.

شخاص  أ، حيث توزع مواد إغاثة أساسية على  برنامج مساعداتها الشتوية مستمرة في  مفوضية الالجئين  
  ، الهيئة الليبية لإلغاثةأكتوبر، قدمت المفوضية، من خالل شريكها    20في  في ليبيا.    مشمولين باختصاصها 
 . عائلة من أهالي تاورغاء القاطنين حالياً في مناطق مختلفة في طرابلس  536مواد إغاثة أساسية إلى 
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  إحصائيات رئيسية

الليبيون   212,593

 1النازحون داخلياً حالياً 

 من عائدونال 643,123

 1النزوح

الالجئون وطالبو   41,681

 2اللجوء المسجلون

لمراكز   الزيارات   257

   2021في سنة  اإليواء

 

الالجئون وطالبو    158

  اللجوء الذين تم اإلفراج عنهم

 2021في سنة 

الالجئون وطالبو  6,544

من الفئات األكثر ضعفا  اللجوء 

  2017غادروا منذ الذين 

في   شخصاً غادروا 345)

2021 ) 

 التمويل

مليون دوالر  93.0

 2021المطلوب لـ    أمريكي  

مليون دوالر أمريكي   44.0

 مستلمة  
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