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 تحركات سكانية 

 26,314إنقاذ/اعتراض  ُسجل  ،  2021حتى اآلن في عام  
ومهاجراً  قبل    الجئاً  الليبي  حرسمن   11في  .  السواحل 

شخصا في قاعدة طرابلس البحرية، بينهم   177أكتوبر، نزل  
شخصا خالل   15جثث    لقد انتُشلتطفالً. و  13امرأة و    31

كم غرب   116العمليات. وكان الركاب قد انطلقوا من زوارة )
( والخمس  الليلة   122طرابلس(  في  طرابلس(  شرق  كم 

الالجئين والشريك الطبي لجنة اإلنقاذ   مفوضية. كانت  السابقة
حاضر  الطبية تالدولية  المساعدة  لتقديم  اإلنزال  نقاط  في  ين 

  .العاجلة ومواد اإلغاثة األساسية

   استجابة المفوضية

  1,680ليبيا، منهم    أرجاء في    إيواءشخصا موجودون في مراكز    7,024أكتوبر، يقدر أن    12  حتى
األشخاص   من  باختصاصشخصا  من  ولقد  .  المفوضية   المشمولين  أكثر  على  شخص   5,000قُبض 

واالعتقاالت   المداهماتأكتوبر. استهدفت سلسلة من    1واحتُجزوا في عملية أمنية أطلقتها السلطات الليبية في  
  ، ورد أن ستة أشخاصرأكتوب  8في  .  في طرابلس  كثافة عالية من طالبي اللجوء والمهاجرين  اتذمناطق  

. قدمت من المركز  بينما فر كثيرون  طرابلسبالشعال    طالمباني في غو  إيواءقتلوا بالرصاص في مركز    قد
 موجودين شخص    1,300أكثر من  إلى  النظافة ومراتب وبطانيات    حزم مستلزماتالمفوضية هذا األسبوع  

 لعملية األمنية. إثر اعين زارة  إيواءحاليًا في مركز 

ولقد أفادت تقارير بأنه .  طرابلسعاما في    25، توفي طالب لجوء سوداني يبلغ من العمر  بر أكتو  12في  
تعرض للضرب وإطالق النار عليه قبل نقله إلى المستشفى من قبل مجموعة من المسلحين الملثمين.   قد

مركز   في  احتُجز  قد  مع    إيواءوكان  بعد  فيما  لكنه هرب  األخيرة،  المداهمات  بعد  و آخرينالمباني  لقد . 
ً أصدرت المفوضية بياناً   .القتل ومحاسبة الجناةواقعة إجراء تحقيق في  حثت فيه على إخباريا

ال تزال األنشطة المركز المجتمعي، وأمام    المداهمات متجمعةأعداد كبيرة من المتضررين من    مازالت
اللجوء    لطالبي  المركز المجتمعيمحاوالت تقديم المساعدة في    لقد ُعرقلت.  معلقة بسبب المخاوف األمنية

ماسة،   في حاجة  هم  الغذائية  همفي   بمنالذين  المواد  توزيع  يجري  واألطفال.  المالية    النساء  والمساعدات 
 طرابلس.باستبدال وثائق المفوضية في مواقع أخرى  إلى جانب ومستلزمات النظافة الطارئة

شخاص  أ، حيث توزع مواد إغاثة أساسية على  برنامج مساعداتها الشتويةمستمرة في  مفوضية الالجئين  
، الهيئة الليبية لإلغاثةأكتوبر، قدمت المفوضية، من خالل شريكها    13في  في ليبيا.    مشمولين باختصاصها

أبوسليم    شتويةمستلزمات   في  تاورغاء  من  نازحة  توزيع  بألسر  عملية  في   يومين   استمرتطرابلس 
شتوية   حزما  لإلغاثةشريكها الهيئة الليبية  المفوضية و  وزعتفردا(. كما    1,211عائلة )  236  واستهدفت

فردا(   462عائلة /    94ازحة من مرزق. التوزيعات تمت في اجدابيا )نإغاثة أساسية على عائالت    ومواد
 . ودفاياتالمقدمة مالبس شتوية   الموادوشملت   ،فردا( 424عائلة /   87والمرج ) 
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  إحصائيات رئيسية

الليبيون   212,593

 1النازحون داخلياً حالياً 

  من عائدونال 643,123

 1النزوح

وطالبو  الالجئون  41,681

 2اللجوء المسجلون

لمراكز  الزيارات 202

  2021في سنة  اإليواء

 

الالجئون وطالبو  137

  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  43.5

 مستلمة  
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