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رجالً،  127الجئاً وطالب لجوء من الفئات األكثر ضعفاً ) 135أكتوبر، قامت المفوضية بإجالء  16في 

تضمنت أربعة نساء، أربعة أطفال( من طرابلس إلى مركز العبور الطارئ التابع للمفوضية بالنيجر. 

الء تحدث منذ شهر المجموعة مواطنين من إريتريا وإثيوبيا والصومال والسودان. هذه هي أول عملية إج

العنيفة التي اندلعت في أغسطس، فقد علّقت المفوضية برنامج اإلجالء . نتيجة لالشتباكات 2018يونيو 

 85اإلنساني للحفاظ على أمن وسالمة موظفيها واألشخاص المشمولين برعايتها. وفي نفس اليوم، غادر 

الجئاً من سوريا والسودان وإريتريا على متن رحلتين من طرابلس إلى تيميسوريا برومانيا، وذلك بمساعدة 

منظمة الدولية للهجرة، وكالة األمم المتحدة المعنية بشؤون الهجرة. سيتم استضافتهم مؤقتاً في مركز من ال

أكتوبر، أجلت  17حتى العبور الطارئ التابع للمفوضية قبل سفرهم إلى النرويج حيث سيتم إعادة توطينهم. 

 95خصاً إلى إيطاليا، ش 312شخصاً إلى النيجر،  1,657شخصاً إلى خارج ليبيا ) 2,082المفوضية 

شخصاً من أجل إعادة توطينهم من ليبيا مباشرة  930كما قدمت المفوضية ملفات شخصاً إلى رومانيا(. 

 إلى سبعة بلدان )كندا، فرنسا، إيطاليا، هولندا، النرويج، السويد، سويسرا(. 

 تحركات سكانية 

رجالً  9,801اً )ومهاجر الجئاً  14,156قام حرس السواحل الليبي بإنقاذ/اعتراض أكتوبر،  19حتى 

قام حرس السواحل منذ بداية السنة،  .عمليات 108طفالً( في البحر خالل  1,373امرأة و 2,126و

 1,832نيجريا )و شخصاً(، 1,847السودان ) :تم إنزالهم كانوا من منمعظم  .البحرجثة من  99انتشال ب

 في مساعدة المفوضية وشريكتها الهيئة الطبية الدولية تستمرشخصاً(.  1,542وإريتريا )(، شخصاً 

ال اإلنز نقاط كل من األشخاص الذين تم إنزالهم بتقديم الرعاية الصحية األولية والمواد غير الغذائية في

، قدمت المفوضية وشريكتها الهيئة الطبية 2018حتى اآلن في  .نقلتهم السلطات إليهاكز اإليواء الذي اومر

 استشارة طبية في نقاط اإلنزال في ليبيا.  1,543من حزم مواد اإلغاثة األساسية و 10,315الدولية 

 استجابة المفوضية 

في طرابلس، من المشاريع سريعة التأثير في أرجاء ليبيا.  86، نفذت المفوضية 2018حتى اآلن في 

قامت المفوضية وشريكها المجلس الدنماركي لالجئين بتدخل في مجال النظافة والصرف الصحي وذلك 

لتنظيف المياه الرمادية والفضالت الصلبة. سيساهم المشروع في تحسين الصحة العامة ألحد األحياء التي 

ي من قدرة السلمي وتقو تستضيف نازحين داخلياً في الوقت الحالي. المشاريع سريعة التأثير تعزز التعايش

 النازحين والمجتمعات المضيفة على التحمل. 

وشريكتها الهيئة الليبية لإلغاثة حملة توزيع حقائب مدرسية، تستهدف أكتوبر، شرعت المفوضية  14في 

نظراً ألزمة السيولة في ليبيا، فإن سعر طفالً نازحاً في شرق وجنوب ليبيا.  3,085الوصول إلى 

من  تحدّ المستلزمات المدرسية قد ارتفع خالل السنوات الماضية. وبهذه الحملة، تأمل المفوضية أن 

 الصعوبات المادية التي تصيب العائالت الالجئة مع بداية العام الدراسي. 

 1,005، قامت المفوضية بـ2018تستمر المفوضية في القيام بأنشطتها في مراكز اإليواء. حتى اآلن في 

قدمت الهيئة شخصاً.  16,859زيارات حماية إلى مراكز اإليواء حيث وزعت مواد اإلغاثة األساسية على 

ة إلى المستشفيات إحالة طبي 231استشارة طبية أولية و 21,577الطبية الدولية، شريكة المفوضية، 

إطالق سراح كل األشخاص الموجودين في مراكز اإليواء وإلى  الدعوة إلى الحكومية. تستمر المفوضية في

نظام تصريف مياه شبه متعّطل،  حيثإيجاد بدائل عن االحتجاز. مازال الوضع في مركز إيواء الزنتان سيئاً، 

الجئاً ومهاجراً. واستجابة لذلك، مازالت  1,350 . يتواجد بالمركزهو أمر صعب الوصول إلى مياه الشرب

المفوضية وشركاؤها تقدم المساعدات اإلنسانية هناك، بما في ذلك المساعدات الطبية اليومية والمالبس 

 الشتوية، كجزء من حملة المفوضية الشتوية. 
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 الرئيسية األرقام

الليبيون  192,581

 1النازحون داخلياً حالياً 

 من عائدونال  382,222

داخلياً )تم تسجيل العودة  النزوح

 1 (2018 أبريل – 2016في 

وطالبو الالجئون  55,912

 2اللجوء المسجلون في ليبيا

ن األشخاص الذي 21,632

وصلوا إلى إيطاليا عبر البحر 

 3 2018 حتى اآلن في

متابعة الزيارات  1,005

تى اآلن لمراكز اإليواء ح دوريةال

  2018في 

و الالجئون وطالب 2,105

اللجوء الذين تم اإلفراج عنهم 
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 عمليات اإلجالء(ذلك من أجل 

الالجئون وطالبو  2,082

 األكثر ضعفامن الفئات اللجوء 

الذين تم إجالؤهم منذ نوفمبر 
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   مليون دوالر أمريكي 85

 2018المطلوب لـ 

 
 :مصفوفة تتبع النزوح -المنظمة الدولية للهجرة 1

   2018 يونيو
 2018 أكتوبر 16 تاريخحتى البيانات    2
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  2018 أكتوبر 18 حتى تاريخ
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