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 تحركات سكانية 

السواحل الليبي  حرسالجئًا ومهاجًرا في البحر من قبل  7,825 ُسجل إنقاذ/اعتراض سبتمبر، 9حتى  

ما بين شهري   2020إلى ليبيا في سنة    من أعيدوابالمائة في عدد    32يمثل هذا زيادة بنسبة  في ليبيا.    وإنزالهم

شخصاً في   48بلغ عن فقدان جثة وأ   54شلت يناير وأغسطس مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية. كما انت  

.  2019مفقوداً في نفس الفترة من عام    314جثة و  18، مقارنة بإجمالي  2020المياه الليبية حتى اآلن في عام  

ً  76سبتمبر، أنزل   9في  مفوضية  كانت، غالبيتهم من السودان والصومال، في قاعدة طرابلس البحرية. شخصا

اإلنزال لتقديم مواد اإلغاثة األساسية قطة نحاضرتين في  (IRC)الالجئين وشريكتها لجنة اإلنقاذ الدولية 

 والمساعدة الطبية العاجلة قبل أن تقوم السلطات الليبية بنقل األشخاص إلى مراكز إيواء. 

 استجابة المفوضية 

  336، استقبلت المفوضية فترة التقريرخالل  

 ً لمواعيد تحديد وضع الالجئين ومواعيد  شخصا

  . اجالسر  بتسجيل الفي مكتب  إعادة التوطين، وذلك

الجئًا وطالب   190كما سجلت مفوضية الالجئين 

أنثى( معظمهم من السودان،  44لجوء )من بينهم 

من سوريا وإريتريا والصومال وإثيوبيا  آخرينو

سبتمبر،  7 حتىوجنوب السودان وبوركينا فاسو. 

  فرًدا هذا العام.  5,821سجلت المفوضية 

  يواء الجئًا ومهاجًرا في مراكز اإل  2,467يوجد حالًيا  

من   شخًصا  1,146ومن بين هؤالء، هناك  في ليبيا. 

. تستمر زيارات المشمولين باختصاص المفوضية

  186  أجريت، حيث  اإليواءمراقبة الحماية إلى مراكز  

. ويتمثل الدور  2020زيارة حتى اآلن في عام 

المشمولين باختصاص  الرئيسي لهذه الزيارات في تقييم الظروف وتقديم المساعدة المنقذة للحياة لألشخاص 

الدعوة إلى اإلفراج عن الحاالت المستضعفة  من المفوضية أيًضا تتمكنالمفوضية. ومن خالل الزيارات، 

 أفرجطالب لجوء،  20سبتمبر، ساعدت المفوضية أكثر من  9مليات اإلجالء. في عفي األولوية  ئهموإعطا

ودوا بعنهم مؤخًرا ستشارات ومستلزمات ق دمت لهم االفحوصات طبية، وأجريت لهم  ، وةشهادات المفوضي؛ وز 

رك بين  الغذائية المشت اتالنظافة. كما تلقت المجموعة حزًما غذائية جاهزة لألكل كجزء من برنامج المساعد

 . ماني لالتحاد األوروبيتالمفوضية وبرنامج األغذية العالمي، بدعم من الصندوق االئ

استشارة رعاية صحية أولية في طرابلس،  27 ت اللجنة الطبية الدولية، وهي الشريك الطبي للمفوضية،قدم

كم شرق طرابلس(.  190إحالة طبية إلى المستشفيات الثانوية في مصراتة ) 20استشارة و  233 قُدمتو

ال يزال الخط الساخن للطوارئ الطبية متاًحا واستشارة طبية إضافية في نقاط اإلنزال في ليبيا.  27 كما ق دمت

ق دمت فرًدا بينما  11مساعدة على مدار الساعة طوال أيام األسبوع لدعم األشخاص المعنيين في ليبيا. تمت 

خالل أسبوع التقرير. حتى اآلن من هذا العام، قدمت المفوضية من خالل شريكها  إحاالت طبية لستة أفراد

 296و  يواءفي مراكز اإل  1,175و    ةالحضري  المناطقاستشارة في    2,481استشارة طبية بما في ذلك    3,952

 نقاط اإلنزال.  في

 إلى مالية اتمساعد (CESVI) منظمة تشيزفي هاتالمفوضية من خالل شريك في األسبوع الماضي، قدمت 

فرًدا(   14) مساعدات مالية منتظمةوشمل ذلك الجئًا وطالب لجوء يعيشون في المجتمع الحضري.  57

فرًدا.    53فرًدا(. كما قدم الشريك، المجلس النرويجي لالجئين، بطاقات نقدية إلى    43طارئة )مالية  ومساعدات  

 مالية. الجئًا وطالب لجوء منًحا  2,862حتى اآلن هذا العام، تلقى 
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الليبيون  425,714

 1النازحون داخلياً حالياً 

 من عائدونال 456,728

 1النزوح

الالجئون وطالبو  46,247

 2اللجوء المسجلون

لمراكز   الزيارات   190

   2020في سنة  اإليواء

 

الالجئون وطالبو   231

  عنهماللجوء الذين تم اإلفراج 

 2020في سنة 

الالجئون وطالبو  5,709

من الفئات األكثر ضعفا  اللجوء 

الذين تم إجالؤهم منذ نوفمبر 

غادروا في سنة  (297 2017

2020)   

 التمويل

مليون دوالر  84.1

2020المطلوب لـ    أمريكي  
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شخصاً أطلق سراحهم   20نحو موظفو مفوضية الالجئين وهم يقومون بإجراءات  
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