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 أبرز األحداث

  37الجئًا، من بينهم    71توطين    مفوضية الالجئيننوفمبر، أعادت    15في  

الدولية للهجرة   المنظمة  إلى كندا، بدعم من  طفالً، سافروا من طرابلس 

تضمنت المجموعة نساء وفتيات معرضات  ترتيبات المغادرة.  فيما يتعلق ب

  حاالت يعانون من    ا  للخطر، وناجيات من العنف و / أو التعذيب، وأشخاص

القا الحماية  إلى  يحتاجون  أو  أو  طبية   / و  اليوم،  الجسديةنونية  نفس  في   .

النرويج.   إلى  أفراد  أربعة  من  مكونة  عائلة  الرحالت    كانت ولقد  غادرت 

 معظم العام بسبب قرار حكومي لكنها استؤنفت مؤخرا. معلقة خالل  الجوية  

اللجوء والالجئين والمجتمعات المضيفة من خالل   النزوح وطالبي  والعائدين من  النازحين داخلياً  المفوضية دعم  تواصل 

سلمت مفوضية الالجئين حافلة مدرسية لممثلي مدينتي أوال ودرج الواقعتين نوفمبر،    18في  .  في ليبيا   التأثيرالمشاريع سريعة  

كيلومترا غربي  50مقعد ا، من مدينة أوال الواقعة على بعد  28الحافلة المدرسية، التي تبلغ سعتها ستعمل  .جنوب غرب ليبيا

مدينة درج المجاورة، من أجل توفير مواصالت يومية للبنين والبنات في المدارس والذين كانوا يذهبون إلى المدرسة بشكل  

ا مدرسة عبد هللا البلو نوفمبر، سل  16و    14في  .  متقطع بسبب غياب وسائل المواصالت في سوق الجمعة    ق مت المفوضية أيض 

. تضم كل مدرسة مئات الطالب،  المفوضية  شريكمنظمة أكتد  من خالل    وقد أعيد تأهيل كلتيهماابية في سبها،  ضومدرسة القر 

مركزين للرعاية  نوفمبر، سلمت المفوضية أيضا  18المفوضية. في  محل اهتماموغيرهم من األطفال  ضمنهم نازحون داخليا  

 إنترسوس.  منظمة  تأهيلهما من قبل الشريك وقد أعيدالصحية األولية في سوق الجمعة،  

 تحركات سكانية 

آخر ثالث    جرت  .السواحل الليبي   حرس من قبل    الجئاً ومهاجراً   29,427إنقاذ/اعتراض  ُسجل  ،  2021حتى اآلن في عام  

  قدمت .  طفال    22امرأة و  50من الناجين، ضمنهم    302نوفمبر، حيث أعيد إلى طرابلس والزاوية    18عمليات إنزال في  

اآلن هذا العام، أنزل  حتى . في نقاط اإلنزال  الطبية العاجلةاإلنسانية والطبي لجنة اإلنقاذ الدولية المساعدة  وشريكهاالمفوضية  

 . ة جث  112 تشخصا في عداد المفقودين، وانتُشل  348، وأبلغ عن  قاربا   213

   استجابة المفوضية

المجتمعياألنشطة في    مازالت  الخارج، مما  ب  المركز  المتظاهرين في  الكبير من  العدد  منع طالبي  يطرابلس معلقة بسبب 

إال بعد    المركز  إعادة فتحأنه ال يمكن  ب لقد أعلمت المفوضية  .  اللجوء والالجئين المستضعفين من الوصول إلى الخدمات 

الداخلية. إذن من وزارة  لطال  الحصول على  والخدمات  المساعدة  تقديم  المفوضية  والالجئين، وال سيما واصلت  اللجوء  بي 

إلى    14في مواقع أخرى من طرابلس. في الفترة من  حيث تقدم المساعدات  في أكتوبر،    المداهمات التي وقعتالمتضررين من  

مساعدات مالية طارئة  بتوزيع    -منظمة تشيزفي  من خالل شركائها المجلس النرويجي لالجئين و  -   نوفمبر، قامت المفوضية   16

، وهي شريك المفوضية،  نوفمبر، وزعت لجنة اإلنقاذ الدولية 18طالب لجوء. في الجئا  و   365على  مدفوعة مسبقا  وبطاقات 

في مقر منظمة خيرية محلية. خالل األسبوع، أجرت    ات اللجوء والالجئ   اتمن طالب   20على    حقائب نظافة صحية نسائية

إلجراء فحص الحماية وتحديد االحتياجات العاجلة التي تتطلب    في منظمة تشيزشريك  الالمفوضية أيضا زيارتين ميدانيتين مع  

أنشطة    تجرى فيهالذي  و ،  المفوضية في السراجكما استمرت المظاهرات أمام مكتب  المتابعة من قبل المفوضية والشركاء.  

طالب    200-150ل  ، تم تسجي . في المتوسطانقطاعات متفرقة في العمليات، مما أدى إلى  وغيرها من اإلجراءاتالتسجيل  

بعض    أجريتلجوء في معظم األيام. للتخفيف من االضطرابات المحتملة، وبدعم من الشركاء ووكاالت األمم المتحدة األخرى،  

الحماية   الحماية   - أنشطة  تقييمات احتياجات  للحياة  ألجل  في مواقع بديلة،    -  بما في ذلك  المنقذة  المفوضية  أنشطة  استمرار 

 . واالستعدادات لرحالت اإلجالء وإعادة التوطين القادمة

عائلة نازحة من المنطقة    90على   ماليةقامت المفوضية، من خالل شريكها المجلس النرويجي لالجئين، بتوزيع مساعدات 

المرونة لألفراد    الماليةفي األيام المقبلة. توفر المساعدة    مالية وستتلقى مائتا عائلة نازحة أخرى مساعدات  بنغازي.    في الغربية  

   التخاذ القرار وتلبية احتياجاتهم بما في ذلك الرعاية الصحية واألدوية واإليجار والطعام. 
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  إحصائيات رئيسية

الليبيون   199,949

 1النازحون داخليا  حاليا  

 من عائدونال 648,317

 1النزوح

الالجئون وطالبو   41,404

 2اللجوء المسجلون

لمراكز   الزيارات   297

 3 2021في سنة  اإليواء

 

الالجئون وطالبو    465

  اللجوء الذين تم اإلفراج عنهم

 2021في سنة 

الالجئون وطالبو  6,826

  المستضعفةمن الفئات اللجوء 

  2017غادروا منذ الذين 

حتى   شخصا  غادروا 627)

 ( 2021في اآلن 

 التمويل

مليون دوالر  93.0

 2021المطلوب لـ    أمريكي  

مليون دوالر أمريكي   44.2

 مستلمة  

 

 

 

: مصفوفة تتبع النزوح -المنظمة الدولية للهجرة 1
    2021 سبتمبر

 2021 نوفمبر 1 البيانات حتى تاريخ    2
 2021 نوفمبر 13  البيانات حتى تاريخ   3
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حفل تسليم الحافلة إلى بلدية أوال، وقد حضره رئيس بعثة 
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