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 تحركات سكانية 

السواحل الليبي  حرسالجئًا ومهاجًرا في البحر من قبل  8,898 ُسجل إنقاذ/اعتراض سبتمبر، 17حتى  

 عمليات شهد النصف الثاني من شهر سبتمبر زيادة كبيرة في العمليات )مع تسجيل تسعفي ليبيا.  وإنزالهم

الظروف الجوية األكثر هدوًءا. إلى  على ما يبدو  ويرجع ذلك  شخص(،    800أكثر من    وإنزال على األقل  بحرية  

ً  1,148، بحريةعملية  13) 2020أرقام شهر سبتمبر  لتلك  مشابهةطفالً(  115امرأة و  90، بينهم شخصا

،  بحريةعملية  13) 2019سبتمبر شهر المسجلة في 

1,120  ً طفالً(. تظل  79امرأة و  68، بينهم شخصا

(،  IRCالمفوضية وشريكتها، لجنة اإلنقاذ الدولية )

حاضرين في نقاط اإلنزال لتقديم المساعدة الطبية العاجلة  

أن تقوم السلطات الليبية بنقل   ومواد اإلغاثة األساسية قبل

إلى أو إطالق سراحهم يواء إلى مراكز اإل األشخاص

 .ةحضريمناطق 

 استجابة المفوضية 

المفوضية ولجنة اإلنقاذ  وزعتسبتمبر،  29و  28في 

والبطانيات  والمراتبالنظافة  مستلزماتالدولية 

واألحواض البالستيكية على طالبي اللجوء والمهاجرين 

(  شخصا   1,094طريق السكة ) ي مركز إيواءموجودين فال

وكان في طرابلس.  (.شخصا   145أبوسليم )مركز إيواء و

ا إلى مراكز  معظم المستفيدين من هذه المساعدات قد نُقلوا  . بعد اعتراضهم/إنقاذهم في البحر اإليواءمؤخر 

. استقبل مكتب التسجيل في طرابلس المجمتع الحضري فيتواصل المفوضية وشركاؤها تقديم خدمات الحماية 

تحديد لمقابالت    حجزت لهم مواعيدالجئا وطالب لجوء    81شخصا، من بينهم    411في السراج األسبوع الماضي  

فضال   أنثى، معظمهم من السودان    56، من بينهم  شخصا    218وإعادة التوطين. سجلت المفوضية    ينوضع الالجئ

 .  وجنسيات أخرىسوريا والصومال  عن

تزال المساعدة الطبية التي تقدمها المفوضية في ليبيا  ما

قدمت لجنة اإلنقاذ الدولية، شريكة المفوضية،  حيث  مستمرة،  

في  المركز المجتمعيإحالة في  20استشارة طبية و  62

كم شرق طرابلس( قدمت لجنة   200في مصراتة )  طرابلس.

  27إحالة. في  70استشارة طبية و  162اإلنقاذ الدولية 

في إطار استجابتها المستمرة للمخاوف الصحية وسبتمبر، 

  لمركز الصحيايبيا، قامت المفوضية بتزويد المتزايدة في ل

. ويعدّ كيلوفولت أمبير 100رش في طرابلس بمولد اقرق

يخدم الليبيين والالجئين والمهاجرين على حد   ا  مرفقالمركز 

  سواء.

 ةشريك، (CESVI) حيث قدمت منظمة تشيزفيمالية من قبل المفوضية توزيع المساعدات ال كما يستمر

أسرة(   74)ات المالية الدورية الجئ ا وطالب لجوء بما في ذلك المساعد  358 مالية إلى مساعدات المفوضية،

دفعة  بتحويل ال المجلس الدنماركي لالجئين، شريك المفوضية،قام و أسرة(. 36الطارئة ) المالية اتوالمساعد

  جولة أولى. كاختيرت التي النازحة والعائدة من النزوح واألسر المستضيفة، و األسرمن  500إلى  المالية الثانية

   .تخطط المفوضية والمجلس الدنماركي لالجئين لجولتين أخريين قبل نهاية العامو
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الليبيون  392,241

 1النازحون داخلياً حالياً 

 من عائدونال 493,716

 1النزوح

الالجئون وطالبو  46,247

 2اللجوء المسجلون

لمراكز   الزيارات   201

   2020في سنة  اإليواء

 

الالجئون وطالبو   231

  عنهماللجوء الذين تم اإلفراج 

 2020في سنة 

الالجئون وطالبو  5,724

من الفئات األكثر ضعفا  اللجوء 

الذين تم إجالؤهم منذ نوفمبر 

غادروا في سنة  (331 2017

2020)   

 التمويل

مليون دوالر  84.1

2020المطلوب لـ    أمريكي  

 

: مصفوفة تتبع النزوح -المنظمة الدولية للهجرة 1
    2020 أغسطس

 2020 أكتوبر 2 البيانات حتى تاريخ   2

 

  

تم تمويله
65%

فجوة 
التمويل 

35%

بين مفوضية الالجئين ولجنة اإلنقاذ  عملية توزيع مشتركة 
  UNHCR © .الدولية ُوزعت فيها مواد اإلغاثة األساسية

  للمركز الصحيمفوضية الالجئين تقوم بتوصيل مولد كهرباء 
  UNHCR © قرقارش.


