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 تحركات سكانية 

الجئًا ومهاجًرا   9,389 ُسجل إنقاذ/اعتراض ،أكتوبر 22حتى  

مع   في ليبيا. وإنزالهمالسواحل الليبي  حرسفي البحر من قبل 

تجاوز عدد الذين تم إنقاذهم / اعتراضهم    ،عمليات اإلنزال األخيرة

(.  9,035بأكمله ) 2019 إحصائية 2020في البحر في عام 

ين  ت لجنة اإلنقاذ الدولية حاضر  وشريكتها مفوضية الالجئينتظل 

في نقاط اإلنزال من أجل تقديم المساعدة الطبية العاجلة ومواد  

من قبل   ء اإليوااإلغاثة األساسية قبل نقل األفراد إلى مراكز 

، وزعت السلطات  وحتى أكتوبرالسلطات الليبية. في سبتمبر 

النصر،   والزاوية: أبوسليم، ثالثة مراكز إيواء هيالناجين بين 

  في المائة من أولئك الذين تم إنزالهم. 60وطريق السكة، حيث استقبل األخير ما يقرب من 

لفكرة إنشاء فريق فني مشترك   أبدى دعمه الذي و ، جهاز حرس السواحل آمر أكتوبر، اجتمعت المفوضية مع  18في 

نزال  عمليات اإلفي تنبيه المفوضية وشركائها إلى    يمكن استخدامه كآلية الستئناف الحوار المنتظم وتحسين التنسيق، ال سيما

   جهاز حرس السواحل. بناء قدرات موظفي  نوقشت مسألة. كما ةوشيكال

 استجابة المفوضية 

وبرنامج األغذية العالمي بتوسيع نطاق برنامجهما   مفوضية الالجئينقامت يوم األغذية العالمي. بأكتوبر  16 يُحتفل في

ً و انعدام األمن الغذائي. بسبب جائحة  الذين يعانون من المشترك من أجل دعم الالجئين وطالبي اللجوء األكثر ضعفا

ى  أنفسهم. حت فقدوا القدرة بالتالي على إعالة غير قادرة على العثور على عمل و منهم ، أصبحت أعداد متزايدة كورونا

تاآلن، قدم البرنامج   الجئ وطالب لجوء في المناطق الحضرية. 10,000 لنحوغذائية  سالا

وتقديمها المساعدات  مصدر قلق كبير في أنحاء ليبيا، تواصل المفوضية زياراتها  ن جائحة كورونا ما تزالنظًرا أل 

في  شخصاً    473إلى    المفوضية مستلزمات النظافةفي األسبوع الماضي قدمت  .  لألشخاص الموجودين في مراكز اإليواء

وزعت المفوضية وشركاؤها    ،(. منذ أبريل52(، وقنفودة )164(، طريق السكة )257: النصر )إيواء وهي ثالثة مراكز  

حيث وزعت  البطانيات والمراتب،    وزعت. كما  إيواءمركز    16من مستلزمات النظافة على نزالء    مة 6,000 , نأكثر م

 . إيواء مراكز  9مرتبة في   2,700 إيواء مركز 13   بطانية ف  004,5 قرابة حتى اآلن  

تقديم الخدمات في طرابلس في مركز  لجنة اإلنقاذ الدولية و  (CESVI)منظمة تشيزفي تواصل المفوضية وشركاؤها 

النظافة والصابون   مستلزمات ، وزعت المفوضية منظمة تشيزفي من خالل ومكتب التسجيل في السراج.  تنمية المجتمع 

فرًدا في كال المرفقين. في األسبوع الماضي، قدم الفريق الطبي التابع للجنة اإلنقاذ الدولية    158والمصابيح الشمسية على  

 من طالبي اللجوء والالجئين. 110 إلى المساعدة الطبية  مركز تنمية المجتمع في

في  إعالة أنفسهم.  على لفئات األكثر ضعفاً تعين ا قدمها المفوضية أداة حماية فعالة، حيث التي ت المالية تظل المساعدة 

  ، حيث قدمت فرًدا( 172أسرة من الالجئين وطالبي اللجوء ) 81تشيزفي مساعدات مالية إلى  األسبوع الماضي، قدمت 

وفيما يتعلق  فرًدا(.  116أسرة ) 66طارئة إلى  ات مالية فرًدا( ومساعد 56أسرة ) 14 إلى  منتظمة  مالية مساعدات 

بأنه قدم  ، شريك المفوضية،  والمجتمعات المضيفة، أفاد المجلس الدنماركي لالجئينمن النزوح  النازحين داخليًا والعائدين  ب 

  . اآلن بسبب اإلجراءات الصحية االحترازية  عُلقت عمليات التوزيع، والتي  آخر أسرة في  400مساعدات نقدية لحوالي 

 . ألنشطته المجلس الدنماركي لالجئينتهداف المائة أسرة المتبقية بمجرد استئناف وسيتم اس
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الليبيون  392,241

 1النازحون داخلياً حالياً 

 من عائدونال 493,716

 1النزوح

الالجئون وطالبو  45,661

 2اللجوء المسجلون

لمراكز   الزيارات   209

   2020في سنة  اإليواء

 

الالجئون وطالبو   231

  اإلفراج عنهماللجوء الذين تم 

 2020في سنة 

الالجئون وطالبو  5,877

من الفئات األكثر ضعفا  اللجوء 

الذين تم إجالؤهم منذ نوفمبر 

غادروا في سنة  (502 2017

2020)   

 التمويل

مليون دوالر  84.1

2020المطلوب لـ    أمريكي  
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