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 تحركات سكانية 

  وإنزالهم السواحل الليبي  حرسالجئًا ومهاجًرا في البحر من قبل  7,535 ُسجل إنقاذ/اعتراض سبتمبر، 2حتى  

اآلن في %(. حتى 8%( ومالي )13%( وبنغالديش )28غالبية من أنزلوا حتى اآلن كانوا من السودان )في ليبيا. 

شخصاً   82أغسطس، أنزل  29في  من المشمولين باختصاص المفوضية.في ليبيا شخصاً  2,214السنة أنزل هذه 

قطة نحاضرتين في  (IRC)مفوضية الالجئين وشريكتها لجنة اإلنقاذ الدولية  في قاعدة طرابلس البحرية. كانت 

تقوم السلطات الليبية بنقل األشخاص إلى  اإلنزال لتقديم مواد اإلغاثة األساسية والمساعدة الطبية العاجلة قبل أن 

 مراكز إيواء.  

 استجابة المفوضية 

يستمر توزيع مواد اإلغاثة األساسية في المناطق  

في األسبوع الماضي، وزع .  اإليواءالحضرية ومراكز  

والهيئة  (CESVI)المفوضية منظمة تشيزفي  شركاء

منظمة اإلغاثة الدولية و  (LibAid)الليبية لإلغاثة 

والمراتب   مستلزمات النظافة  (PUI)األولية

لمصابيح الشمسية والبطانيات والصابون والمناديل وا

ً  344ومعقمات األيدي على    مناطق في ال شخصا

ً  261و  ةالحضري الكفرة   مراكز إيواء في  شخصا

هذا ليبيا. حتى اآلن تلقى  في شرقة دقنفو والمرج و 

مواد اإلغاثة الجئًا وطالب لجوء  17,049 العام

  .األساسية

. وشملت  اجالسر   بمنطقةالجئًا وطالب لجوء في مكتب التسجيل  211سجلت المفوضية ، في األسبوع الماضي

(، ومالي  9) (، وفلسطين 9(، والصومال )19) ا(، وإريتري31) اوسوري ،(140السودان ) مجموعة أفراداً من ال

وُزّود األشخاص المشمولون باختصاص المفوضية والمسّجلون حديثاً بمواد اإلغاثة األساسية مثل   (.5)  ا(، وإثيوبي8)

ً  61النظافة. كما تم تحديث ملفات  مستلزمات   .  ومعلومات االتصالمثل الحالة العائلية ببيانتهم  شخصا

أصبحت الخطوط الساخنة   ،جائحة كورونانتيجة للقيود المفروضة على الحركة، بما في ذلك حظر التجول بسبب 

مكالمة.   5,500أكثر من  خطوطنا الساخنةأبريل، استقبلت شهر . منذ وسيلة حيوية لضمان استمرارية المساعدة

 شخص خدمة مركز اتصال جديدة يديرها 500في األسبوع األول من عملها، استخدم أكثر من و في غضون ذلك، 

  (FCDO)التنمية الدولية الخارجية و وزارة وبتمويل من  ،(NRC) المجلس النرويجي لالجئين  شريك المفوضية،

سابقًا(. يتيح المركز، الذي افتتح في أواخر أغسطس، التواصل السريع   (DFID))وزارة التنمية الدولية البريطانية 

حول  ارات غالبية المكالمات متعلقة باستفسكانت نحاء ليبيا. أطالبي اللجوء في  / والمباشر بين الموظفين والالجئين

 إعادة التوطين.

لجنة اإلنقاذ الدولية  فر تو لالجئين وطالبي اللجوء في ليبيا.  المقدمة  حيوية إحدى الخدمات الالمساعدة الطبية هي 

(IRC)  ،كم شرق طرابلس( باإلضافة إلى   190الرعاية الصحية في طرابلس ومصراتة )  ،الشريك الطبي للمفوضية

إحالة    31استشارة طبية و    102  قدمت إحالة الحاالت الطبية العاجلة إلى المستشفيات الثانوية. خالل أسبوع التقرير،  

المخصص  الخط الساخن يستمر استشارة طبية وأربع إحاالت في مصراتة.  179 قدمت في طرابلس، في حين 

منذ شهر يوليو، وذلك بتمويل من الصندوق على مدار الساعة طوال أيام األسبوع في العمل   للحاالت الطبية الطارئة 

 هذه السنة قُدمت . طرابلسالمفوضية في  المشمولين باختصاصلدعم األشخاص االئتماني لالتحاد األوروبي، وذلك 

و   اإليواءفي مراكز  175,1و  ةحضري مناطقفي  2,362رعاية صحية أولية بما في ذلك  ات استشار 3,883

 .في نقاط اإلنزال 692
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الليبيون  425,714

 1النازحون داخلياً حالياً 

 من عائدونال 456,728

 1النزوح

الالجئون وطالبو  46,823

 2اللجوء المسجلون

لمراكز   الزيارات   186

   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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