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 تحركات سكانية  

عام   في  اآلن    27,551إنقاذ/اعتراض  ُسجل  ،  2021حتى 
ومهاجراً  قبل    الجئاً  الليبي  حرسمن  بين  .السواحل    30  ما 

و   إنزالخمس    جرتنوفمبر،    3أكتوبر  قاعدة    عمليات  في 
ونقطة   البحرية  الزاويةطرابلس  حيث  مصفاة    595  أعيد، 

بينهم  شخصا   من  و  58،  المفوضية  طفل    25امرأة  كانت   .
حاضر   وشريكها الدولية  اإلنقاذ  لجنة  في  تالطبي  ميناء ين 

كما جلة.  الطبية العااإلنسانية ولتقديم المساعدة    طرابلس البحري
العاجلة في قاعدة طرابلس  قدمت لجنة اإلنقاذ الدولية المساعدة  

، وأبلغ  من القوارب  201اآلن هذا العام، أنزل  حتى    .البحرية
 جثث.  109شخصا في عداد المفقودين، وانتُشل  347عن 

   استجابة المفوضية

بعد انتظار   إعادة التوطين  عمليات  نوفمبر، استؤنفت  3في  
في  و.  السويد رحالت الالجئين إلى  ت أولىطويل، حيث غادر 

إلى   4 إنساني  إجالء  رحلة  أول  طرابلس  غادرت  نوفمبر، 
  ولقد   .عبور الطوارئ  مركز  قاصدةً النيجر منذ أكثر من عام  

بر األمان،   172قل  نُ  إلى  طالب لجوء من جنسيات مختلفة 
قبل أسابيع   أحدهمولد  ،  طفل    27امرأة و    31  وكان ضمنهم 

المفوضية أيضا لم    سهلتقليلة فقط. خلل األسبوع الماضي،  
حيث في أوروبا،    شمل أربعة طالبي لجوء مع أفراد عائلتهم 

والده  اجتمع مع  طفل  زوجها   ، شمل  مع  وطفلين  وزوجة 
 ووالدهم. 

أمام   التجمع  في  الكبيرة  الحشود  استمرار  المجتمعيمع  من    مانعين  المركز    للمركز  الدخولاآلخرين 
الغذائية  المالية ويستمر توزيع المساعدات  و.  معلقة مؤقتًابالمركز  للحصول على المساعدة، تظل األنشطة  

يستهدف بعض األشخاص األكثر ضعفا  والمتضررين من العمليات األمنية  ي  ذ ال الطارئة في مواقع أخرى، و 
المفوضية النرويجي للجئين    -   األخيرة في طرابلس. هذا األسبوع، وزعت  من خلل شركائها المجلس 

ات  قدمت المفوضية مساعد و.  الجئ وطالب لجوءعلى أكثر من مائة    ماليةمساعدات    -منظمة تشيزفي  و
فقدوا منازلهم أثناء العمليات األمنية. كما   كانوا قدمقدمي رعاية يستضيفون طالبي لجوء آخرين  مالية إلى  

 بتوزيع مواد غير غذائية في مناطق مختلفة في طرابلس.  ،اذ الدوليةلجنة اإلنقم شريك المفوضية، قا

الالجئينتواصل   الشتوية   مفوضية  أساسية على    توزع، حيث  برنامج مساعداتها  إغاثة  أشخاص  مواد 
الهيئة الليبية لإلغاثة من خلل شريكها  -. هذا األسبوع، وزعت المفوضية مشمولين باختصاصها في ليبيا

الفلح والخمس والدعوة اإلسلمية  كل من:  مواد اإلغاثة األساسية على أكثر من ألف نازح داخليا  في    -
 وزليتن.  سائحوسيدي ال 

ليبيا،   التي حدثت في شرق  الفيضانات  أعقاب  الليبية  من خالل شريكها    - المفوضية    قدمتفي  الهيئة 
. وحصلت كل أسرة على مواد اإلغاثة األساسية  ألسر المتضررة في درنةإلى ا  عاجلةمساعدات      -لإلغاثة  

 مستلزمات النظافة والملبس الشتوية.حزم و
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  إحصائيات رئيسية

الليبيون   212,593

 1النازحون داخليا  حاليا  

 من عائدونال 643,123

 1النزوح

اللجئون وطالبو   41,404

 2اللجوء المسجلون

لمراكز   الزيارات   268

   2021في سنة  اإليواء

 

اللجئون وطالبو    362

  اللجوء الذين تم اإلفراج عنهم

 2021في سنة 

اللجئون وطالبو  6,738

من الفئات األكثر ضعفا  اللجوء 

  2017غادروا منذ الذين 

في   شخصا  غادروا 539)

2021 ) 

 التمويل

مليون دوالر  93.0

 2021المطلوب لـ    أمريكي  

مليون دوالر أمريكي   44.0

 مستلمة  
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  . نزالوهم يقدمون المساعدة في نقطة اإل موظفو المفوضية
©UNHCR  

موظفو المفوضية وهم يساعدون طالبي اللجوء في المطار بطرابلس  
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