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 تحركات سكانية 

الجئًا   9,506 ُسجل إنقاذ/اعتراض ، نوفمبر 12حتى 

نزلوا  أو  ،السواحل الليبي  حرس البحر من قبل  في    ومهاجراً 

نوفمبر، تم اإلبالغ عن تحطم قاربين  12/11في في ليبيا. 

قبالة السواحل الليبية. غرق أحد القاربين قرب الخمس وكان  

منهم. وكان الثاني   47شخصاً، تم إنقاذ  120على متنه 

  20قرب صرمان، حيث ورد أن الحادث تسبب في مقتل 

  أعادوحرس السواحل الليبي    تدّخلنوفمبر،    10في  شخصاً.  

ً قارب  ً خشبي  ا ً  11وعلى متنه  ا قاعدة طرابلس   إلى شخصا

ً  13البحرية. ولقد انتُشلت جثة واحدة ومازال  في  شخصا

لجنة  وشريكتها  عداد المفقودين. كانت مفوضية الالجئين

تقديم المساعدة  ل في نقاط اإلنزال ينت حاضر اإلنقاذ الدولية 

 .  مواد اإلغاثة األساسيةو العاجلة  الطبية

ً بشكل عام  شهد أكتوبر  رغم هذه الحواث األخيرة،   ، بينما تم إنزال أفراد  508  حيث تم إنزال  عمليات اإلنزالفي    انخفاضا

ً شخ 1,113 الشهر.  هذا أحد األسباب المحتملة هو اتجاهات المد والجزر والرياح المعاكسة خالل  .2019في عام  صا

في   85 كان ،تم إنزالهم  شخص  508قاعدة طرابلس البحرية. ومن أصل في من عمليات اإلنزال  في المائة 95 حدثت

  اربة والبنغالديشيون والمصريون المغل وشكّ ، طفالمن األ  في المائة 9نساء، و ال من في المائة  6ذكور، و من الالمائة 

المفوضية. نقلت السلطات الليبية ثلث   مشمولين باختصاصشخصا(  52) من المنزلين في المائة 10 وكان .العدد األكبر

  طريق السكة. إيواء إلى مركز  األشخاص المنزلين

 استجابة المفوضية 

مركز المجتمعي ومكتب  الات األطفال واألغطية البالستيكية في كل من  ظيستمر توزيع مستلزمات النظافة والصابون وحفا

  شريكة    (CESVI)المساعدات األسبوع الماضي بواسطة منظمة تشيزفي فرًدا   98تلقى طرابلس. باج التسجيل في السر  

 . المفوضية

،  وبرنامج األغذية العالمي  مفوضية الالجئينالغذائية الطارئة المشتركة بين    ات المساعد  وفي هذا األسبوع، تواصل تقديم

تم الوصول إلى  ولقد  األمن الغذائي في ليبيا.جئين وطالبي اللجوء الذين يعانون من انعدام ال لحيث قدمت المساعدات إلى ا

 شخص منذ بدء البرنامج في يونيو.  8,000أكثر من 

تلقت   ولذا فقد . ات المالية على تقديم المساعدمنظمة تشيزفي، شريكة المفوضية، على قدرة  مجددا أزمة السيولة تؤثر 

بالنسبة للنازحين داخليا  أما طارئة خالل أسبوع التقرير.  ات ماليةأربع أسر فقط من الالجئين وطالبي اللجوء مساعد

بأن االستعدادات   ، شريك المفوضية،أفاد المجلس الدنماركي لالجئينفقد والمجتمعات المضيفة، من النزوح والعائدين 

بعد   اختيرتأسرة، والتي  560جارية لبدء عملية توزيع البطاقات المدفوعة مسبقا على المجموعة األخيرة المكونة من 

 عملية التحقق.  ناالنتهاء م

منظمة اإلغاثة  ت . في شرق ليبيا هذا األسبوع، أجر في ليبيا  اإليواءمراكز  ومتابعةتواصل المفوضية وشركاؤها زيارة 

مركز إيواء  ومركز إيواء طلميثة )مرتين(،    إلى كل من   لمتابعة الحماية   ، شريكة المفوضية، زيارات (PUI)األولية الدولية  

منظمة اإلغاثة األولية الدولية مواد األغاثة األساسية   وزعت)مرتين(.   مركز إيواء اجدابيا، ومركز إيواء قنفودةو، لمرجا

 .  (157قنفودة )و ( 106( واجدابيا )61في المرج )  محتجزاً  324ومستلزمات النظافة على 

، باإلضافة إلى إحالة  تقديم الرعاية الصحية في طرابلس ومصراتةتواصل لجنة اإلنقاذ الدولية، شريكة المفوضية، 

إحالة إلى مرافق صحية ثانوية في   18استشارة طبية و  132حيث قُدمت   ريالحاالت الطبية العاجلة من المجتمع الحض

   إلى مرافق صحية ثانوية في مصراتة. إحالة  50استشارة طبية و  253 قُدمت طرابلس، في حين 
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الليبيون  392,241

 1النازحون داخلياً حالياً 

 من عائدونال 493,716

 1النزوح

الالجئون وطالبو  45,255

 2اللجوء المسجلون

لمراكز   الزيارات   220

   2020في سنة  اإليواء

 

الالجئون وطالبو   387

  اللجوء الذين تم اإلفراج عنهم

 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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