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 تحركات سكانية  

عدد  .  السواحل الليبي  حرسمن قبل    الجئاً ومهاجراً   25,823إنقاذ/اعتراض  سُجل  ،  2021حتى اآلن في عام  

حتى اآلن هذا العام هو أكثر من ضعف الرقم في نفس الفترة من العام الماضي   أعيدواالالجئين والمهاجرين الذين  

 5شخصا في ميناء مصفاة الزاوية. في    13  أنزلأكتوبر، عندما    6فرًدا(. آخر عملية إنزال حدثت في    8,998)

كم غرب    47وية )جثة بعد أن جرفتها المياه إلى الشاطئ بالقرب من الزا  17أكتوبر، انتشل الهالل األحمر الليبي  

أكتوبر،  3كم غرب طرابلس(. في  65جثتين في صرمان )  الليبياألحمر  الهاللأكتوبر، انتشل  4في وطرابلس(. 

( وميناء طرابلس البحري شخص 500مصفاة الزاوية )كل من: ميناء  شخصا، بينهم نساء وأطفال، في  556نزل أ

كانت  شخصاً   56) ل  مفوضية(.  الطبي  والشريك  حاضرالالجئين  الدولية  اإلنقاذ  لتقديم  ت جنة  اإلنزال  نقاط  في  ين 

 .المساعدة الطبية العاجلة ومواد اإلغاثة األساسية

   استجابة المفوضية

الالجئون    1في   فيها  يتركز  منطقة  وهي  بطرابلس،  قرقارش  منطقة  في  بحملة  الداخلية  وزارة  قامت  أكتوبر، 

. كان ذلك بداية لعملية أمنية أوسع في بلدية حي األندلس وخارجها. وبحسب ما ورد فقد قُتل والمهاجرون بكثافة

شخص وتم احتجازهم. قدمت المفوضية    5,000آخرون على األقل، وقُبض على أكثر من    15مهاجر وأصيب  

غير  ومواد  غذائية  مواد  شملت  مساعدات  وشركاؤها 

  الطارئة االت  غذائية إلى جانب مساعدات مالية عاجلة للح

في المركز المجتمعي. بسبب المخاوف األمنية والتوترات  

خارج   المجتمعيالمتزايدة  عدد المركز  تضخم  حيث   ،

قرابةالحشود   إلى  منع   1000  ليصل  مما  شخص 

األشخاص المحتاجين بشدة من دخول المبنى، تقرر تعليق 

 .عن كثبحالياً الوضع  بينما يُراقب ةاألنشطة العادي 

  أكتوبر، قدم مكتب مفوضية الالجئين في بنغازي  5في  

أهالي   من  ليبيين  ألطفال  رياضية  مستلزمات  حزم 

وهو األكبر في   –تاورغاء النازحين في مخيم الحليس  

وذلك في إطار دعمنا لمنظمات المجتمع    -شرق البالد  

المحلي مساحة  250سيتمكن حوالي    .المدني  في  المستلزمات  هذه  استخدام  من  في    طفالً  أقيمت  صديقة لألطفال 

( إلى جانب منظمة أمازونات ليبيا،  ACTEDوبدعم من شريكها منظمة أكتد )  مفوضية الالجئينالموقع بتمويل من  

 وهي منظمة غير حكومية.

الجئًا وطالب لجوء في مكتب التسجيل التابع لها في طرابلس.   668المفوضية    استقبلتفي األسبوع الماضي،  

بين هؤالء،   كل من:  مواطنين من    المجموعةوحصلوا على شهادات المفوضية. وشمل    شخصاً   366  سُجلومن 

 .  (7وجنوب السودان ) ،(12إثيوبيا )و(، 81إريتريا )و(، 73سوريا )و(، 193السودان )

. في ليبيا  المشمولين باختصاصهااألشخاص    ساسية مستهدفةاألغاثة  اإلمفوضية الالجئين في توزيع مواد  تستمر  

المفوضية    وزع اإلنقاذ  شريك  األساسية  الدولية  لجنة  اإلغاثة  مستلزمات مواد  شملت:  والحفا  التي  ات  ظالنظافة 

في طرابلس. المركز المجتمعي  فالً( في  ط   66امرأة و    182رجالً و    239الجئًا وطالب لجوء )  487والمراتب على  

أحذية شتوية وجوارب ، الهيئة الليبية لإلغاثة، مساعدات شملت:  الشريك الوطني  قدمحملة التوزيع الشتوية،    في إطارو

نازحا في   1,236 إلىومعاطف وقفازات ومستلزمات نظافة وحقائب مدرسية ومصابيح شمسية وأغطية بالستيكية 

إغاثة أساسية ألكثر من   موادكم جنوب شرق طرابلس(. حتى اآلن من هذا العام، قدمت المفوضية  178بني وليد )

 في أنحاء البالد. من المشمولين باختصاصها  شخصاً  50,000
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  إحصائيات رئيسية

الليبيون  212,593

 1النازحون داخلياً حالياً 

  من عائدونال 643,123

 1النزوح

الالجئون وطالبو  41,681

 2اللجوء المسجلون

لمراكز  الزيارات 177

   2021في سنة  اإليواء

 

الالجئون وطالبو  137

 اللجوء الذين تم اإلفراج عنهم

 2021في سنة 

الالجئون وطالبو  6,544

من الفئات األكثر ضعفا  اللجوء 

  2017غادروا منذ الذين 

في  شخصاً غادروا 345)

2021) 

 التمويل 

مليون دوالر   93.0

 2021المطلوب لـ   أمريكي 

مليون دوالر أمريكي  43.5

 مستلمة  
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