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 25في  .  السواحل الليبي  حرسالجئا ومهاجرا من قبل   22,803إنقاذ/اعتراض  ُسجل  ،  2021حتى اآلن في عام  

كم غرب طرابلس(    102فرًدا إلى قاعدة طرابلس البحرية بعد مغادرتهم من زوارة )  130  نحوأغسطس، أعيد  

أفراد آخرين بالقرب    106أغسطس، اعترض حرس السواحل الليبي    29كم غرب طرابلس(. في    80وصبراتة )

والشريك الطبي  الالجئين    مفوضيةمكافحة الهجرة غير الشرعية. تظل    جهازإلى االحتجاز من قبل    نُقلوامن زوارة و

حاضر الدولية  اإلنقاذ  تستمر  تلجنة  األساسية.  اإلغاثة  ومواد  العاجلة  الطبية  المساعدة  لتقديم  اإلنزال  نقاط  في  ين 

في    96بزيادة قدرها    ،2021رحلة مغادرة في يوليو    6,989 ُسجلتالرحالت البحرية من ليبيا في الزيادة، حيث  

 . 2020المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 

  استجابة المفوضية

هولندا في سبتمبر، استقبلت المفوضية وفداً من    2في  

اطلع  . وقد  في طرابلس  المركز المجتمعيمكتب التسجيل و

وإعادة    جوءعلى إجراءات التسجيل وتحديد وضع الل  الوفد

في   المجتمعيالتوطين.  بالمركز  الوفد  التقى  مرشدين  ، 

لظروف المعيشية مجتمعيين قدموا مشاهداتهم الشخصية ل

فيل اللجوء  محدودية    طالبي  على  الضوء  وسلطوا  ليبيا 

 الوصول إلى الخدمات التعليمية والصحية. 

بالتنسيق مع برنامج   ،أغسطس، قامت المفوضية  30في  

لالجئين النرويجي  والمجلس  العالمي  بتوزيع    ،األغذية 

وبطاقات    سالت نظافة  ومستلزمات  مسبقة    ماليةغذائية 

رحلة اإلجالء في أوائل أغسطس    ولقد ألغيت.  سابقًا إلى النيجرشخًصا كان من المقرر إجالؤهم    163الدفع على  

ال ستساعد  ليبيا.  من  اإلنسانية  الجوية  الرحالت  جميع  الليبية  السلطات  أوقفت  أن  تلبية    معوناتبعد  على  األفراد 

 احتياجاتهم األساسية في انتظار رحلة إجالء مستقبلية.

مجموعة:  . وشملت الي مكتب التسجيل التابع لها في طرابلسالجئًا وطالب لجوء ف   351 مفوضية الالجئينسجلت 

  30 . حتىجميع المسجلين حديثًا بشهادات المفوضية ُزود(. 43، وإريتريين )(108(، وسوريين )181) سودانيين

 . 2021الجئ وطالب لجوء لدى المفوضية في ليبيا في عام   8,000حوالي  ُسجلأغسطس، 

في   خدماتها  تقديم  المفوضية  المجتمعي تواصل  طرابلس  المركز  الماضي،  في  األسبوع  في  تقييًما   85  أجري. 

  ، (48)  ضمت أشخاصاً من كل من: السودانللقصر. الجنسيات    لمصالح الفضلىتقييًما ل  12و    الحتياجات الحماية

صصة. قامت لجنة المتخ  الوحداتت إلى  جميع الحاال  وأحيلت(،  3سودان )الجنوب  و (،  9)  اسوريو(،  18إريتريا )و

الدولية ذلك    ،بتوزيع مواد اإلغاثة األساسية   المفوضية،  شريك  ، اإلنقاذ  ات ظالنظافة والصابون وحفا  حزم بما في 

، المركز المجتمعيطفالً(. في عيادة    52امرأة و    154رجالً و    152فرًدا )  358األطفال والمراتب والبطانيات على  

  197  ، أحيلتلصحة العامة واإلنجابية والعقلية. باإلضافة إلى ذلكفي مجاالت ااستشارة صحية أولية    526  قُدمت

ل ثانوية عامة وخاصة  إلى عيادات  مدار    مازالالعالج.  مواصلة  حالة  الطبية متاًحا على  للطوارئ  الساخن  الخط 

التقرير. حتى اآلن    فترةئًا وطالب لجوء خالل  الج  24  إلىالمشورة الطبية    قُدمت  يلة أيام األسبوع، حيث الساعة ط

  تقييماً للمصالح الفضلى،   432تقييماً الحتياجات الحماية، و  3,454، قدمت المفوضية وشركاؤها  2021في عام  

 فرًدا.  5,082إلى  مواد إغاثة أساسية  كما قدمت  ،إحالة طبية 1,858استشارة طبية و 6,813و

نازح    700النظافة على حوالي    الهيئة الليبية لإلغاثة حزمزع شريك المفوضية  خالل الفترة المشمولة بالتقرير، و

بنغازي في  تاورغاء  اآلن في عام  من  المفوضية وشركاؤها مواد اإلغاثة األساسية على  2021. حتى  ، وزعت 

 . نازًحا 763 مالية إلىمساعدات كما قدمت  ،نازًحا 24,973
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  إحصائيات رئيسية

الليبيون   212,593

 1النازحون داخلياً حالياً 

 من عائدونال 643,123

 1النزوح

الالجئون وطالبو   42,210

 2المسجلوناللجوء 

لمراكز   الزيارات   141

   2021في سنة  اإليواء

 

الالجئون وطالبو    127

  اللجوء الذين تم اإلفراج عنهم

 2021في سنة 

الالجئون وطالبو  6,521

من الفئات األكثر ضعفا  اللجوء 

  2017غادروا منذ الذين 

في   شخصاً غادروا 345)

2021 ) 

 التمويل

مليون دوالر  93.0

 2021المطلوب لـ    أمريكي  

مليون دوالر أمريكي   43.6

 31مستلمة حتى تاريخ 
 2021 أغسطس
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