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إطار  سبتمب  9في   وفي  مشاريع لل  المفوضية  تنفيذر، 

التأثير المفوضية  ،  سريعة  إلى  سلمت  إسعاف  سيارات 

محلية   بلديات  بلديات:أربع  والزاوية   وهي  السواني 

، إلى جانب تسليمها سيارة إسعاف واحدة  ونالوت ودرج

األولية  ؤسسةمإلى   الصحية  حفل  الرعاية  وحضر   .

كافالي بول  جان  المفوضية  بعثة  رئيس  ري،  يالتسليم 

جورجيت   ةومنسق المتحدة  لألمم  اإلنسانية  الشؤون 

غانيون، ومنسق القطاع الصحي لمنظمة الصحة العالمية  

أعضاء جانب  إلى  كالميكوف،  المجالس    من  أزريت 

الصحية   المرافق  دعم  إلى  المشروع  هذا  يهدف  البلدية. 

فيهم  بمن  الليبيين،  إلى  الوصول  خالل  من  القائمة 

والعائدون النزوح  النازحون  إلى مساعدة طبية طارئة.  ال  من  يحتاجون  التأثيرذين  هي مشاريع    المشاريع سريعة 

السلمي. منذ عام   المجتمعي والتعايش  التماسك  إلى تعزيز  المفوضية  2020صغيرة تهدف    مشروعا    45، نفذت 

 .يةمرافق تعليمصيانة لسيارة إسعاف لمرافق صحية محلية باإلضافة إلى أعمال  15تضمنت توفير معدات طبية و

 تحركات سكانية  

. غالبية السواحل الليبي  حرسالجئا ومهاجرا من قبل    23,583إنقاذ/اعتراض  ُسجل  ،  2021حتى اآلن في عام  

في المائة( وبنغالديش    11في المائة( ومالي )  17السودان )  من مواطني كل من:الذين أعيدوا إلى الموانئ الليبية هم  

المائة(. تظل    11) الدولية حاضرمفوضية  في  اإلنقاذ  لجنة  الطبي  لتقديم تالالجئين والشريك  اإلنزال  نقاط  ين في 

 .المساعدة الطبية العاجلة ومواد اإلغاثة األساسية

  استجابة المفوضية

الهيئة المفوضية وشريكها الوطني    وزعتسبتمبر،    9  حتى.  حين في أنحاء ليبياتواصل المفوضية تقديم الدعم للناز

لإلغاثة النظافة   الليبية  ومستلزمات  والمالبس  والسخانات  والمراتب  الشمسية  المصابيح  مثل  أساسية  إغاثة  مواد 

نازح. كما   25,000واألغطية البالستيكية على حوالي  

مالية    قدمت في    ،نازحا  763إلى  مساعدات  وستستمر 

استهداف المزيد من األفراد في األشهر المقبلة. باإلضافة  

  665  ومساعدات قانونية إلى  قُدمت استشاراتإلى ذلك،  

ا حتى اآلن.   نازح 

قبل   من  الطبية  المساعدة  تقديم  اإلنقاذ  يستمر  لجنة 

المفوضية،  الدولية قُدمت  شريك  حيث  من ،  أكثر 

لالجئين وطالبي  استشارة رعاية صحية أولية    10,000

ليبي في  جانباللجوء  إلى  طبية    2,008  ا،  إحاالت 

 العالج.  لمواصلة لعيادات ثانوية عامة وخاصة 

قد الماضي،  األسبوع  منظمة  في  المفوضية،  شريك  م 

ات مالية  . وشمل ذلك مساعدالجئًا وطالب لجوء يعيشون في المجتمع الحضري  588إلى    ات ماليةمساعدتشيزفي،  

  مالية بطاقات    خصا  آخرش  491فرد. تلقى    400  قُدمت إلى طارئة    ات مالية فرد ا ومساعد  188  لىقُدمت إمنتظمة  

 مسبقة الدفع من خالل الشريك المجلس النرويجي لالجئين.
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  إحصائيات رئيسية

الليبيون   212,593

 1النازحون داخليا  حاليا  

 من عائدونال 643,123

 1النزوح

الالجئون وطالبو   42,210

 2اللجوء المسجلون

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   شخصا  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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    2021 يونيو

 2021 أغسطس 12 البيانات حتى تاريخ    2
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