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 تحركات سكانية  

 إنقاذ/اعتراضُسّجل ، يوليو 23حتى  

من قبل حرس  الجئا ومهاجرا 6,027

  23في  .وإنزالهم في ليبياالسواحل الليبي 

ً من المغرب  12 أنزليوليو،  شخصا

أطلق  ، ثمفي طرابلس وبنغالديش وليبيا

سراحهم إثر وصولهم إلى قاعدة طرابلس  

مفوضية الالجئين وشريكتها كانت . البحرية

حاضرتين في   (IRC) لجنة اإلنقاذ الدولية 

المساعدات الطبية   لتقديمنقطة اإلنزال 

   .  العاجلة

 استجابة المفوضية 

يوليو، وبالتعاون مع برنامج  22في 

األغذية العالمي، بدأت المفوضية في 

الجولة الثانية من توزيع السالت الغذائية  

الجئ وطالب لجوء يقطنون في  100ولقد تلقى أكثر من في مكتب التسجيل التابع للمفوضية في السّراج. 

مة لتغطي احتياجات شهر واحد.  ت غذائية مصما يهدف المشروع بشكل عام إلى الوصول  مناطق حضرية سالا

شخص يعانون من انعدام األمن الغذائي. تهدف المساعدات إلى إعانة الالجئين وطالبي اللجوء  10,000إلى 

المتضررين بشدة من اآلثار االقتصادية واالجتماعية الناجمة عن الصراع الدائر والقيود المفروضة بسبب جائحة 

 شخصاً السالت الغذائية.   747المشترك في يونيو، حيث تلقى كورونا. ولقد أطلق البرنامج 

في  القاطنين( في طرابلس تقديم الخدمات لالجئين وطالبي اللجوء CDCالمجتمع ) تنميةيواصل مركز 

استشارة طبية  86 وقُدامت من مواد اإلغاثة األساسية، 280 ُوزعت. في األسبوع الماضي، حضريةال مناطقال

إلى مستشفيات ثانوية(. حتى  12و  المركز الوطني لمكافحة األمراضحالة محالة إلى  12أولية )بما في ذلك 

مواد اإلغاثة األساسية إلى  من    15,800استشارة طبية و    1,400أكثر من    مفوضية الالجئينيوليو، قدمت    20

عن خالص تعازيها إثر حادثة وفاة مأساوية لطالب  الالجئينمفوضية تعرب  لالجئين وطالبي اللجوء في ليبيا.ا

لجوء إريتري في طرابلس هذا األسبوع، وتدعو إلى تجديد اإلجراءات ضد المهربين والُمتاجرين بالبشر الذين  

 يواصلون التسبب في معاناة ال يمكن تصورها لالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في ليبيا.

. تسمح هذه الزيارات للمفوضية بتقييم ظروف في ليبيا يواءمراكز اإل الالجئين مستمرة في زيارةمفوضية 

بـ   2020في إطالق سراحهم. وقد قامت المفوضية  الدعوة إلىواحتياجات األشخاص الذين تعنى بهم وكذلك 

 .زيارة من هذا النوع 180

لالجئين وطالبي اللجوء  تواصلبزيارات  (CESVI)تها منظمة تشيزفي تقوم المفوضية من خالل شريك

. من خالل هذه الزيارات، تقوم المفوضية والشركاء بتحديد وتسجيل ومساعدة ةحضريمناطق في لقاطنين ا

فرداً( من إريتريا والسودان   20سبع أسر ) تشيزفي، زارت فترة التقرير. خالل للحمايةاألشخاص المحتاجين 

 لجوء.  الجئًا وطالب  81لـ  تواصلزيارة  57 أجريتيوليو،  22والصومال. وحتى 

ً  248 ُسجل، فترة التقرير. وخالل المفوضية في السّراجتتواصل أنشطة التسجيل في مكتب    لدى  شخصا

ً  ولكن ،من السودان. كانت غالبية المسجلين المفوضية من سوريا والصومال  المجموعة ضمت أيضاً أشخاصا

 وإريتريا وجنوب السودان وإثيوبيا وفلسطين. 
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الليبيون  401,836

 1النازحون داخلياً حالياً 

 من عائدونال 457,324

 1النزوح

الالجئون وطالبو  47,859

 2اللجوء المسجلون

لمراكز   الزيارات   180

   2020في سنة  اإليواء

 

الالجئون وطالبو   231

  اللجوء الذين تم اإلفراج عنهم

 2020في سنة 

الالجئون وطالبو  5,709

من الفئات األكثر ضعفا  اللجوء 

الذين تم إجالؤهم منذ نوفمبر 

غادروا في سنة  (297 2017

2020)   

 التمويل

مليون دوالر  84.1

2020المطلوب لـ    أمريكي  

 

: مصفوفة تتبع النزوح -المنظمة الدولية للهجرة 1
    2020 أبريل

 2020يوليو  24 تاريخالبيانات حتى    2
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