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سنة   في  اآلن  ومهاجرا   21,120  إنقاذ/اعتراض  سُجل،  2021حتى    الجئا 

أغسطس،    26في  ي.  بواسطة حرس السواحل الليب  في ليبيا  وإنزالهم من البحر

ن( إلى ميناء مصفاة  أربع نساء وطفالورجال    33شخصا )من بينهم    39  أعيد

  انتشلت جثة واحدةأغسطس،  22كم غرب طرابلس(. في  45) زاوية النفطيال

فقدان   مك  120)  ةقبالة ساحل زوار  إنزالأثناء عملية    شخصا    16  وأُبلغ عن 

أن   بعد  طرابلس(  الذي    اعتُرضغرب  قبل  70  يقلالقارب  من  حرس    فردا 

الليبي. كانت  الطبي  السواحل  الالجئين وشريكها  اإلنقاذ    مفوضية  الدولية لجنة 

في  تحاضر اإلغاثة    اإلنزال  نقطةين  ومواد  العاجلة  الطبية  المساعدة  لتقديم 

 . األساسية

  استجابة المفوضية

  3,838  على  مواد إغاثة أساسية  لجنة اإلنقاذ الدوليةوشريكها  الالجئين    وزعت مفوضيةفي األسبوع الماضي،  

 إيواء مراكز    ةوأربعالمركز المجتمعي  التوزيعات في مواقع مختلفة بما في ذلك    نُظمت.  الجئا وطالب لجوء في ليبيا

ن باختصاص المفوضية واألشخاص المشمول  ى(. تلقةوعين زار  ،ميأبو سلوة،  كق السيطرو،  بانيفي طرابلس )الم

  36,846، تلقى 2021ومالبس وأغطية ومراتب. حتى اآلن في عام  أطفالات ظصابون وحفا  ألواحنظافة و حزم

 .مواد اإلغاثة األساسية شخصا  

االتحاد األوروبي في ليبيا في مكتب التسجيل الخاص بها    اً منوفد  مفوضية الالجئينت  استقبلأغسطس،    25في  

وضع الالجئين وإعادة  تحديد  وإجراءات    لدى المفوضية  الوفد على أنشطة التسجيل  اطلع.  وفي المركز المجتمعي

.  ات المالية المساعدات الطبية والمساعدو  التي تتضمن مواد اإلغاثة األساسيةالمساعدات األخرى    فضال  عن التوطين،  

أعرب الوفد عن دعمه لعمل المفوضية وتعهد بمواصلة الدعوة لتحسين ظروف الالجئين وطالبي اللجوء في البالد  

 بية.من خالل مناقشات مع السلطات اللي

ً تقييم  111  قُدمفي األسبوع الماضي،   المركز  للقاصرين في    تقييماً للمصالح الفضلى  18الحتياجات الحماية و    ا

والسوريون يليهم اإلريتريون    ،سودانيينمن الللخدمات اإلضافية بعد التقييم األولي    المحالين   غالبية. كانت  المجتمعي

تقييما  الحتياجات    3,454ها  ؤ، قدمت مفوضية الالجئين وشركا2021عام  ن. حتى اآلن في  ون واإلثيوبي ووالصومالي

 .تقييما  للمصالح الفضلى لألشخاص المشمولين باختصاصها 432و الحماية 

ت ميدانية  التقرير، أجرت مفوضية الالجئين زيارافترة  خالل  

 كبيرة أعداداً  في طرابلس التي تستضيف  إلى منطقة قرقارش  

اللجوء، ال سيما من إريتريا وإثيوبياالالجئين وطالبمن   .  ي 

فردا.    130ستضيف حوالي  تاستهدفت الزيارة أربعة مالجئ  

قدمت   الزيارات،  أنشطتها المفوضية  خالل  عن  معلومات 

منعددحددت  و حماية   ا   احتياجات  لديهم  الذين  األشخاص 

 محددة.

لجوء مسجلين في ليبيا.    يوطالب  الجئين  42,210يوجد حاليا  

 األطفالو  ،في المائة  20النساء  في المائة، و  45شكل الرجال  ي

  38السودانيين )من  الجنسيات المسجلة هي    أكبر.  في المائة  35

  المسجلين  لألشخاصالضعف    أهم عوامل  تتمثلفي المائة(.    11في المائة( واإلريتريين )  34في المائة( والسوريين )

  ، في المائة(  9الطبية الخطيرة )  حاالتفي المائة(، وال  46محددة )الحماية  احتياجات القانونية والحتياجات  اال  في:

 مائة(. في ال  9واألطفال المعرضين للخطر )

هولندا    |لوكسمبورغ    |إيطاليا    |الكرسي الرسولي    |  الجمهورية الهيلينية  |  ألمانيا | االتحاد األوروبي  |  كندا   :لمانحينبشكر خاص ل   تقدمن

 خاصة المانحة ال جهات ال  |الواليات المتحدة األمريكية   |المملكة المتحدة   | النرويج |

  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   43.5

 24مستلمة حتى تاريخ 
 2021 أغسطس
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يقدمون   لجنة اإلنقاذ الدولية  موظفو
المساعدات الطبية في ميناء مصفاة الزاوية  

مفوضية  . النفطي عقب أحد عمليات اإلنزال
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