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 تحركات سكانية  

 ُسجل إنقاذ/اعتراض، أغسطس 13حتى  

الجئًا ومهاجًرا في البحر من قبل  6,971

حتى في ليبيا.    وإنزالهمالسواحل الليبي    حرس

شخصاً من   2,173هذه السنة، أنزل اآلن في 

المشمولين باختصاص المفوضية، وكان 

%( والصومال  76أغلبهم من السودان )

زل أكثر ، أنأغسطس  13و    10%(. بين  10)

في في قاعدة طرابلس   شخص 200من 

كانت مفوضية  .وفي الخمس وزوارة البحرية

 (IRC)الالجئين وشريكتها لجنة اإلنقاذ الدولية  

تقديم مواد اإلغاثة  ة اإلنزال لنقط  حاضرتين في

قبل أن تقوم    األساسية والمساعدة الطبية العاجلة

السلطات الليبية بنقل األشخاص إلى مراكز  

  . إيواء

 استجابة المفوضية 

للتسجيل، المخصصة مكالمة على خطوطها الساخنة  200المفوضية أكثر من  تلقتفي األسبوع الماضي، 

إعادة التوطين  حولمعلومات  وقّدمت المفوضية. الخط الساخن المخصص لبنغازيالمجتمعية، والخدمات و

ً . الخطوط الساخنة أداة مهمة توفر اتنب االستشاراإلى ج ماليةالطبية وال ات والتسجيل والمساعد  تواصالً وثيقا

  5,178  لـأغسطس، استجاب موظفو المفوضية    12  حتىبين األشخاص المعنيين في ليبيا وموظفي المفوضية.  

 ة. الساخن وطمكالمة على الخط

  ة، اإلنقاذ الدوليمت لجنة  ، قدفترة التقريرخالل  تقديم المساعدة الطبية لالجئين وطالبي اللجوء في ليبيا.    يستمر

إحالة طبية إلى مستشفيات ثانوية في طرابلس  13استشارة رعاية صحية أولية و  134 ،المفوضية ةشريك

استشارة طبية في نقاط إنزال طرابلس والخمس والزاوية. حتى اآلن خالل هذا    50  نحوومصراتة. كما تم تقديم  

في   806ال، و استشارة في نقاط اإلنز 259استشارة رعاية صحية أولية، بما في ذلك  2,774  قُدمتالعام، 

 ة.  الحضري المناطقفي   1,709و  يواءمراكز اإل

في األسبوع الماضي، في   .للحصول على الحماية الدولية في طرابلس ساعيناألشخاص التسجيل  يتواصل

فرًدا من إريتريا وإثيوبيا وفلسطين والصومال وجنوب السودان ومالي   47 ُسّجل، المفوضية في السّراجمكتب 

مفوضية الجئًا وطالب لجوء لدى  4,321 ُسجلأغسطس،  12 حتىالمفوضية.  لدىو / أو تم تحديث ملفاتهم 

 . في ليبيا الالجئين

جبروا على الفرار من  تواصل المفوضية دعم أولئك الذين أُ نازًحا داخليًا في ليبيا.  425,714يوجد حاليًا 

وهي    -تأثير  والمشاريع سريعة ال  ومواد اإلغاثة األساسية   المالية ديارهم والبقاء في بالدهم من خالل المساعدات  

للتعايش السلمي بين النازحين والمجتمعات بيئة خلق إلى المساعدة على تهدف  سريعة التنفيذمشاريع صغيرة 

  3,494) ماليةنازحا داخليا من خالل المنح ال 37,242ضية أغسطس، ساعدت المفو 14 حتىالمضيفة. 

 ً ً  33,748) مواد اإلغاثة األساسية ( وشخصا مشروعاً من المشاريع سريعة  26ذ (، باإلضافة إلى تنفيشخصا

 .2020حتى اآلن في عام  التأثير
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الليبيون  425,714

 1النازحون داخلياً حالياً 

 من عائدونال 456,728

 1النزوح

الالجئون وطالبو  46,823

 2اللجوء المسجلون

لمراكز   الزيارات   181

   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  
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مفوضية الالجئين حاضرة في قاعدة طرابلس البحرية خالل إنزال الالجئين 
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