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   أبرز األحداث

المفوضية السامية لألمم  أغسطس احتفلت    19في   

باليوم العالمي للعمل  الالجئينالمتحدة لشؤون 

شجاعة العاملين في ل موجهة تحيةاإلنساني من 

المجال اإلنساني والالجئين الذين يكرسون وقتهم 

فاطمة ، الجئة سودانية  لخدمة الالجئين اآلخرين. 

حيث في ليبيا تعمل في مجال الصحة المجتمعية، 

ترشد الالجئين وتساعدهم في التغلب على  

شقة. تعمل مع الشريك الطبي الصعوبات والم

التي تقدم  ،(IRCللمفوضية، لجنة اإلنقاذ الدولية )

رعاية صحية مجانية في عيادة في منطقة قرقارش 

حيث يعيش العديد من الالجئين  ، في طرابلس

 وطالبي اللجوء. 

 تحركات سكانية 

السواحل الليبي  حرسالجئًا ومهاجًرا في البحر من قبل  7,122 ُسجل إنقاذ/اعتراض، أغسطس  20حتى  

شخصاً من المشمولين باختصاص المفوضية. يوم  2,176حتى اآلن في هذه السنة، أنزل في ليبيا.  وإنزالهم

شخصا، أغلبهم من غامبيا والكاميرون، إلى قاعدة طرابلس البحرية. كانت مفوضية  74أغسطس، أعيد  19

حاضرتين في نقطة اإلنزال لتقديم مواد اإلغاثة األساسية  (IRC)نة اإلنقاذ الدولية الالجئين وشريكتها لج

والمساعدة الطبية العاجلة قبل أن تقوم السلطات الليبية بنقل األشخاص إلى مراكز إيواء. إثر أخبار تحطم قارب 

والمنظمة الدولية  نحبهم، أصدرت مفوضية الالجئين  45أغسطس، حيث قضى  17قبالة السواحل الليبية في 

ً للهجرة   بشأن هذه الحادثة المأساوية.    بياناً مشتركا

 استجابة المفوضية 

أيًضا من ، و(156الجئًا وطالب لجوء معظمهم من السودان ) 193في األسبوع الماضي ، سجلت المفوضية 

 (. 1( و جنوب السودان )2( والعراق )2( وإثيوبيا )4( واليمن )4( والصومال )10( وإريتريا )14سوريا )

  سجل في هذه السنة شخًصا آخر بمعلومات مثل الحالة العائلية وتفاصيل االتصال. حتى اآلن    111ملفات    ُحدثت

 .الالجئين في ليبيا مفوضيةالجئًا وطالب لجوء لدى  5,120

. خالل الفترة المشمولة بالتقرير، داخلًيا والنازحينلالجئين وطالبي اللجوء  الماليةم المساعدات يستمر تقدي

ً   44إلى  ، شريكة المفوضية، مساعدات مالية  (CESVI)ت منظمة تشيزفي  قدم أسرة( بما في ذلك    24)  شخصا

ً   30)  المساعدات المالية المنتظمة ً   14الطارئة )  المالية   ات( والمساعدشخصا (. كما قدم شريك المفوضية،  شخصا

( في يفرن )جبل  شخصاً  863عائلة نازحة ) 163مسبقة الدفع إلى  ماليةالمجلس الدنماركي لالجئين، بطاقات 

،  أشخاص  4,609  مالية إلىأغسطس، قدمت المفوضية مساعدات    19  حتىنازًحا في طرابلس.    22نفوسة( و  

 .الجئًا 2,862نازًحا و  1,747بما في ذلك 

. ومن بين هؤالء، هناك في ليبيا اإليواء الجئًا ومهاجًرا في مراكز   2,267الوقت الحالي، هناك ما يقدر بـ  في 

من قبل  اإليواء. تستمر زيارات الحماية إلى مراكز من المشمولين باختصاص المفوضيةشخًصا  1,223

،  مواد اإلغاثة األساسيةة مثل المفوضية وشركائها لتقييم ظروف الالجئين وطالبي اللجوء، وتقديم المساعد

 Premièreت التسجيل. في األسبوع الماضي، أجرها والمساعدات الطبية وكذلك خدمات الحماية بما في

Urgence Internationale  ، قنفودة. إيواءشريك المفوضية في شرق ليبيا، زيارة إلى مركز 
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الليبيون  425,714

 1النازحون داخلياً حالياً 

 من عائدونال 456,728

 1النزوح

الالجئون وطالبو  46,823

 2اللجوء المسجلون

لمراكز   الزيارات   182

   2020في سنة  اإليواء

 

الالجئون وطالبو   231

  عنهماللجوء الذين تم اإلفراج 

 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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فاطمة، تعمل في مجال الصحة المجتمعية، تتحدث عن عملها وكيف تساعد الالجئين 
 /UNHCR©وطالبي اللجوء في طرابلس على تلقي المساعدة الطبية. محمد العالم

https://www.unhcr.org/ar/news/press/2020/8/5f3d84f04.html
https://twitter.com/UNHCRLibya/status/1296028176037150721

