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الجئا  6,270 ، تم تسجيل إنقاذ/اعتراضمايو 9حتى بداية السنة و ذمن

. بواسطة حرس السواحل الليبي  في ليبيا  وإنزالهم من البحر  ومهاجرا

حرس السواحل الليبي جهاز  مايو، اعترض    10باإلضافة إلى ذلك، في  

وأعاد  600حوالي   البحر  في  كانت   هم شخص  والزاوية.  إلى طرابلس 

ين في نقاط اإلنزال لتقديم تالمفوضية وشريكتها لجنة اإلنقاذ الدولية حاضر

األ اإلغاثة  ومواد  العاجلة  الطبية  إلى  المساعدة  األفراد  نقل  قبل  ساسية 

الليبية.    إيواءمراكز   السلطات  قبل  قبالة  كما  من  آخران  قاربان  انقلب 

عشرات الجثث   جرف السواحل الليبية يومي األحد واالثنين، مما أدى إلى  

 .أن ما ال يقل عن عشرين شخًصا قد لقوا حتفهم . ويُعتقدإلى الشاطئ

  استجابة المفوضية

لديهم   شخصا    82، بما في ذلك  شخصا    479لمفوضية  ااستقبل فريق  

من السودان  تهم  الجئًا وطالب لجوء غالبي  228كما تم تسجيل  إعادة التوطين.    ومواعيدتحديد وضع الالجئ    مواعيد

( والعراق 3( وإثيوبيا )3( والصومال )4( وجنوب السودان )9)  ( وفلسطين11( وإريتريا )59سوريا )  ثم  ،(137)

(. تم تزويد األفراد المسجلين حديثًا بشهادات المفوضية. باإلضافة إلى ذلك، تم توفير خدمات التسجيل المستمر 2)

 شخصاً.  166يث البيانات ذات الصلة إلى  وتقسيم الملفات أو تجديد الشهادات وتحد أعضاء العائلةمثل إضافة  

 األموالتساعد  لتوفير الحماية والمساعدة والخدمات للفئات األكثر ضعفا .    المساعدات الماليةتستخدم المفوضية  

والقسائم النازحين على تلبية مجموعة متنوعة من االحتياجات، بما في ذلك الحصول على الغذاء والمياه والرعاية  

ت منظمة تشيزفي، شريكة  العيش. في األسبوع الماضي، قدمكسب  ى، مما يسمح لهم ببناء ودعم سبل  الصحية والمأو

مساعدات  المفوضية إلى ،  )  يوطالب  الجئين  210  مالية  في    132لجوء  الحضري  المجتمع  في  يعيشون  عائلة( 

ذلك   قدمتطرابلس. وشمل  ً   41إلى    مساعدات مالية منتظمة  إلىو  ،شخصا قُدمت    169  مساعدات مالية طارئة 

المساعدة تلقوا  لدى من  الضعف  أوجه  إعاق  % 13  :شخصاً. وشملت  من  و  ات جسديةيعانون  ن  ومصاب%  13، 

 قدمتاقات عقلية. بالنسبة للنازحين داخليًا والعائدين والمجتمعات المضيفة،  يعانون من إع%  6بأمراض مزمنة، و

  2,374عائلة( في بنغازي و  546نازًحا )  3,356إلى  مسبقة الدفع    ماليةبطاقات  منظمة أكتد، شريكة المفوضية،  

 أسرة( في سبها. 403نازًحا )

في    في ليبيا.  المفوضية  اص الذين تعنى بهمتظل الخطوط الساخنة للمفوضية متاحة للرد على استفسارات األشخ

من   أكثر  المفوضية  تلقت  الماضي،  الساخنة    200األسبوع  خطوطها  على  بامكالمة  والخدمات لتسجيل  الخاصة 

وخطوط بنغازي الساخنة باإلضافة إلى مركز االتصال. قدمت فرق المفوضية معلومات عن المساعدات    المجتمعية

 والحلول الدائمة. والتسجيل  المالية والعينية

( في مراكز  نساءمن ال  % 12رجال و    هم% من  88الجئ ومهاجر )  4,502في الوقت الحالي، هناك ما يقدر بـ  

ال    التي  المفوضية  هم من المشمولين باختصاصأشخاص    1,104ومن بين هؤالء، هناك  رسمية في ليبيا.    إيواء

  فيه   تواصلالذي  اإلفراج المنظم عن جميع الالجئين في المجتمع الحضري  إلى  و  ،الحتجازا  إنهاءإلى    تزال تدعو

حتى    2021الجئًا وطالب لجوء في عام    122المفوضية، تم اإلفراج عن    إثر دعواتالمفوضية تعزيز استجابتها.  

  سية إلى مواد اإلغاثة األسا  مايو، قدمت  9حتى    المفوضية مستمرة في تقديم المساعدات عن طريق شركائها.اآلن.  

النظافة والصابون والمالبس. باإلضافة إلى ذلك،    1,728 شخصا، بما في ذلك البطانيات والمراتب ومستلزمات 

 زيارة لرصد الحماية.  39ت ي جرأُ كما  ،استشارة صحية أولية 626قدمت لجنة اإلنقاذ الدولية 
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الليبيون   245,483

 1النازحون داخلياً حالياً 

 من عائدونال 623,219

 1النزوح

الالجئون وطالبو   43,021

 2اللجوء المسجلون

  لمراكز اإليواء  الزيارات 39

   2021في سنة 

 

الالجئون وطالبو    121

  اللجوء الذين تم اإلفراج عنهم

 2021في سنة 

الالجئون وطالبو  6,388

من الفئات األكثر ضعفا  اللجوء 

  2017منذ  غادرواالذين 

في   شخصاً غادروا 189)

2021 ) 

 التمويل

مليون دوالر  93.0

 2021المطلوب لـ    أمريكي  
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