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و  ذمن السنة  تسجيل مايو  19حتى  بداية  تم   ،

ومهاجرا   6,753  إنقاذ/اعتراض   الجئا 

البحر من  ليبيا  وإنزالهم  حرس    في  بواسطة 

مايو، تم إنزال أكثر   17في  .  السواحل الليبي

.  في قاعدة طرابلس البحرية  شخصا    250من  

وشريكتها لجنة اإلنقاذ    مفوضية الالجئينكانت  

حاضر لتقديم تالدولية  اإلنزال  نقاط  في  ين 

المساعدة الطبية العاجلة ومواد اإلغاثة األساسية  

مراكز   إلى  األفراد  نقل  قبل   إيواءقبل  من 

 السلطات الليبية.

  استجابة المفوضية

في    45 فإن:  . ومن بين هؤالء الجئًا وطالب لجوء مسجلين لدى مفوضية الالجئين في ليبيا  43,021يوجد حاليًا  

في المائة(،    52في المائة أطفال. غالبية المسجلين يقيمون في طرابلس )  34في المائة نساء و    21المائة رجال و  

في  35ن )وجاليات المسجلة في البالد هم السودانيال أكبرفي المائة(.  10في المائة( ومصراتة ) 15تليها الجفارة )

والسوري )والمائة(،  المائة(  34ن  )وواإلريتري  ،في  تشمل    12ن  المائة(.  الضعيفة: في    ويذ  األشخاص   الفئات 

في المائة( واألطفال    8خطيرة )الطبية  الحاالت  الفي المائة(، و  43محددة )الحماية  احتياجات القانونية والحتياجات  اال

ا. 4,456 سُجل، 2021في المائة(. حتى اآلن في عام  8المعرضين للخطر )  شخص 

في    ئيةغذاسالت اللل   ة اضي، أكملت المفوضية وبرنامج األغذية العالمي عملية التوزيع المشتركفي األسبوع الم

. تم التوزيع يةرمضانال  السالتفردا( من    7,592أسرة من الالجئين وطالبي اللجوء )  1,768  استفادت.  رمضان 

كم   45كم شرق طرابلس(، والزاوية )   190مصراتة )وكم غرب طرابلس(،    102زوارة )إلى جانب  في طرابلس،  

 غرب طرابلس(.

  ةشريكت الهيئة الليبية لإلغاثة،  . قامفي ليبيا  اإليواءلالجئين وطالبي اللجوء في مراكز    اتيتواصل تقديم المساعد

من الذكور   87، من بينهم  شخصا    99لى  ع  يةذواألحالمفوضية، بتوزيع البطانيات والمراتب ومستلزمات النظافة  

مواد  من    1,728  قدمت المفوضيةمايو،    19  حتىجنوب شرق ليبيا.  ،  الكفرة  مركز إيواءمن اإلناث في    12و

في أنحاء ليبيا. في الوقت الحاضر، هناك ما يقدر بنحو    اإليواءاستشارة طبية في مراكز    626و  اإلغاثة األساسية

في مرومهاجر  ا الجئ  5,088 اإليواءا  من  اكز  أكثر  هناك  بين هؤالء،  المشمولين  من األشخاص    1,100. ومن 

في المائة. تواصل المفوضية    12  بينما تشكل اإلناث  همفي المائة من  88ويشكل الذكور    ،المفوضية  باختصاص

المساعدة    السعي لتقديم حيث يمكن    ة الحضريإلى المناطق  دعوتها إلى إنهاء االحتجاز واإلفراج المنظم عن األفراد  

 حلول دائمة.إيجاد و

ب الجئًا وطال  51مواد اإلغاثة األساسية إلى  ، شريكة المفوضية،  ، قدمت لجنة اإلنقاذ الدوليةالمركز المجتمعي  في

رعاية صحية أولية بما في    اتاستشار  107  قُدمت   عيادة المركز المجتمعي،. في  ةحضري  مناطقلجوء يعيشون في  

فرق الخط الساخن للطوارئ الطبية على مدار   يستمر عملإحالة طبية إلى مستشفيات وعيادات ثانوية.    37ذلك  

، قدمت لجنة اإلنقاذ  2021تسعة أفراد. حتى اآلن في عام  الدعم إلىالفرق حيث قدمت الساعة طوال أيام األسبوع،  

 إحالة. 1,056استشارة طبية و 3,687 ،لمفوضيةاشريكة ، الدولية

من    14,722قى  . منذ بداية العام، تليمثل أولوية للمفوضيةمازال  لنازحين في ليبيا  لعيش  كسب التعزيز سبل    إن 

فرد ا   13,630اعدتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، بينما تم تزويد  اإلغاثة األساسية لمس  موادالنازحين والعائدين  

 .  المالية بالمساعدات 
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