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 تحركات سكانية  

 الجئاً ومهاجراً   24,420إنقاذ/اعتراض  ُسجل  ،  2021حتى اآلن في عام  

شخصاً )ضمنهم    42سبتمبر، أُنزل    21في  .  السواحل الليبي  حرسمن قبل  

ولقد   البحرية.  طرابلس  قاعدة  في  أطفال(  وأربعة  نساء  انطلقت ثماني 

الالجئين مفوضية    كانت  .كم شرق طرابلس(  160المجموعة من زليتن )

حاضر  وشريكها  الدولية  اإلنقاذ  لجنة  لتقديم تالطبي  اإلنزال  نقاط  في  ين 

 .المساعدة الطبية العاجلة ومواد اإلغاثة األساسية

   استجابة المفوضية

لتوزيع  استمرت يومين  حملة    مفوضية الالجئينسبتمبر، بدأت    23في  

داخليًا   ينتاورغاء النازح  أهالي  على عائالتإغاثة أساسية شتوية  مواد  

المواد فرد( بالمساعدة. وشملت    1,200أسرة )أكثر من    300  ف نحوهد  ولقد استُ طرابلس.  ب  1فالح  الفي مخيم  

والحفا  : الموزعة والجوارب  الشتوية  عام  ظاألحذية  في  اآلن  حتى  النظافة.  ومستلزمات  المدرسية  والحقائب  ات 

على  2021 األساسية  اإلغاثة  مواد  المفوضية  وزعت   ،

نازح مساعدات    700نازحا بينما تلقى أكثر من    32,825

 لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم األساسية. مالية

الماضي،   األسبوع  الجئًا    516المفوضية    استقبلتفي 

وطالب لجوء في مكتب التسجيل التابع لها في طرابلس.  

هؤالء،   بين  ً   279  ُسجلومن  على    شخصا وحصلوا 

المفوضية. وشمل هؤالء مواطنين من   كل من:  شهادات 

( وإثيوبيا  48( وإريتريا )62( وسوريا )141السودان )

(  4( وجنوب السودان )4( واليمن )8( والصومال )10)

( المفوضية   23  حتى(.  2والعراق  سجلت  سبتمبر، 

 لجوء. يوطالب ينالجئ 9,403

منظمة    شريك المفوضية  من خاللوخالل أسبوع التقرير،  

مساعدتشيزفي المفوضية  قدمت  إلى،  مالية    287  ات 

  292أسرة )  72إلى    المنتظمةحيث قدمت المساعدات المالية    فرد(،  700الالجئين وطالبي اللجوء )أسر  أسرة من  

والمساعد المالية فرًدا(،  )  ات  لالطارئة  إلى  اتإليجارالمخصصة   )208  ( و  391أسر  المالية  فرًدا(،  المساعدات 

الجئًا وطالب لجوء مساعدات   8,024فرًدا(. حتى اآلن هذا العام، تلقى    17إلى سبع أسر )  ة المبلغكامل  الطارئة

 .مالية

في األسبوع  ليبيا.    المشمولين باختصاصها ستهدف األشخاص  ت  ة لمواد اإلغاثة األساسية مازالت توزيعات المفوضي

ات على  ظالنظافة والحفا  تضم مستلزمات  مواد إغاثة أساسيةلجنة اإلنقاذ الدولية  وزع شريك المفوضية  الماضي،  

طرابلس. باإلضافة إلى  ب  المركز المجتمعيطفالً( في    52امرأة و    164رجالً و    213الجئًا وطالب لجوء )  429

للمفوضية،ذلك،   الوطني  الليبية لإلغاثة، الشريك  الهيئة  النظافة   وزعت  المراتب والبطانيات والنعال ومستلزمات 

  100,000حتى اآلن هذا العام، وزعت المفوضية أكثر من  قنفودة في شرق ليبيا.    إيواءشخًصا في مركز    87على  

 في أنحاء البالد.  مواد اإلغاثة األساسيةمن 
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  إحصائيات رئيسية

الليبيون   212,593

 1النازحون داخلياً حالياً 

 من عائدونال 643,123

 1النزوح

الالجئون وطالبو   41,897

 2اللجوء المسجلون

لمراكز   الزيارات   141

   2021في سنة  اإليواء

 

الالجئون وطالبو    127

  اللجوء الذين تم اإلفراج عنهم

 2021في سنة 

الالجئون وطالبو  6,544

من الفئات األكثر ضعفا  اللجوء 

  2017غادروا منذ الذين 

في   شخصاً غادروا 345)

2021 ) 

 التمويل

مليون دوالر  93.0

 2021المطلوب لـ    أمريكي  

مليون دوالر أمريكي   43.5

 مستلمة  
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