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  تسجيل إنقاذ/اعتراض ، تم  مايو  25حتى  بداية السنة و  ذمن

بواسطة    في ليبيا  وإنزالهم من البحر  الجئا ومهاجرا  8,599

كان هناك ارتفاع حاد في محاوالت  .  حرس السواحل الليبي

شخص    2,800  حيث سُجل إنزالالعبور خالل شهر مايو،  

قبل   الليبيمن  السواحل  ما    17في    حرس  إنزال  تم  عملية. 

من   طرابلس    شخص   1,600يقرب  قاعدة  البحرية  في 

التجاري  آخرين  1,000و طرابلس  ميناء  زيادة  في  وهي   ،

٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. باإلضافة  166  بنسبة

شخص في   500مايو، تم إنزال أكثر من    27إلى ذلك، في  

عدة عمليات في طرابلس. المفوضية وشريكتها الطبية، لجنة  

 ( الدولية  اإل  حاضرتان   (،IRCاإلنقاذ  نقاط  لتقديم  في  نزال 

 .مراكز إيواءنقل األفراد إلى ب  أن تقوم السلطات الليبية المساعدة الطبية العاجلة ومواد اإلغاثة األساسية قبل

  استجابة المفوضية

  122، بما في ذلك  مكتب تسجيل السراجفي    من األشخاص  601  المفوضيةخالل أسبوع التقرير، استقبل فريق  

  170)   شخصاً   249استقبل الفريق  ،  حديثًا.  مواعيد إعادة التوطين تحديد وضع الالجئ و  شخصاً كانت لديهم مواعيد

(  3( وإثيوبيا )4( واليمن )8( وفلسطين )10( والصومال )12( وإريتريا )84( وسوريا )126حالة( من السودان )

.  وتحاور معهمطالبي لجوء    وقابلليبيا مكتب التسجيل    لدىمايو، زار السفير األلماني    26(. في  2وجنوب السودان )

 الفيديو( رابط)انظر 

كورونا،   جائحة  بسبب  المفروضة  للقيود  المجتمعييواصل  نظراً  طرابلس    المركز   بنظام الحاالت    استقبالفي 

ات وأحواض  ظبالستيكية وحفا  اً وأحواض  مستلزمات نظافةعائلة(    28فرًدا )  99المواعيد فقط. هذا األسبوع، تلقى  

لجنة  قبل  من  قدمة  مالتستمر المساعدة الطبية  .  لجنة اإلنقاذ الدولية  بواسطة  المركز المجتمعيفي    اً غسيل وصابون

من   كل  في  اللجوء  الالجئين وطالبي  في دعم  الدولية  المجتمعي  اإلنقاذ  الليبيومأوى  المركز  في   الهالل األحمر 

الليبيفي    واثنتين   المركز المجتمعيفي    139منها  استشارة    141  قدمتمصراتة، حيث   ؛ مأوى الهالل األحمر 

مستشفيات عامة وعيادات خاصة. حتى اآلن  57  وأحيلت إلى  اإلنقاذ الدولية 2021في عام    حالة  لجنة  قدمت   ،

،  وفي المركز المجتمعي أيضاً إحالة.    1,122استشارة طبية و  4,307

أسرة   149  ات مالية إلىمساعدمت منظمة تشيزفي، شريكة المفوضية،  قد

  قدمت فرًدا(، حيث    320مناطق حضرية )في  الجئة وطالبة للجوء تقطن  

المالية  المساعد إلى  ات  )  39المنتظمة  والمساعد  157أسرة  ات فرًدا( 

 فرًدا(. 163أسرة ) 110الطارئة إلى المالية 

في أنحاء    يواءاإلفي مراكز    الموجودون ال يزال الالجئون وطالبو اللجوء  

المساعدة.   يتلقون  المفوضية  27في  ليبيا  قامت  خالل   ،مايو،  من 

الليبية لإلغاثة،   ها تشريك مركز إيواء  في كل من    بعمليات توزيع   الهيئة 

( وفي    65قنفودة  إيواءشخًصا(  حيث    مركز  أشخاص(،  )ستة  إجدابيا 

النظافة   والفرش ومستلزمات  البطانيات  في  يةذواألحقدمت  . حتى اآلن 

من مواد     486الهيئة الليبية لإلغاثة، وزعت المفوضية مع  2021عام  

بالمنطقة    اإليواءفي مراكز    الموجودينلألفراد    ةغذائي  سلة  444وقدمت مع برنامج األغذية العالمي  اإلغاثة األساسية،  

من المشمولين  شخص    1,100حوالي  منهم  )  في أنحاء ليبيامحتجزاً    ومهاجراً الجئًا    5,097نحو  الشرقية. يوجد حاليًا  

   .في مراكز إيواء بالمنطقة الشرقيةمنهم  746؛ (باختصاص المفوضية
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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  122

 اللجوء الذين تم اإلفراج عنهم

 2021في سنة 

الالجئون وطالبو  6,388

من الفئات األكثر ضعفا  اللجوء 
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مليون دوالر   93.0
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  طرابلس لمساعدة فيا أثناء تقديمهم  لجنة اإلنقاذ الدوليةالمفوضية و موظفو
. مايو 27شخصاً ضمنهم ثماني نساء وطفالن يوم  194حيث تم إنزال 

 ©مفوضية الالجئين 

موظفو الهيئة الليبية لإلغاثة، شريكة المفوضية، وهم يقدمون  
مفوضية . المساعدات في مركز إيواء قنفودة شرق ليبيا

 ©الالجئين 

https://twitter.com/UNHCRLibya/status/1397541155672309765?s=20

