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 تحركات سكانية                  2021مايو  7

بواسطة حرس السواحل    في ليبيا  وإنزالهم من البحر  الجئا ومهاجرا  6,060  ، تم تسجيل إنقاذ/اعتراضمايو  5حتى  

 . الليبي

.  غير معروف من الركابمايو، يُخشى أن يكون قارب قد غرق قبالة السواحل الليبية بينما كان يقل عدًدا    2في  

كم غرب    45شاطئ بالقرب من الزاوية )على الجثث    ظهرت عدةشخصا بينما    12أنقذ صيادون محليون حوالي  

في قاعدة طرابلس البحرية. كانت المفوضية وشريكتها، لجنة اإلنقاذ   شخصا    174مايو، تم إنزال   1طرابلس(. في  

أن تقوم السلطات قبل    ،ين في نقطة اإلنزال لتقديم المساعدة الطبية العاجلة ومواد اإلغاثة األساسيةتالدولية، حاضر

 .إيواءإلى مراكز الليبية بنقل المجموعة 

  استجابة المفوضية

العالمي، بدأت   يةغذبالتنسيق مع برنامج األ

المواد  الرمضانية لتوزيع  المفوضية حملتها 

المجاورة والمدن  طرابلس  في  . الغذائية 

حيث   األسبوع  مدار  على  التوزيع  استمر 

لجوء   5,339استهدف   وطالب  الجئ ا 

ستهدف  سيعائلة( في طرابلس، بينما    1,454)

وزوارة    4,000حوالي   الزاوية  في  آخرين 

  190اتة )كم غرب طرابلس( ومصر  102)

 كم شرق طرابلس(.

للمفوضية اليواصل   التابع  المجتمعي  مركز 

وطالبي  لالجئين  الحيوية  الخدمات  تقديم 

ا حضريةاللجوء  مناطق  في  في    لقاطنين 

بتوزيع البطانيات ومستلزمات النظافة   ، شريكة المفوضية،لجنة اإلنقاذ الدولية  ت. في األسبوع الماضي، قامطرابلس

البالستيكية والمالبس على  ظوحفا امرأة(. كما   29رجال  و    55)  شخصا    84ات األطفال والصابون واألحواض 

  حتى إلى عيادات ومستشفيات الثانوية.    إحالة طبية 37و استشارة رعاية صحية أولية،    141  بالمركزقدمت العيادة  

لمصالح الفضلى  ا  من تقييمات   263  يةلجنة اإلنقاذ الدول  منظمة تشيزفي ومايو، قدمت المفوضية وشركاؤها و  5

  1,189  مواد اإلغاثة األساسية إلى ، وشخصا    413  المساعدات المالية إلى  إلى جانب تقديم  القصر،  التي تستهدف

 استشارة رعاية صحية أولية.   2,933  فضال  عنأفراد،  803  إلى، واإلحاالت الطبية شخصا  

، من  شخصا   475  المفوضيةفي األسبوع الماضي، استقبل فريق  ليبيا.تسجيل الالجئين وطالبي اللجوء في يستمر 

ا    ومواعيدتحديد وضع الالجئ  مواعيد  لديهم    شخصا    67بينهم     شخصا    291إعادة التوطين. سجلت المفوضية أيض 

( وفلسطين  6( وجنوب السودان )23( وإريتريا )52سوريا ) : من إلى جانب آخرين ،(203معظمهم من السودان )

حتى اآلن في . (. تم تزويد األفراد المسجلين حديث ا بشهادات المفوضية1( واليمن )1( وإثيوبيا )2( والصومال )3)

 الجئ ا وطالب لجوء. 3,502، سجلت المفوضية  2021عام 

عائالت( يعيشون    109الجئًا وطالب لجوء )  234  ات مالية إلىالمفوضية، مساعد  ةشريك  ت منظمة تشيزفي،قدم

  إلى طارئة    ات ماليةفرد ا ومساعد  80  إلىمنتظمة  ات مالية  . وشمل ذلك مساعدفي طرابلس  ةحضري  مناطقفي  

المساعدة  154 تلقوا  لدى من  الضعف  أوجه  إعاقة جسدي  %14  : فرد ا. وشملت  و  ةيعانون من  ن  ومصاب%  9، 

 .ةخطير حوادثيعانون من إصابات نتيجة % 5، و ةمزمن بأمراض
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الليبيون   245,483

 1النازحون داخليا  حاليا  

 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   شخصا  غادروا 189)

2021 ) 

 التمويل

مليون دوالر  93.0

2021المطلوب لـ    أمريكي  

 

: مصفوفة تتبع النزوح -المنظمة الدولية للهجرة 1
    2020 ديسمبر
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