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سنة   في  اآلن    إنقاذ/اعتراض   ُسجل،  2021حتى 

البحر  الجئا ومهاجرا  21,120 من  ليبيا   وإنزالهم   في 

يد  أغسطس، أع 19في ي. بواسطة حرس السواحل الليب

إلى  شخًصا    61 ليضافوا  التجاري،  طرابلس  ميناء  إلى 

هالجئاً    2,412 اآلن  حتى  أُنزلوا  الشهر.  ذ ومهاجراً  ا 

ه  أنزلوا  من  مواطنيذأغلب  من  هم  السنة  من:  ه   كل 

( )  17السودان  وبنغالديش  المائة(  المائة(   11في  في 

مفوضية الالجئين وشريكها   تظل.  في المائة(  11ومالي )

حاضر  الطبي الدولية  اإلنقاذ  نقتلجنة  في   اإلنزال   اطين 

 .  الطبية العاجلة ومواد اإلغاثة األساسيةلتقديم المساعدة 

  استجابة المفوضية

، شريك لجنة اإلنقاذ الدولية  وزعتفي األسبوع الماضي،  

على  المفوضية، األساسية  اإلغاثة  لجوءالجئا    158  مواد  المجتمعي في    وطالب  وشملت  .  طرابلسب   المركز 

أغسطس،    16حتى  الرضع، والمالبس.    ومستلزمات األطفالالصابون،    وألواحالنظافة،    حزم توزيع    اتالمساعد

الجئا وطالب   11,872  علىالنظافة    مواد اإلغاثة األساسية المشتملة على حزم  وزعت مفوضية الالجئين وشركاؤها

  لجوء.

قدمت التقرير،  فترة  الدولية  خالل  اإلنقاذ  أولية    336  لجنة  مجاالت  استشارة رعاية صحية  العامة  الصحة  في 

ثانوية عامة وخاصة لالستمرار  فردا إلى عيادات    98  أحيلباإلضافة إلى ذلك،  الجئين.  لا  إلى  واإلنجابية والعقلية

يم، أبوعيسى بوسل، أريق السكة)ط  إيواءمراكز    ةاستشارة طبية في أربع  95  قُدمت،  اإليواء. في مراكز  في العالج

المساعدة   المشمولين باختصاص المفوضيةشخص من    10,000ن  (. حتى اآلن هذا العام، تلقى أكثر مةوعين زار

   .قبل مفوضية الالجئين وشركائهاالطبية من 

بإجراءاتالتقرير،  فترة  خالل   المفوضية  في   ينالجئ  306  قامت  المفوضية  تسجيل  مركز  في  لجوء  وطالبي 

ً   131سجلت المفوضية  .  شخصا    60  إجراءات تحديد وضع اللجوء وإعادة التوطين لـ  ذلك  وشملطرابلس،     شخصا

 (.  1( وإثيوبيا )10إريتريا )و(، 23سوريا )و(، 96السودان ) :كل من من

أغسطس، بدأت مفوضية الالجئين وشريكها   18في  

أكثر على  النظافة    حزمتوزيع  ب  الهيئة الليبية لإلغاثة

 19  حتىحة داخليا في بنغازي.  عائلة ناز  1,300من  

الالجئين    قدمتأغسطس،   اإلغاثة مفوضية  مواد 

وحزم   لحوالي  األساسية  في    25,000النظافة  نازح 

   أنحاء البالد.

اإلنسانية   المساعدة  تقديم  الالجئين  مفوضية  تواصل 

  المحتجزين في مراكز إيواء   وطالبي اللجوءلالجئين  

مفوضية   وزعتفي األسبوع الماضي،  في أنحاء ليبيا.  

على    حزم الالجئين   ً   560النظافة  بينهم   شخصا من 

. حتى اآلن في عام  من اإلناث  137من الذكور و    423

وقدمت   من مواد اإلغاثة األساسية  2,000أكثر من  الدولية  اإلنقاذ  وشريكها لجنة    ينمفوضية الالجئ  وزعت،  2021

 طبية. إحالة   60رعاية صحية أولية و   استشارة 2,000حوالي 

هولندا    |لوكسمبورغ    |إيطاليا    |الكرسي الرسولي    |  الجمهورية الهيلينية  |  ألمانيا | االتحاد األوروبي  |  كندا   :لمانحينبشكر خاص ل   تقدمن

 خاصة المانحة ال جهات ال  |الواليات المتحدة األمريكية   |المملكة المتحدة   | النرويج |

  إحصائيات رئيسية

الليبيون   223,949

 1النازحون داخلياً حالياً 

 من عائدونال 642,408

 1النزوح

الالجئون وطالبو   42,210

 2اللجوء المسجلون

لمراكز   الزيارات   141

   2021في سنة  اإليواء

 

الالجئون وطالبو    127

  اللجوء الذين تم اإلفراج عنهم

 2021في سنة 

الالجئون وطالبو  6,521

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

 17مستلمة حتى تاريخ 
 2021 أغسطس
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