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  ، تم تسجيل إنقاذ/اعتراضيوليو   22حتى  بداية السنة    ذمن

 في ليبيا   وإنزالهم من البحر  الجئا ومهاجرا  15,690  حوالي

الليبي السواحل  حرس  المائة    87  كان   .بواسطة  من  في 

  6في المائة من النساء و  7من الرجال واألشخاص المنزلين  

األشخاص   غالبية  األطفال.  من  المائة  المشمولين  في 

المفوضية إنزالهمالذين    باختصاص  كانوا    تم  ليبيا    : منفي 

٪(. حتى اآلن  2)  وسوريا ٪(  3)  وإريتريا٪(  17)  السودان

موانئ طرابلس.   فيشخًصا    989في يوليو، تم إنزال حوالي  

وشريكتها الطبية لجنة اإلنقاذ الدولية    مفوضية الالجئينتظل  

العاجلة    تين حاضر الطبية  المساعدة  لتقديم  اإلنزال  نقاط  في 

 .ومواد اإلغاثة األساسية 

  استجابة المفوضية

تقييًما للمصالح الفضلى للقصر   12تقييًما الحتياجات الحماية و    80  تها منظمة تشيزفيأجرت المفوضية وشريك

ولقد أحيلت  سودانيين وإريتريين وصوماليين وسوريين وفلسطينيين،  لك  ذوشمل  .  مركز المجتمعي في طرابلسالفي  

تقييًما الحتياجات الحماية    2,817يوليو، تم توفير    22  حتى .  لحاجة متخصصة حسب االخدمات  الالحاالت إلى    جميع 

 .المركز المجتمعيفي تقييًما للمصالح الفضلى  383و 

الجئًا    264. في األسبوع الماضي، تلقى  تقديم المساعدة الطبية  ،لمفوضيةاشريكة    ،تواصل لجنة اإلنقاذ الدولية

طراب في  الحضري  المجتمع  في  يعيشون  لجوء  لس وطالب 

. حتى اآلن هذا العام، قدمت معيتالمركز المجاستشارات طبية في  

 93استشارة رعاية صحية أولية و  5,325لجنة اإلنقاذ الدولية  

استشارة  1,538، واستشارة صحة نفسية في المناطق الحضرية

نقاط اإلنزال. باإلضافة    فياستشارة    783و  اإليواء،في مراكز  

عيادات صحية  إلى  إحالة طبية    1,600إلى ذلك، تم تقديم أكثر من  

  .ثانوية عامة وخاصة 

التقرير،   المفوضية  خالل فترة  في   شخصاً   711استقبل فريق 

إلجراء    أشخاص  106مركز التسجيل في طرابلس، بما في ذلك  

اللجوء  مقابالت   وضع  التوطين مقابالت  وتحديد  كما  إعادة   .

السودان كل من: الجئًا وطالب لجوء من  324سجلت المفوضية 

 ُزود (. 1( وجنوب السودان )5( وإثيوبيا )8( والصومال )12( وفلسطين )25( وإريتريا )106( وسوريا )167)

  2,149ذكور و   4,704)بما في ذلك  شخصاً  6,853 ولقد سُجل حتى اآلن. المفوضية حديثًا بشهادات المسجلون 

 ( لدى المفوضية في ليبيا هذا العام.من اإلناث

مفوضية داخلياً   تستمر  النازحين  مساعدة  في  اإلغاثة  .  الالجئين  مواد  المفوضية  وزعت  الماضي،  األسبوع  في 

على   )من  عائالت    107األساسية  في طرابلس  542تاورغاء  للنازحين  السايح  مخيم سيدي  في  . وشملت  فرداً( 

المياه والصابون والبطانيات. حتى اآلن    وأوعية البالستيكية    واألغطية النظافة والمصابيح الشمسية   حزم  اتالمساعد

المفوضية   العامقدمت  مع  هذا  لإلغاثة،  شريكتها ،  الليبية  للنازحين  مواد  من    104,178  الهيئة  األساسية  اإلغاثة 

 في أنحاء ليبيا.من النزوح والعائدين 
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الليبيون  223,949

 1النازحون داخلياً حالياً 

  من عائدونال 642,408

 1النزوح

الالجئون وطالبو  42,458

 2اللجوء المسجلون

لمراكز  الزيارات 104

   2021في سنة  اإليواء

 

الالجئون وطالبو  122

 اللجوء الذين تم اإلفراج عنهم

 2021في سنة 

الالجئون وطالبو  6,521

من الفئات األكثر ضعفا  اللجوء 

  2017غادروا منذ الذين 

في  شخصاً غادروا 334)

2021) 

 التمويل 

مليون دوالر   93.0

 2021المطلوب لـ   أمريكي 
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حاضرتان في إحدى نقاط اإلنزال في  لجنة اإلنقاذ الدوليةمفوضية الالجئين و
 ©مفوضية الالجئين  طرابلس.
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