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الجئا    18,484  ، تم تسجيل إنقاذ/اعتراض2021حتى اآلن في سنة  

  .بواسطة حرس السواحل الليبي  في ليبيا  وإنزالهم من البحر  ومهاجرا

إنزال   تم  أغسطس،  من  األول  األسبوع  السودان    415في  من  فرًدا 

  مدينة في –طفالً  26امرأة و   34رجالً و  355من بينهم  -وسوريا 

وشريكها    مفوضية الالجئين  كانت  كم غرب طرابلس(.  45الزاوية )

في نقاط اإلنزال لتقديم المساعدة    تين الطبي لجنة اإلنقاذ الدولية حاضر

 .ومواد اإلغاثة األساسية  الطبية العاجلة

  استجابة المفوضية

  لقاطنينتواصل المفوضية تقديم المساعدة لالجئين وطالبي اللجوء ا

الحضرية.   المناطق  المجتمعالفي  في  في طرابلس، وزعت   يمركز 

الدولية   اإلنقاذ  ذلك    –المفوضية    شريكة  –لجنة  في  بما  األساسية  اإلغاثة  الصابون    حزممواد  وألواح  النظافة 

على    ومستلزمات  من    229األطفال  أكثر  استفاد  ذلك،  إلى  باإلضافة  الصحية    300فرًدا.  االستشارات  من  فرد 

أغسطس،   5  حتىفرًدا إلى العيادات الصحية الثانوية العامة والخاصة للعالج الطبي.    98األولية، في حين تم تحويل  

إحالة طبية    1,663ستشارة طبية وا  8,585، ومواد اإلغاثة األساسيةمن   114,449قدمت المفوضية وشركاؤها  

 في ليبيا. المشمولين باختصاصها إلى األشخاص 

قدم  فترةخالل   المفوضية، التقرير،  شريكة  تشيزفي،  منظمة  ت 

وشمل   )ثماني عائالت(،  الجئًا وطالب لجوء  19  ات مالية إلىمساعد

طارئة    ات مالية ومساعد  ستة أفرادمنتظمة إلى  ات مالية ذلك مساعد

  شريك  –كما قدم المجلس النرويجي لالجئين  .  ثالثة عشر شخصاً إلى  

عائلة(.   68شخصاً ) 136بطاقات مدفوعةً مسبقاً إلى  –المفوضية 

الجئاً وطالب لجوء مساعدات    4,786ه السنة، تلقى  ذحتى اآلن ه

 مالية ألجل تلبية احتياجاتهم األساسية.  

الجئًا وطالب    252في مركز التسجيل في طرابلس، تم تسجيل   

  أشخاصاً ضمت المجموعة لجوء وتزويدهم بشهادات المفوضية. 

( السودان  )132من  وسوريا   )78( وإريتريا  وفلسطين  23(   )

خدمات التسجيل المستمر مثل    كما قُدمت(.  1( والعراق )1( وجنوب السودان ) 1( والصومال )4( وإثيوبيا )12)

مكالمة،    160فرًدا. باإلضافة إلى ذلك، تلقى الخط الساخن للتسجيل    175إلى  تجديد الشهادات وتحديث البيانات  

المعلومات والدعم بشأن خدمات الحماية واالستشارات النفسية واالجتماعية. حتى   دمت المفوضية من خاللهحيث ق

 الجئ وطالب لجوء في ليبيا. 8,000، سجلت المفوضية حوالي 2021اآلن في عام 

أجرت أغسطس،    5  حتىالرسمية.    اإليواءتواصل المفوضية وشركاؤها القيام بزيارات مراقبة الحماية لمراكز  

المنقذة للحياة بما في ذلك الدعم الطبي  اتفي أنحاء البالد، وقدمت المساعد اإليواءلمراكز  راتزيا 104المفوضية 

المفوضية، تم اإلفراج عن    اتدعو  إثرالتسجيل وتحديد األفراد المستضعفين إليجاد حلول دائمة محتملة.  خدمات  و

عام    127 في  لجوء  الدولية  2021الجئًا وطالب  اإلنقاذ  لجنة  قدمت  بينما  المفوضية،  من    شريكة    1,500أكثر 

. تواصل المفوضية دعوتها إلى إنهاء االحتجاز التعسفي في ليبيا، من خالل إنشاء  اإليواءاستشارة طبية داخل مراكز  

   ائل لالحتجاز، مع اإلفراج الفوري عن األشخاص األكثر ضعفاً.بد وإيجادعملية مراجعة قضائية 
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  إحصائيات رئيسية

الليبيون  223,949

 1النازحون داخلياً حالياً 

  من عائدونال 642,408

 1النزوح

الالجئون وطالبو  42,210

 2اللجوء المسجلون

لمراكز  الزيارات 104

   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

يوليو  27مستلمة حتى تاريخ 
2021 
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