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في  وإنزالهم من البحر الجئا ومهاجرا 10,454 ، تم تسجيل إنقاذ/اعتراضيونيو 10حتى بداية السنة و ذمن  

في  20السودان ) مواطنيمن  كانواغالبية الذين وصلوا إلى الموانئ الليبية . بواسطة حرس السواحل الليبي ليبيا

عدد  ارتفعفي طرابلس. منذ مايو،  أنزل معظمهم ولقد ،في المائة( 9في المائة( وبنغالديش ) 16المائة( ومالي )

طبية، لجنة اإلنقاذ المفوضية وشريكتها ال الصيف. خاللومن المتوقع أن يرتفع أكثر  ،عمليات اإلنزال بشكل مطرد

أن تقوم السلطات  في نقاط اإلنزال لتقديم المساعدة الطبية العاجلة ومواد اإلغاثة األساسية قبل حاضرتان الدولية،

 .مراكز إيواءنقل األفراد إلى ب الليبية

  استجابة المفوضية

استضافت المفوضية سفير االتحاد يونيو،  8في 

منسقة الشؤون اإلنسانية في وليبيا،  لدىاألوروبي 

ومديرة مكتب المفوضية األوروبية للمساعدات ، ليبيا

الزيارة مركز  قصدت. اإلنسانية والحماية المدنية

إلى جانب  التسجيل التابع للمفوضية في منطقة السراج،

المركز المجتمعي )الجديد( والكائن اآلن أيضاً بمنطقة 

حيث أعطيت لمحة عامة موجزة عن األنشطة  السراج،

)في  لجنة اإلنقاذ الدولية :التي يقوم بها شركاء المفوضية

المجال الطبي(، ومنظمة تشيزفي )في مجاالت: 

المساعدات المالية والدعم النفسي االجتماعي والمواد 

ائية ومستلزمات النظافة(، والمجلس النرويجي ذالغغير 

كما تمكن الوفد أيضاً من لقاء الالجئين المتطوعين للتوعية المجتمعية )وهم لالجئين )في مجال المساعدات القانونية(. 

ولقد اطلع الوفد على األوضاع في المناطق الحضرية واحتياجات  إريتريون وسودانيين وعراقيون وسوريون(.

 ئين والتحديات التي تواجههم في ليبيا.الالج

وكجزء . مراكز اإليواءنقل معظم العائدين من نقاط اإلنزال إلى ، يُفي البحر مع زيادة عمليات اإلنقاذ / االعتراض

يونيو، وزعت فرق  10و  9لى توفير مواد اإلغاثة األساسية للمحتجزين. في عمن استجابتها، دأبت المفوضية 

الجئا  1,550المركز حاليًا أكثر من  يضمالمباني في طرابلس.  إيواءالمفوضية مواد اإلغاثة العاجلة في مركز 

 ومهاجرا، معظمهم محتجزون هناك بعد نقلهم من نقاط اإلنزال في طرابلس.

في األسبوع تقديم الخدمات لالجئين وطالبي اللجوء بما في ذلك المساعدة الطبية الحيوية.  المركز المجتمعييواصل 

وهي  لجنة اإلنقاذ الدوليةمن طالبي اللجوء والالجئين استشارات رعاية صحية أولية من قبل  212الماضي، تلقى 

لمكافحة األمراض، باإلضافة إلى اإلحاالت المركز الوطني إلى حاالت السل  أحيلتالشريك الطبي للمفوضي. كما 

 إلى المستشفيات العامة والخاصة.

وطالب لجوء  االجئ 281 ات مالية إلىمساعدمت منظمة تشيزفي، شريكة المفوضية، ، قداألسبوع الماضي في

ات والمساعد( أسرة 16) شخصاً 66المنتظمة إلى ات المالية المساعد قدمتحيث  مناطق حضرية،في  يقطنون

كانت الحاالت التي تلقت المساعدات تعاني من عوامل الضعف  .(أسرة 120) شخصاً 215 الطارئة إلىالمالية 

في المائة يعانون  1في المائة يعانون من أمراض مزمنة، و  12جسدية، و  اتفي المائة يعانون من إعاق 6التالية: 

الجئًا وطالب  1,918إلى  ماليةالمفوضية وشركاؤها مساعدة ، قدمت  2021من إعاقات عقلية. حتى اآلن في عام 

 لجوء.

ن حديثاً في والمسجل أدرجوقد األسبوع الماضي معظمهم من السودان وسوريا.  شخصاً 259سجلت المفوضية 

لجوء  يوطالب ينالجئ 5,504سُجل يونيو،  10 حتىوتم تزويدهم بشهادات المفوضية.  البيومتريةنظام تحديد الهوية 

 .2021لدى المفوضية في ليبيا في عام 
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الليبيون  245,483

 1النازحون داخلياً حالياً 

 من عائدونال 623,219

 1النزوح

الالجئون وطالبو  42,769

 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 

 2017غادروا منذ الذين 

في  شخصاً غادروا 189)

2021) 

 التمويل

مليون دوالر  93.0

 2021المطلوب لـ   أمريكي 
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