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إنقاذ/اعتراضأبريل  15حتى   البحر  الجئا ومهاجرا  5,007  ، تم تسجيل  ليبيا  وإنزالهم من  بواسطة حرس   في 

اإلنزال لتقديم المساعدة    نقاطفي    حاضرتين  وشريكتها لجنة اإلنقاذ الدولية  مفوضية الالجئين  مازالت.  السواحل الليبي

 .  الطبية العاجلة ومواد اإلغاثة األساسية 

  استجابة المفوضية

أبريل، بدأت المفوضية حملة توزيع مواد    12في  

ليبيا.   جنوب  سبها،  في  األساسية  تهدف اإلغاثة 

األساسية  الحملة اإلغاثة  مواد   نحوإلى    إليصال 

3,800  ( داخليًا  وشملت    726نازح  عائلة(. 

الموزعة: المساعد والمراتب   ات  البطانيات 

واألغطية   المطبخ  وأطقم  الشمسية  والمصابيح 

المياهالبالستيكية   ومستلزمات    وأوعية  والصابون 

 .  النظافة

في األسبوع الماضي، استقبل فريق التسجيل في  

. وشمل  أفراد  310السراج  بمنطقة    التسجيلمكتب  

تحديد وضع الالجئ  مواعيدلديهم  شخصاً  18ذلك 

التوطين إعادة  المفوضية  ومواعيد  سجلت  كما   .

مجموعه   ما  منملفاً   64)  شخصاً   112حديثًا   ) :  

( )53السودان  وسوريا   )45( وفلسطين   )5  )

فرد وعائلة.    500جديًدا لـ    موعداً   250  ُحجز(. كما  1( والصومال )2( وجنوب السودان )3( وإثيوبيا )3وإريتريا )

 .  الجئ وطالب لجوء في ليبيا 2,100منذ بداية العام، سجلت المفوضية ما يقرب من 

التقرير،   أسبوع  منمن خالل شريكوخالل  المفوضية مساعدظمة تشيزفيتها  قدمت  إلى  ،  مالية  أسرة    173ات 

أسرة   50  إلى  منتظمة ات مالية  . وشمل ذلك مساعدفرًدا( من الالجئين وطالبي اللجوء في المناطق الحضرية  432)

(. بالنسبة للنازحين والعائدين والمجتمعات المضيفة،  202أسرة )  123  إلىطارئة  ات مالية  فرًدا( ومساعد  230)

  367مدفوعة مسبقًا على  مالية  بطاقات    األسبوع الماضي  ،لمفوضيةلشريك  وهو    المجلس الدنماركي لالجئين،  وزع

 .من النزوح والعائدين داخلياً  من النازحين

  نحو. حتى اآلن، تلقى  لية وهي الشريك الطبي للمفوضيةيستمر تقديم المساعدة الطبية من قبل لجنة اإلنقاذ الدو

مركز المجتمعي التابع للمفوضية  الاستشارات الرعاية الصحية األولية في    هذا العام  الجئ وطالب لجوء   3,000

إلى مستشفيات    آخرينشخًصا    869  أحيلكم شرق طرابلس(.    190في طرابلس ومصراتة )  ة حضريوفي مناطق 

حيث تم مساعدة    ،على مدار الساعة طوال أيام األسبوعمتاح أيضاً  عامة وخاصة. الخط الساخن للطوارئ الطبية  

استشارة رعاية صحية أولية لالجئين وطالبي اللجوء بما    3,545قُدمت  أبريل،    15  حتىشخًصا من خالله.    151

 المركز المجتمعي والمناطق الحضرية.  في  2,969و  واءاإليفي مراكز  244في نقاط اإلنزال و  332في ذلك 

شخًصا    1,046ومن بين هؤالء، هناك  الرسمية في ليبيا.    اإليواءالجئًا ومهاجًرا في مراكز    4,152يوجد حاليًا  

بشكل منتظم  جميع الالجئين    وإطالق سراحإلى إنهاء االحتجاز    مازالت تدعو  مفوضية الالجئين، والتيتعنى بهم  

في ليبيا لتقديم   اإليواءزيارة مراقبة لمراكز    26  ه السنةذه  المجتمع الحضري. حتى اآلن، أجرت المفوضيةإلى  

وتسجيل الالجئين وطالبي اللجوء وتحديد الفئات األكثر ضعفاً للحصول على حلول   العينية  اتالمشورة والمساعد

تأشيرات لموظفي أي  أو إصدار    الموافقة على، لم يتم  2020ر  دائمة. وتجدر اإلشارة إلى أنه منذ منتصف ديسمب

الليبية السلطات  قبل  من  الدوليين  ي  المفوضية  المفوضية  مما  أنشطة  جميع  على  مباشر  بشكل  لدعم   الرامية ؤثر 
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الليبيون  278,177

 1النازحون داخلياً حالياً 

  من عائدونال 604,965

 1النزوح

الالجئون وطالبو  43,348

 2اللجوء المسجلون

 لمراكز اإليواء الزيارات 26

   2021في سنة 

 

الالجئون وطالبو  121

 اللجوء الذين تم اإلفراج عنهم

 2021في سنة 

الالجئون وطالبو  189

من الفئات األكثر ضعفا  اللجوء 

  2021في  غادرواالذين 

 التمويل 

مليون دوالر   93.0

2021المطلوب لـ   أمريكي 
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