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 ، تم تسجيل إنقاذ/اعتراضيوليو 6حتى بداية السنة  ذمن

 في ليبيا وإنزالهم من البحر الجئا ومهاجرا 15,241 حوالي

منذ بداية شهر يونيو، استمر  .بواسطة حرس السواحل الليبي

األحوال بسبب  االرتفاععدد عمليات اإلنقاذ واالعتراض في 

 العديد من ت، حيث انطلقفي فصل الصيف ةالمالئم الجوية

المدن الساحلية مثل صبراتة والزاوية والخمس.  القوارب من

تم إنزالهم في طرابلس في البداية إلى مركز ي منيُنقل غالبية 

المباني )في وسط طرابلس( ثم يُنقلون عادةً إلى مراكز  إيواء

 116. حتى اآلن هذا العام، تم تسجيل أيضًا في طرابلسوالكائنة أخرى بما في ذلك عين زارة وأبو سليم، إيواء 

المفوضية وشريكتها الطبية، لجنة اإلنقاذ  زالتما .جثة 67 انتُشلتبينما  ،شخصا في عداد المفقودين في البحر

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

 .مراكز إيواءنقل األفراد إلى ب الليبية

  استجابة المفوضية

يوليو ، أعلنت المفوضية أسماء الفائزين في مسابقة التصوير  5في 

. تلقى ثالثة فائزين من سوريا والسودان الخاصة بيوم الالجئ العالمي

 هميمكن، حيث مسبقة الدفع كجوائز ماليةوجنوب السودان بطاقات 

  والصيدليات. واألسواقاستخدامها في المتاجر 

الشريك الطبي  - لجنة اإلنقاذ الدولية تفي األسبوع الماضي، قدم

في مجاالت ) استشارة رعاية صحية أولية 256 - للمفوضية

حالة إلى  33 أحيلتبينما  ،اإلنجابية والعقلية(و الصحة العامة

 تم تقديميوليو،  8 حتى تاريخمستشفيات ثانوية عامة وخاصة. 

إحالة طبية لالجئين وطالبي  1,663استشارة طبية و  8,583

 .اإليواءالمجتمع الحضري ومراكز  في اللجوء في ليبيا بما في ذلك

ـ ب المركز المجتمعيالمفوضية وشركاؤها في  قامت، 2021حتى اآلن في عام   2,817تقييمات احتياجات الحماية ل

فردًا. باإلضافة إلى ذلك، تلقى  1,052قاصرًا، والمساعدة القانونية لـ  383وتقييمات المصلحة الفضلى لـ  فردًا،

ات األطفال ظمستلزمات النظافة وحفا - طفالً 23أنثى و 75ذكرًا و 88من بينهم  - الجئًا وطالب لجوء 186

يوليو، وزعت المفوضية وشركاؤها مواد  5 حتىوالصابون. 

 الجئًا وطالب لجوء في ليبيا. 5,210اإلغاثة األساسية على 

. تواصل مفوضية الالجئين مساعدة النازحين داخلياً في ليبيا

من خالل شريكها الوطني   - يوليو، وزعت المفوضية 6في 

نازحاً  660مواد اإلغاثة األساسية على  -الهيئة الليبية لإلغاثة 

والدعوة اإلسالمية في طرابلس. وشملت  ةفي منطقتي السبع

ات والبطانيات ظالمساعدة المراتب ومستلزمات النظافة والحفا

ت المفوضية ، قدم2021والمصابيح الشمسية. حتى اآلن في 

 نازحاً وعائداً من النزوح 18,695اإلغاثة األساسية إلى  مواد

من  -في أنحاء ليبيا. باإلضافة إلى ذلك، استهدفت المفوضية 

فردًا  373 - خالل شريكها المجلس النرويجي لالجئين

 .والتوثيق المدني والعقارات بالمساعدة القانونية والمشورة بشأن القضايا المتعلقة باإلسكان وحقوق األراضي

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

 خاصةالمانحة الجهات ال |الواليات المتحدة األمريكية  |المملكة المتحدة  |

الليبيون  245,483

 1النازحون داخلياً حالياً 

 من عائدونال 623,219

 1النزوح

الالجئون وطالبو  42,458

 2اللجوء المسجلون

 لمراكز اإليواء الزيارات 63

  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 

: مصفوفة تتبع النزوح -المنظمة الدولية للهجرة 1
   2021 فبراير

 2021 يوليو 1 البيانات حتى تاريخ   2
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