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 ليبيا 
 تحركات سكانية                2021يونيو  18

وإنزالهم    الجئا ومهاجرا  13,000نحو    ، تم تسجيل إنقاذ/اعتراض2021في سنة    اآلن حتى  بداية السنة و  ذمن  

موانئ ليبية بشكل  ين أعيدوا إلى  ذولقد ارتفع عدد األشخاص ال  .بواسطة حرس السواحل الليبي  في ليبيا  من البحر

كم غرب   45شخص في طرابلس والزاوية ) 1,000يونيو، تم إنزال أكثر من  12في  ملحوظ نظراً لهدوء البحر.

في نقاط اإلنزال لتقديم المساعدة الطبية    ني حاضرت  المفوضية وشريكتها الطبية، لجنة اإلنقاذ الدولية،  كانت  .طرابلس(

 .مراكز إيواءنقل األفراد إلى ب  أن تقوم السلطات الليبية العاجلة ومواد اإلغاثة األساسية قبل

  استجابة المفوضية

من   العالمي،    14ابتداًء  الالجئ  يوم  اقتراب  ومع  يونيو، 

تتعاون المفوضية مع إحدى المنظمات المحلية ومع شريكتها 

الستضافة ورشة عمل لمدة أربعة أيام    لجنة اإلنقاذ الدولية

بطرابلس المجتمعي  المركز  في  في  الجئين  ثمانية  يشارك   .

ية بمساعدة ثالثة فنانين  ورشة العمل حيث سيصممون جدار

للمفوضية الجديد  المبنى  في  الجدارية  اللوحة  ستنفذ    ، ليبيين. 

إطاروستكون   وهو    في  العام  هذا  ويقام  الشمولموضوع   .

في   آخر  والذي    18حدث  الليبية  الكشافة  مع    سيضم يونيو 

. أخيًرا، ينسق مكتب  ترفيهي وتوعوي يوم  في  نازحين والجئين  

حدثًا    الميدانيالمفوضية   بنغازي  على  فيه  الضوء    سيسلطفي 

. ومن المتوقع أن يحضر رئيس بعثة المفوضية  الطبخالثقافي والحرف اليدوية ومواهب  وموروثهم نازحي تاورغاء  

 .هذا الحدث لتعزيز التزام المفوضية بدعم مجتمعات النازحين الليبيين

تها الهيئة الليبية لإلغاثة ت المفوضية من خالل شريكيونيو ، قام  14في  

على   األساسية  اإلغاثة  مواد  في    67بتوزيع  نازحة   أبوقرينعائلة 

من عدة مناطق مختلفة في ليبيا  هم  النازحون  والوشكة )شرق تاورغاء(.  

 وقد وصلوا على مدى سنوات عديدة.

الماضي  في قداألسبوع  المفوضية، ،  شريكة  تشيزفي،  منظمة  مت 

إلىمساعد مالية  اللجوء عائلة    349  ات  وطالبي  الالجئين  عائالت  من 

حضرية  في  القاطنين  ات المساعد  قدمتحيث  ،  شخصاً(  686)  مناطق 

الطارئة  ات المالية  ( والمساعدشخصاً   343)  أسرة  88المنتظمة إلى  المالية  

لالجئين    .(شخصاً   343)  أسرة  261  إلى النرويجي  المجلس  قدم  كما 

قد تلقوا بالفعل مساعدات كانوا  ، حيث  اآللية الهجينةأسرة( في إطار    349شخصاً )  267إلى    بطاقات مسبقة الدفع

 نقدية من منظمة تشيزفي. 

مواعيد إعادة  و  اللجوءتحديد وضع    مواعيدفرًدا لديهم    66فرًدا، من بينهم    578استقبل مكتب تسجيل السراج  

حديثًا  .  التوطين  المفوضية  )  271سجلت  )  175فرًدا  السودان  من  وإريتريا )71( وسوريا )163حالة(   )19 )

 (.1( وجنوب السودان )1( وفلسطين )3ثيوبيا )( وإ13والصومال )

نساء  و من أجل توسيع األنشطة، حيث تحضر الجئات  تسلم مركز تمكين المرأة في طرابلس حاويتين جاهزتين  

واللغة. تقوم منظمة إنترسوس، الشريكة    والزينة الخياطة واإلسعافات األولية  دورات  ليبيات عدة دورات بما في ذلك  

   ا.ذسريع التأثير همشروع الللمفوضية، بتنفيذ 
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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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يونيو، حيث يصمم فنانون   14ورشة عمل يوم الالجئ العالمي بدأت في 
 /فرح حرويدة. في مبنى المفوضية  ذ محليون والجئون جدارية ستنف
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