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السنة    ذمن   إنقاذ/اعتراضيونيو  29حتى  بداية  تسجيل  تم   ،  

بواسطة   في ليبيا  وإنزالهم من البحر   الجئا ومهاجرا   13,360

شخصاً آخر    70يونيو، تم إنزال    29في    .حرس السواحل الليبي

البحرية قاعدة طرابلس  الطبية،   كانت  .في  وشريكتها  المفوضية 

في نقاط اإلنزال لتقديم المساعدة   ن يحاضرت  لجنة اإلنقاذ الدولية،

  أن تقوم السلطات الليبية   الطبية العاجلة ومواد اإلغاثة األساسية قبل 

 . مراكز إيواءنقل األفراد إلى ب

  استجابة المفوضية

النازحين داخلياً في   المفوضية وشركاؤها دعم  في ليبيا.    أرجاءتواصل 

الماضي،   شريكواألسبوع  خالل  زودت تمن  لإلغاثة،  الليبية  الهيئة  ها 

النظافة   بمستلزماتفردًا( من مرزق    137عائلة نازحة )  20المفوضية  

والمراتب   في  يةذواألحالماء    وأوعيةوالبطانيات   ُوزعتيونيو،    29. 

للنازحين في طرابلس، حيث تلقت   2فالح  الالنظافة في مخيم    مستلزمات

 المواد.فردًا( هذه  763أسرة ) 180

فردا، من بينهم   514في مكتب تسجيل السراج، سجلت المفوضية  

 171فرًدا )  296كما ُسجل حديثًا  لديهم مواعيد تحديد وضع اللجوء ومواعيد إعادة التوطين.  كانت  فردا    48

(، وفلسطين 11(، وإثيوبيا )16(، وإريتريا )94(، وسوريا )163السودان )، وكان المسجلون من كل من:  حالة(

 .ن حديثًا بشهادات مفوضية الالجئينوالمسجل  ولقد ُزود (. 1وجنوب السودان ) ،(3(، واليمن )4(، والصومال )4)

  ، الشريك الطبي للمفوضية، لجنة اإلنقاذ الدوليةواصل  ت.  مركز المجتمعي في طرابلس مستمرةالال تزال األنشطة في  

حالة إلى مستشفيات عامة وعيادات   90  وأحالتاستشارة طبية    368  قدمت دعم الالجئين وطالبي اللجوء، حيث  

  / الدولية  اإلنقاذ  لجنة  زودت  الالجئينخاصة.  )  163  مفوضية  والصابون   بمستلزمات عائلة(    51فرًدا  النظافة 

غذائية من برنامج    سالتبطانيات والمراتب والمالبس الرياضية. باإلضافة إلى ذلك، تلقى تسعة أفراد  وال  والحفاظات

  متعلقة. كانت معظم الطلبات  الجئاً وطالب لجوء  61األغذية العالمي. تلقى الخط الساخن للحماية المجتمعية مكالمات  

ومقابالت   الحماية  مقابالت  التوطينبمواعيد  قدموالمساعدة    إعادة  المفوضية،  الطبية.  شركة  تشيزفي،  منظمة  ت 

فرًدا   44  حيث قدمت المساعدات المالية المنتظمة إلىأسرة(،    84الجئًا وطالب لجوء )   179  ات مالية إلىمساعد 

أسرة(. وبالمثل، وزع المجلس النرويجي لالجئين    66فرًدا )  135  والمساعدات المالية الطارئة إلىأسرة(    18)

ً بطاقات     مساعدات نقدية من تشيزفي في إطارتلقوا بالفعل    كانوا قد فرًدا(،    127أسرة )  61على    مدفوعة مسبقا

 المطبقة حديثًا.  الهجينةالطريقة 

تاريخ  أن    27  حتى  يُقدر  مراكز    6,176يونيو،  العدد  ليبيا  أرجاءي  ف  إيواءشخًصا محتجزون في  هذا  يشمل   .

عين زارة   إيواء  الالجئين. في اآلونة األخيرة، تمكنت المفوضية من زيارة مركز  مفوضيةشخًصا تعنى بهم    1,068

،  مراكز اإليواءمنذ فبراير(. كما تواصل لجنة اإلنقاذ الدولية إجراء زيارات طبية إلى  والمفتوح    في طرابلسالواقع  )

مركز إيواء  في  استشارة    30السكة، و  مركز إيواء طريقفي  استشارة    74ستشارات الطبية التالية:  االحيث قدمت  

الهيئة الليبية    بالد، زودتفي جنوب الالكفرة    مركز إيواءفي  عين زارة.    مركز إيواء  فياستشارة    24أبوسليم، و

تواصل المفوضية الدعوة إلى إطالق سراح  و.  يةذواألحالنظافة والبطانيات والمراتب    بمستلزماتفرًدا    40  لإلغاثة

 جميع المحتجزين.
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الليبيون   245,483

 1النازحون داخلياً حالياً 

  من عائدونال 623,219

 1النزوح

الالجئون وطالبو   42,769

 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)
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 التمويل 

مليون دوالر  93.0

 2021المطلوب لـ   أمريكي 
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