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  12,681  ، تم تسجيل إنقاذ/اعتراضيونيو  23حتى  بداية السنة    ذمن  

البحر  ومهاجراالجئا   من  ليبيا  وإنزالهم  السواحل   في  بواسطة حرس 

شخص، حيث   2,503حتى اآلن، في شهر يونيو وحده تم إنزال  .الليبي

في المائة   39في المائة منهم في ميناء طرابلس التجاري، و 41تم إنزال 

كم غرب   45في المائة في الزاوية )  20في قاعدة طرابلس البحرية، و

الدولية،   مازالت  طرابلس(. اإلنقاذ  لجنة  الطبية،  وشريكتها    المفوضية 

في نقاط اإلنزال لتقديم المساعدة الطبية العاجلة ومواد اإلغاثة   نيحاضرت

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

  استجابة المفوضية

المفوضية   بعثة  رئيس  أسبوًعا   زيارتهأكمل  استغرقت  التي 

الق   المدير  مع  باالشتراك  بنغازي،  في  لبرنامج واحًدا  طري 

العالمي من زيارة مخيم  الوفد    . خالل األسبوع، تمكناألغذية 

تاورغاء، وهو األكبر في الشرق، حيث التقوا   ليس لنازحيحال

المخيم.   وإدارة  النازحة  الوفدبالعائالت  حظي  فرصة  ب  كما 

توزيع حضور   فيها    عملية  لإلغاثة قدمت  الليبية  مواد    الهيئة 

النظافة   ومستلزمات  األساسية  )  20  إلىاإلغاثة   137عائلة 

في بنغازي )تم الوصول   المستضافينفرًدا( من نازحي مرزق  

في    .في حملة التوزيع هذه(  شخصا   2,785أسرة /    486إلى  

سال العالمي  األغذية  برنامج  وزع  اليوم،  في  ائية ذغ  تنفس   .

مباٍن تمت صيانتها من    تفقد الوفدجدابيا،  االنازحين في    مخيم

المجلس النرويجي لالجئين. في سيدي و  قبل مفوضية الالجئين

مدرسة   إلى  زيارة  هناك  كانت  بنغازي،  مدينة  شمال  بلوبرنت  خليفة،  للمفوضية    التابعة  (BluePrint)مبادرة 

من مقابلة العديد من رؤساء  الوفد    واليونيسف للقاء مدير المدرسة والمعلمين والطالب. على مدار األسبوع، تمكن

االحتياجات العامة، فضالً عن قضايا    نُوقشت البلديات وممثلي البلديات، فضالً عن السلطات الليبية األخرى، حيث  

مركز الرئيسي  وهو القنفودة،    إيواء مركز   رئيس بعثة المفوضيةو، زار  يوني  19النازحين والالجئين / الهجرة. في  

 في الشمال الشرقي، والتقى بكل من إدارة المركز والمحتجزين.

المفوضية   ذلك    567  حديثاً سجلت  في  بما  لديهم    44فرًدا،  اللمواعيد  فرًدا  إعادة    ومواعيد   جوءتحديد وضع 

(  8فلسطين )و( 21إريتريا )و( 86(، تليها سوريا )171السودان ) دولة  من أغلبهمفرًدا  294 سُجل. كما التوطين 

 .(. تم تزويد األفراد المسجلين حديثًا بشهادات المفوضية1( واليمن )1الصومال )و(  2جنوب السودان )و (  4إثيوبيا )و

وشمل    أسرة(.  288الجئًا وطالب لجوء )  650  ات مالية إلىمساعدمنظمة تشيزفي، شريكة المفوضية،    تقدم

أسرة(.    190فرًدا )  269  إلىطارئة    ات مالية أسرة( ومساعد  98فرًدا و )  381  إلىمنتظمة  ات مالية  ذلك مساعد

مساعدات تلقوا بالفعل    كانوا قدفرًدا(،    196أسرة )  150على    بطاقات مسبقة الدفعالمجلس النرويجي لالجئين    ووزع

 .نظمة تشيزفي في إطار آلية المساعدات الهجينة بواسطة م نقدية 
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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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