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تم   الماضية،  ساعة  واألربعين  الثمانية    700نحو    إرجاعخالل 

البحر وإنزالهم في طرابلس من قبل سلطات السواحل   منشخص  

منفصلة.   عمليات  أربع  في  الالجئين  الليبية  مفوضية  كانت 

حاضرتين في نقاط اإلنزال   (IRC) وشريكتها لجنة اإلنقاذ الدولية

تقوم   أن   لتقديم المساعدة الطبية العاجلة ومواد اإلغاثة األساسية قبل 

عمليات  مع  إيواء.  مراكز  إلى  األشخاص  بنقل  الليبية  السلطات 

تاريخ   فإنه، وحتى  تم تسجيل    4اإلنزال األخيرة هذه  قد  فبراير، 

الجئا ومهاجرا في البحر وإنزالهم في ليبيا   1,171إنقاذ/اعتراض  

  .2021خالل عام  

 استجابة المفوضية 

يعد تقديم المساعدة للنازحين داخليا في ليبيا نشاطا مهما 

فبراير وزعت مفوضية الالجئين والهيئة   4في  للمفوضية.  

في نازحاً ليبيا    464الليبية لإلغاثة مساعدات شتوية على  

كم  65بالقرب من مدينة ترهونة ) للنازحين اثنين تجمعين

جنوب شرق طرابلس(. وشملت المواد الموزعة البطانيات 

ومستلزمات   الشمسية  والمصابيح  الشتوية  والمالبس 

فبراير، وزعت المفوضية وشريكتها الهيئة   1النظافة. في  

  1,000الليبية لإلغاثة المالبس الشتوية على ما يقرب من  

ل مدينة مرزق )جنوب  في  نازح من  حاليا  يعيشون  يبيا(، 

 .كم غرب طرابلس( 45الزاوية وضواحيها )

السراج   تسجيل  مكتب  في  للمفوضية  التابع  االستقبال  فريق  استقبل  الماضي،  األسبوع  وقام    497في  شخصاً 

بينهم   من  التوطين  84بإجراءاتهم، وكان  الالجئين ومواعيد إلعادة  تحديد وضع  مواعيد  لديهم  تألفت شخصاً   .

من    مجموعة حديثاً  المسجلين  )  242األشخاص  السودان  من:  كل  من  مستضعفاً  )135شخصاً  وسوريا   )73  )

،  2021(. منذ يناير  3( وجنوب السودان )3( وفلسطين )4( واليمن )4( والصومال )6( وإثيوبيا )14وإريتريا )

 المفوضية في ليبيا.الجئًا وطالب لجوء مسجلين لدى 43,870 شخصاً ليبلغ اإلجمالي  943سجلت المفوضية 

التابع للمفوضية تقديم الخدمات لالجئين وطالبي اللجوء القاطنين في المناطق الحضرية.   ييواصل المركز المجتمع

تشمل   37تلقى   ودفايات كهربائية ومعاطف وأغطية بالستيكية ومالبس رياضية. كما  بطانيات ومراتب  شخصاً 

الخدمات في المركز المجتمعي المساعدات الطبية وخدمات التسجيل وتقديم الدعم النفسي واالجتماعي باإلضافة إلى  

استشارة رعاية صحية أولية في    16,568كاؤها  فبراير، قدمت المفوضية وشر  3المساعدات المالية والعينية. حتى  

 شخصاً.   3,390شخصاً، ومساعدات مالية إلى     18,794المناطق الحضرية، كما قدمت مواد اإلغاثة األساسية إلى  

شملت المشاريع في    (.QIPsخالل شهر يناير، أكملت المفوضية وشركاؤها عدًدا من المشاريع سريعة التأثير )

شخص،    9,000أربع حاويات في أربعة مراكز صحية في بنغازي ليستفيد منها أكثر من  القطاع الصحي تركيب  

( األعمال الكهربائية DRC( الشريكة. وأكمل المجلس الدنماركي لالجئين )ACTEDوتم ذلك بإشراف منظمة أكتد )

نسمة. باإلضافة إلى    30,000والمدنية والصحية في مستوصف ابن خلدون بطرابلس والذي يقدم خدماته إلى نحو  

في قطاع التعليم، وذلك، سلمت المفوضية معدات طبية، من بينها ست سيارات إسعاف، إلى السلطات في بنغازي.  

مدرسة   في  المالعب  بصيانة  أكتد  منظمة  ببنغازي،  قامت  الفاروق  النفسية    في  لتسهمعمر  الصحة  من  الرفع 

  59، نفذت المفوضية  2020واالجتماعية للطالب واألطفال وتعزيز التماسك االجتماعي في المنطقة. منذ بداية عام  

 من المشاريع سريعة التأثير في أنحاء ليبيا. 
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الليبيون   316,415

 1النازحون داخلياً حالياً 

 من عائدونال 567,802

 1النزوح

الالجئون وطالبو   43,870

 2المسجلوناللجوء 

لمراكز   الزيارات   462

   2020في سنة  اإليواء

 

الالجئون وطالبو    510

  اللجوء الذين تم اإلفراج عنهم

 2020/21في سنة 

الالجئون وطالبو     6,235

من الفئات األكثر ضعفا  اللجوء 

الذين تم إجالؤهم منذ نوفمبر 

غادروا في سنة   (49  2017

2021)   

 التمويل

مليون دوالر  93.0

2021المطلوب لـ    أمريكي  
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في قاعدة طرابلس    لجنة اإلنقاذ الدوليةفرق مفوضية الالجئين و
 UNHCR©البحرية. 
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