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حرس السواحل   من طرف   في ليبيا  وإنزالهم من البحر  الجئا ومهاجرا  5,007  ، تم إنقاذ/اعتراض أبريل  8حتى  

الماضية، حيث شهد عام  شهد الشهران األخيران ارتفاعاً كبيراً في األعداد مقارنة بنفس الفترة من السنة . الليبي

وشريكتها لجنة اإلنقاذ    مفوضية الالجئين  مازالت.  في المائة خالل شهري فبراير/مارس  60زيادةً بنسبة    2021

العاجلة ومواد اإلغاثة األساسية   نقاطفي    حاضرتين  الدولية  لتقديم المساعدة الطبية  السلطات    اإلنزال  قبل أن تنقل 

  . الليبية األشخاص إلى مراكز إيواء

  استجابة المفوضية

األغذية    8و    7في   برنامج  مع  بالتنسيق  أبريل، 

العالمي، قدمت المفوضية سالت غذائية وأطقم مطبخ  

للنازحين   أخرى  إغاثة  ومواد  النظافة  ومستلزمات 

أسرة   300تلقت  س جنوب غرب ليبيا.  داخلياً في غدام

غذائية تكفي لمدة شهر    سالت(  شخصا    1,650  نحو)

المفوضية   وزعت  العام،  بداية  منذ   قرابة واحد. 

 .  غذائية على النازحين والالجئين  سلة 15,000

ا حاجة  في   القاطنيناللجوء    يوطالبن  ي لالجئتشتد 

. في األسبوع  إلى المساعدات الطبية  المناطق الحضرية

قدم اإلنقاالماضي،  لجنة  الشريك وهي    الدولية،  ذت 

استشارة رعاية صحية أولية    246الطبي للمفوضية،  

كم شرق طرابلس(. كما   190في طرابلس ومصراتة )

  قُدمت ،  2021ت العامة والعيادات الخاصة. حتى اآلن في عام  حالة طبية عاجلة إلى المستشفيا  100أكثر من    أحيلت

 .  استشارة طبية لالجئين وطالبي اللجوء 2400 قرابة

ً   570في مكتب تسجيل السراج في طرابلس    المفوضيةفي األسبوع الماضي، استقبل فريق     76، من بينهم  شخصا

  606موعدا  إضافيا  لـ    312لقد ُحجز  وإعادة التوطين.    ومواعيدتحديد وضع الالجئ    شخصاً كانت لديهم مواعيد

التسجيل    أشخاص ( وإريتريا  78( وسوريا )93السودان )  كل من:  من  شخصا    214وعائالت. كما سجل فريق 

المسجل  ُزود (.  5( وفلسطين )7( واليمن )7( وإثيوبيا )24)   قُدمت .  الالجئين  مفوضية حديث ا بشهادات    وناألفراد 

وتقسيم الملفات وتجديد الشهادات وتحديث البيانات ذات الصلة    أعضاء للعائلة مثل إضافة    ،ل المستمرخدمات التسجي

 . شخص في ليبيا  2,100 زهاءفرد ا. منذ بداية العام، سجلت المفوضية   272إلى 

اللجوء.    بهدف إيصالها إلىيستمر توزيع مواد اإلغاثة األساسية   المجتمعالفي  الالجئين وطالبي  التابع مركز  ي 

ا مساعدات    344للمفوضية في منطقة قرجي بطرابلس، تلقى   . كما قامت هيئة اإلغاثة الليبية، شريكة عينيةشخص 

الصابون  والنظافة  : مستلزمات  في بنغازي. وشمل ذلك  شخصا    37المفوضية، بتوزيع مواد اإلغاثة األساسية على  

من    9,500نحو  المفوضية من خالل شركائها    وزعتات األطفال واألغطية البالستيكية. منذ بداية العام،  ظوحفا

  .في ليبيا المشمولين باختصاصهامواد اإلغاثة األساسية على األشخاص 

  149الجئًا وطالب لجوء )  212إلى    ماليةالمفوضية، مساعدات    ةشريك  ت منظمة تشيزفي،خالل فترة التقرير، قدم

  شخصا    189  إلىطارئة  ات مالية  )سبع أسر( ومساعد   شخصا    23  إلى منتظمة  ات مالية  وشمل ذلك مساعد أسرة(.  

شخصا  من ضمن من تلقوا المساعدات المالية الطارئة قد أطلق سراحهم مؤخرا  عقب   60  وكان هناكأسرة(.    142)

 . دعوات المفوضية
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الليبيون   278,177

 1النازحون داخليا  حاليا  

 من عائدونال 604,965

 1النزوح

الالجئون وطالبو   43,348

 2اللجوء المسجلون

  لمراكز اإليواء  الزيارات 18

   2021في سنة 

 

الالجئون وطالبو    121

  اللجوء الذين تم اإلفراج عنهم

 2021في سنة 

الالجئون وطالبو    189

من الفئات األكثر ضعفا  اللجوء 

   2021في  غادرواالذين 

 التمويل

مليون دوالر  93.0

2021المطلوب لـ    أمريكي  
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