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الجئا    17,414  ، تم تسجيل إنقاذ/اعتراض2021حتى اآلن في سنة  

  .بواسطة حرس السواحل الليبي  في ليبيا  وإنزالهم من البحر  ومهاجرا

تحديد   تم  هؤالء،  ضمن  مشمولون    4,488من  أنهم  على  شخصاً 

باختصاص المفوضية، وكان أغلبهم من السودان وسوريا وإريتريا.  

في المائة(،    64ولقد أُنزل أكثر من نصفهم في قاعدة طرابلس البحرية )

في المائة(، ثم ميناء مصفاة الزاوية    24يليها ميناء طرابلس التجاري )

الطبية لجنة اإلنقاذ    وشريكتها   مفوضية الالجئين تظل    في المائة(.  8)

حاضر العاجلة    تين الدولية  الطبية  المساعدة  لتقديم  اإلنزال  نقاط  في 

 .ومواد اإلغاثة األساسية 

  استجابة المفوضية

البت مركز التسجيل التابع للمفوضية في طرابلس وتم  مع  الجئًا وطالب لجوء   233 تواصلفي األسبوع الماضي،  

(،  34(، وسوريا )33فرًدا من السودان )  79وفقًا الحتياجاتهم. ومن بين هؤالء، سجلت المفوضية    في ملفاتهم

حصل جميع المسجلين حديثًا  (.  1(، وإثيوبيا )1(، والصومال )1(، وإريتريا )3(، وجنوب السودان )6وفلسطين )

الخدمات المحلية.    الحصول علىلهم    ليتسنىهوية    يمكن لهم استخدامها كإثباتالالجئين   مفوضيةمن  على شهادات  

فرًدا. حتى اآلن    120  إلىالتسجيل المستمر مثل تجديد الشهادات وتحديث البيانات    قُدمت خدماتباإلضافة إلى ذلك،  

 الجئًا وطالب لجوء في ليبيا. 6,853، سجلت المفوضية 2021في عام 

ت منظمة  التقرير، قدم فترة. خالل لألشخاص الذين تعنى بهم في ليبياات المالية تواصل المفوضية تقديم المساعد

المجتمع الحضري. وشمل ذلك    الجئًا وطالب لجوء يعيشون في  44  ات مالية إلىمساعدتشيزفي، شريكة المفوضية،  

طارئة لشخصين. كانت األمراض المزمنة وكذلك اإلعاقات   ات مالية فرًدا ومساعد 42منتظمة إلى ات مالية مساعد

لمساعدة. حتى اآلن من هذا العام، ل  لدى الحاالت المتلقية  الجسدية والعقلية من بين نقاط الضعف التي تم تحديدها

إلى   ماليةمساعدات    - من خالل شركائها    -قدمت المفوضية  

 الجئًا وطالب لجوء في جميع أنحاء البالد. 4,781

لمفوضية، تقديم  اشريك  لالجئين،يواصل المجلس النرويجي  

في المفوضية  الذين تعنى بهم  المساعدة القانونية لألشخاص  

بشأن   المشورة  تقديم  ذلك  في  بما  المدنيليبيا،  ،  التوثيق 

التوطين  وإعادة  الخدمات،  إلى  السكن   ،والوصول  وحقوق 

تقديم حوالي  والعقاراتواألرض   تم  يونيو وحده،  في   .613 

داخليًا.   والنازحينلالجئين وطالبي اللجوء    جلسة مشورة قانونية

 .2021جلسة منذ يناير  1,425تم تقديم ما مجموعه 

رسمية في   إيواءفي مراكز    محتجزاً   فردا  5,418يوجد حاليا 

حوالي  ليبيا هناك  هؤالء،  بين  ومن  من    1,000.  شخص 

لمفوضية. حتى اآلن خالل هذا العام، ا  المشمولين باختصاص

. تواصل المفوضية دعوتها إلى اإلفراج المنظم لكذل المفوضية ات الجئًا وطالب لجوء عقب دعو 127سراح  أُطلق

من  عن الالجئين وطالبي اللجوء، وهي على استعداد لتقديم الدعم من خالل توفير المساعدة في الحماية بما في ذلك  

 .  الممكنة المستقبلية الحلول الدائمة  والبت في الملفات إليجادوحزم المساعدة الحضرية التسجيل خالل خدمات 
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الليبيون  223,949

 1النازحون داخلياً حالياً 

  من عائدونال 642,408

 1النزوح

الالجئون وطالبو  42,458

 2اللجوء المسجلون

لمراكز  الزيارات 104

   2021في سنة  اإليواء

 

الالجئون وطالبو  127

 اللجوء الذين تم اإلفراج عنهم

 2021في سنة 

الالجئون وطالبو  6,521

من الفئات األكثر ضعفا  اللجوء 

  2017غادروا منذ الذين 

في  شخصاً غادروا 334)

2021) 

 التمويل 

مليون دوالر   93.0

 2021المطلوب لـ   أمريكي 

 

مليون دوالر أمريكي  43.5

يوليو  27مستلمة حتى تاريخ 
2021 

 

 

 

: مصفوفة تتبع النزوح -المنظمة الدولية للهجرة  1
    2021 فبراير

 2021 يوليو 29 البيانات حتى تاريخ   2
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