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 تحركات سكانية  

السواحل الليبي  حرسالجئًا ومهاجًرا في البحر من قبل  6,588 ُسجل إنقاذ/اعتراض، أغسطس 5حتى  

شخصاً في عمليتين بحريتين في قاعدة طرابلس البحرية وفي   149أغسطس، أنزل  1 فيفي ليبيا.  وإنزالهم

حاضرتين في    (IRC)كم غرب طرابلس(. كانت مفوضية الالجئين وشريكتها لجنة اإلنقاذ الدولية    45الزاوية )

   . نقطتي اإلنزال لتقديم مواد اإلغاثة األساسية والمساعدة الطبية العاجلة

 المفوضية استجابة 

القاطنين في تواصل المفوضية دعم الالجئين وطالبي اللجوء  

. في األسبوع الماضي، وزعت في طرابلس مناطق حضرية

،  (CESVI) تها منظمة تشيزفيمن خالل شريك ،المفوضية

والمناديل والمصابيح الشمسية  نصابوالالنظافة و مستلزمات

في  فرًدا. حتى اآلن  16المياه ومعقمات األيدي على  أوعيةو

الجئ وطالب لجوء في  17,000 هذا العام، تلقى أكثر من

  .ة مواد اإلغاثة األساسيةالمناطق الحضري

 ً وطالب لجوء مسجلين لدى  اً الجئ 46,823يوجد حاليا

  من هذه المجموعة، %  45  ويشكل الرجالالمفوضية في ليبيا.  

%. النسبة األكبر من  33واألطفال  %22 بينما تشكل النساء

 والجفرة( %50طرابلس )الحاالت المسجلة موجودة في 

  من (. غالبية المسجلين هم %8( ومصراتة )14%)

  ، (%32) يليهم السودانيون ،(%34ن )يسوريال

فرداً    166ُسجل  التقرير    فترة(. وخالل  %12واإلريتريون )

وطالب لجوء لدى   اً الجئ 4,321 ُسجل، 2020اج. حتى اآلن في عام السر  المفوضية بفي مكتب تسجيل 

   .المفوضية في ليبيا

في ليبيا.  المفوضيةاح األشخاص المشمولين باختصاص إلنقاذ أرو هاّمة وسيلةيعد تقديم المساعدة الطبية 

استشارات الرعاية الصحية األولية واإلحاالت الطبية ، الشريك الطبي للمفوضية تقدم لجنة اإلنقاذ الدولية، وهي

طرابلس، والمركز الصحي قرقارش بالتابع للمفوضية  تنمية المجتمع  في خمسة مواقع في ليبيا. ويشمل ذلك مركز  

كم شرق   190في مصراتة ) والمركز الصحي السكيراتالجزيرة  ومستوصفلجنة اإلنقاذ الدولية ومأوى 

  2,495 قُدمتأغسطس،  5. وحتى نزالوفي نقاط اإل اإليواءالمساعدة الطبية في مراكز  تُقدمطرابلس(. كما 

 حضرية.  المناطق الفي  1,689و  يواءفي مراكز اإل 806و  نزالفي نقاط اإل 913 :استشارة طبية

من  شخصاً  1,212في ليبيا، منهم  يواء ي مراكز اإلف الجئ ومهاجر  2,500 نحوفي الوقت الحاضر، هناك 

واإلفراج المنظم عن جميع  حتجاز. وتواصل المفوضية الدعوة إلنهاء االالمفوضيةالمشمولين باختصاص 

  180 في هذه السنة المجتمع الحضري. حتى اآلن أجرت المفوضية وشركاؤها وإطالق سراحهم إلىالالجئين 

في ليبيا لتقديم المشورة والمساعدة الطبية والمادية وتسجيل الالجئين وطالبي  يواءإلى مراكز اإل متابعة زيارة

 حلول دائمة.  لفئات األكثر ضعفاً من أجل إيجاد اللجوء وتحديد ا

منظمة تشيزفي من خالل شركائها    ،أغسطس، قدمت المفوضية  5حتى  .  مالية مستمراً توزيع المساعدات ال  مازال

ً   5,852مالية إلى  ، مساعدات  (DRC)والمجلس الدنماركي لالجئين   ً نازح  3,494من بينهم    شخصا   2,358و    ا

  .وطالب لجوء اً الجئ
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الليبيون  401,836

 1النازحون داخلياً حالياً 

 من عائدونال 457,324

 1النزوح

الالجئون وطالبو  46,823

 2اللجوء المسجلون

لمراكز   الزيارات   180

   2020في سنة  اإليواء

 

الالجئون وطالبو   231

  اللجوء الذين تم اإلفراج عنهم

 2020في سنة 

الالجئون وطالبو  5,709

من الفئات األكثر ضعفا  اللجوء 

الذين تم إجالؤهم منذ نوفمبر 

غادروا في سنة  (297 2017

2020)   

 التمويل

مليون دوالر  84.1

2020المطلوب لـ    أمريكي  
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مفوضية الالجئين في قاعدة طرابلس البحرية إثر وصول الجئين 
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