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 أبرز األحداث  
جدابیا، كجزء  ارفة للرعایة الصحیة األولیة في  قیونیو، تبرعت المفوضیة بمعدات طبیة لمركز ال  22في   

.  19-كوفید  لمرض فیروس كورونا المستجدمن دعمھا المستمر للسلطات الصحیة اللیبیة واالستجابة  
.  أجھزة للصور بالموجات فوق الصوتیة، وتخطیط كھربائیة القلب، وتعداد الدم الشامل تضمنت المعدات  و

مشاریع  لیبیا كجزء من    في   تدك أشریك منظمة  الالمرفق من قبل    ھذا  إعادة تأھیل  2021في عام    تم  حیث
ھي مشاریع صغیرة یتم تنفیذھا بسرعة تھدف إلى المساعدة في خلق ظروف ، وللمفوضیة  األثر السریع

 طالبي اللجوء والالجئین. للتعایش السلمي في المناطق التي تستضیف األفراد النازحین، بما في ذلك 
فبرایر في مدینة غات   17أقیم حفل تسلیم في مدرسة  

حضر و.  بالمدرسة  لالحتفال باختتام أعمال إعادة التأھیل
العمل    مخططالفعالیة ممثلون عن وزارة التربیة والتعلیم وبلدیة العویانات. یعد المشروع جزًءا من  

والیونیسف    المشترك  المفوضیة  قبل  لتعزیز    -من  الوكالتین  كلتا  قبل  عالمیة من  استراتیجیة  وھي 
الجھود المبذولة لتوفیر التوعیة وتوسیع المساعدة وتحسین تقدیم الخدمات األساسیة والحمایة لدعم 

  ، األبوابواستبدال النوافذ و  ةجدیدة  كھربائی  منظومة  ةالمدرس  صیانةأعمال  األطفال المتنقلین. تضمنت  
المدرسة لتسھیل وصول الطالب ذوي   كما تم تجدید مرافق المیاه والصرف الصحي والنظافة في 

، وتم توفیر  من الداخل والخارج االحتیاجات الخاصة إلیھا. تم إعطاء المدرسة طبقة جدیدة من الطالء  
  التظلیل لساحة المدرسة.

 تحركات سكانیة  
اإلدارة العامة ألمن السواحل،  ، والسواحل اللیبي  حرسمن قبل   اومھاجر  االجئطالب لجوء و 8,317  إنقاذ/اعتراضُسجل  ،  2022حتى اآلن في عام  

بعملیة إنزال   حرس السواحل اللیبي حیث قام  یونیو 24 یوم عملیةآخر فذت ن .من العملیات  103خالل  وذلك  والبحریة اللیبیة، وجھاز دعم االستقرار، 
 .  الزاویة میناء مصفاة  في  مھاجراً  12

   استجابة المفوضیة 
(الیعمل   الجدید  المجتمعي  شریكیالذي  و)،  CDCمركز  تشزفي  دیره  منظمة  مع  CESVI  المفوضیة  طاقتھ  بكامل  تشزفيشركاءال،  منظمة   :  

CESVI  ،لجنة االنقاذ الدولیةو  IRC  لالجئین  المجلس النرویجيو  NRC    أسرة في األسبوع لخدمات متنوعة.   250أكثر من    المركز  یخدم حیث
الماضي تم تحسین اإلضاءة والتھویة في المساحة الصدیقة لألطفال، وتم  ف  ،رفق بحد ذاتھم، یتواصل العمل لتحسین الالوقت الحالي في   في األسبوع 

مخارج الطوارئ في  أخرى جاریة بما في ذلك    صیاناتھناك  مرضى السل باإلضافة إلى مرحاض خارجي.    التي تخدمتركیب مبنى جاھز للعیادة  
لألشخاص ذوي اإلعاقة، وغرف آمنة بأبواب معدنیة معززة لضمان سالمة الموظفین واألشخاص المعنیین    ممرات منحدرةالحریق، وتركیب  حاالت  

 في حالة الطوارئ. 
في األسبوع الماضي، وزعت لجنة تقدیم المساعدة والخدمات لطالبي اللجوء والالجئین األكثر ضعفاً.  في  ، مع شركائھا،  مستمرة  مفوضیة الالجئین

وأوعیة المیاه  البطانیات والمراتب والمصابیح الشمسیة وأطقم المطبخ وألواح الصابون  ، و النظافة  ، وھي شریك المفوضیة، مستلزماتاإلنقاذ الدولیة
من طالبي اللجوء والالجئین من خالل الزیارات المنزلیة. كما تم توفیر مجموعات النظافة    319ستلزمات األطفال لـ  وحفاضات األطفال وم  القابلة للطي 

، قدمت المفوضیة المساعدة النقدیة الطارئة إلى    CESVI  ھا منظمة تشیزفي من خالل شریكو.  المركز المجتمعي فرًدا في    21ومستلزمات األطفال إلى  
تمت إحالتھم جمیعًا  و   ،فردا تمكنوا من الفرار من معسكرات االتجار بالبشر  30حددت المفوضیة  كما    ، السراج ب تسجیل  الفرًدا). في مركز    24أسر (  10

ً ع الماضي  في األسبو وإلجراء مقابالت الحمایة لتحدید احتیاجاتھم وتقدیم المساعدة الالزمة.    47) وBIAsتقییًما للمصالح الفضلى (  25، تم إجراء  أیضا
) مع األطفال والبالغین لتحدید مخاوفھم المتعلقة بالحمایة، وتقییم احتیاجاتھم، واتخاذ قرار بشأن إجراءات المتابعة  PNAsتقییًما الحتیاجات الحمایة (

 الخدمات المتخصصة. بناًء على التقییمات تمت إحالة األفراد إلى والمطلوبة. 
.  بلدیات مختلفة بالعاصمة طرابلسفي مراكز الرعایة الصحیة األولیة العامة في    لجنة اإلنقاذ الدولیةتقدم المفوضیة خدمات صحیة من خالل شریكھا  

الدولیة   اإلنقاذ  لجنة  ال   ةاستشار   279قدمت  الصحة  الصحة    63ونجابیة  اإلو  عامةفي مجاالت  في مجال  وأحالت  النفسیةاستشارة  إلى  شخصاً    56، 
  53و  ة طبیة في مركز إیواء طریق السكة،استشار  51و  ،طریق المطار  مركز إیواءاستشارة طبیة في    33  قدمتكما  مستشفیات عامة وعیادات خاصة.  

 محتجزین إلى مستشفیات عامة وعیادات خاصة.   8، كما تم إحالة عین زارةإیواء مركز في وإحالة واحدة استشارة طبیة 
  ھولندا   |  التنمیة والحمایة اإلقلیمي لشمال أفریقیابرنامج     |مالطا  |إیطالیا    |  الجمھوریة الھیلینیة  |  ألمانیا   |فرنسا   | االتحاد األوروبي  |كندا    |  النمسا   :لمانحینبشكر خاص ل  تقدمن

 خاصة ال مانحة الجھات  ال |الوالیات المتحدة األمریكیة  |

  إحصائیات رئیسیة

اللیبیون   168,011
 1النازحون داخلیاً حالیاً 

 عائدونال 673,554
 1النزوح من

الالجئون   45,521
وطالبو اللجوء  

 2المسجلون

لمراكز   الزیارات   232

   2022في سنة  اإلیواء
 

الالجئون وطالبو    376
اإلفراج  اللجوء الذین تم 

في سنة  حتى اآلن عنھم
2022 

الالجئون وطالبو   511

من الفئات األكثر  اللجوء 
حتى غادروا ضعفا الذین 

 2022اآلن في سنة 

 التمویل
ملیون دوالر  70.0

 أمریكي  
 2022 سنةل  مطلوب  
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 2022نایر ی: تتبع النزوح
 2022 یونیو 1البیانات حتى     2
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