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مقدمة

، و661,892 
ً
 داخليا

ً
يقدر أن 803,000 شخص في ليبيا يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، ضمنهم 168,011 نازحا

 من النزوح، و42,024 من طالبي اللجوء والالجئين املسجلين لدى املفوضية السامية لألمم املتحدة 
ً
عائدا

لشؤون الالجئين.

يعد الفقر وتعذر الوصول إلى سبل كسب العيش والخدمات األساسية مثل الصحة والتعليم من بين التحديات 
 )بما في ذلك: إعادة تأهيل املساكن، 

ً
الشائعة. تشمل أعمال املفوضية مبادرات تستهدف الفئات األكثر ضعفا

واملساعدات املالية الطارئة، واملواد الغذائية، ومستلزمات النظافة، واملواد غير الغذائية( إلى جانب تعزيز بيئة 
الحماية وتقوية القدرة على الصمود واملساهمة في إيجاد حلول. إن مشاريع املفوضية ترتكز بقّوة على املجتمع، 

من خالل إعداد برامج تعتمد على اآلليات القائمة وتدعمها.

منذ عام 2019، تنفذ املفوضية املشاريع سريعة التأثير )QIPs( للمساعدة في دعم النازحين والعائدين من 
النزوح وطالبي اللجوء والالجئين واملجتمعات املضيفة. هذه املشاريع هي مشاريع صغيرة وسريعة التنفيذ تهدف 
إلى زيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات األساسية، وتعزيز الصمود والتعايش السلمي بين النازحين واملجتمعات 

املضيفة لهم.

على مدار السنوات الثالث املاضية، أكملت املفوضية 148 مشروًعا من املشروعات سريعة التأثير، معظمها في 
قطاعات الصحة والتعليم والحماية، وذلك في 16 منطقة في أنحاء ليبيا، حيث أنفقت ما يقرب من 7.5 مليون 

دوالر أمريكي على هذه املشاريع.

يتم تحديد كل مشروع بالتشاور مع السلطات الوطنية واملحلية وبمشاركة فاعلة من املجتمعات املحلية. يشمل 
العمل إعادة تأهيل الخدمات العامة األساسية والبنية التحتية، واملساعدات في مجاالت الصحة والتعليم، والدعم 
 أو من خالل شركائها.

ً
العيني أو الفني للسلطات املحلية والوطنية. تنفذ املشاريع إما من قبل املفوضية مباشرة

يسعدنا أن نعرض بعض أعمالنا في هذا الكتيب.

ستواصل املفوضية العمل عن كثب مع السلطات والشركاء الليبيين لتحديد وتنفيذ مشاريع جديدة، بهدف 
تحسين الظروف املعيشية للجميع وتعزيز الصمود والتماسك االجتماعي. 

* مصفوفة تتبع النزوح - منظمة الهجرة الدولية )يناير 2022(.
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لمحة عن المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في ليبيا

تتواجد املفوضية في ليبيا منذ عام 1991 وهدفنا االستراتيجي العام - بالتعاون مع السلطات الليبية - هو 
تعزيز بيئة الحماية وتقديم املساعدة املنقذة للحياة للنازحين وطالبي اللجوء والالجئين واملجتمعات املضيفة 

املتضررة في ليبيا.

.
ً
تتمثل إحدى األولويات املهمة في السعي إليجاد حلول دائمة خارج ليبيا لبعض طالبي اللجوء والالجئين األكثر ضعفا

مفوضية الالجئين عضو في فريق األمم املتحدة الُقطري والفريق الُقطري للعمل اإلنساني في ليبيا. تشارك 
املفوضية في قيادة منصة املهاجرين والالجئين، وقطاع املأوى/املواد غير الغذائية وقطاع الحماية، باإلضافة 

إلى فريق عمل املساعدات املالية واألسواق.

تدعم املفوضية السلطات الليبية ألجل تحسين الظروف املعيشية لليبيين النازحين واملتضررين من النزاع وتعمل 
مع الشركاء لتوفير الخدمات األساسية واملساعدات املنقذة للحياة لطالبي اللجوء والالجئين املستضعفين. وبهدف 
تعزيز قدرة السلطات والجهات الحكومية على االستجابة، عملت املفوضية على القيام  بأنشطة مختلفة لبناء 
القدرات بما في ذلك تقديم معدات طبية وإعادة تأهيل مرافق صحية في إطار استجابتها لجائحة كوفيد-19.  

عائدون من النزوح 

661,892*
 
ً
نازحون داخليا

168,011
طالبو لجوء والجئون 

مسجلون لدى املفوضية

42,024*

*    اعتباًرا من 31 مارس 2022.
** مصفوفة تتبع النزوح - منظمة الهجرة الدولية )يناير 2022(.
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»األشخاص الذين يأتون إلى هنا هم من ذوي الدخل املحدود... على سبيل املثال، 
املوظفون الكادحون الذين ال يمكنهم تحمل تكاليف العيادات الخاصة. لدى املركز 
تخصصات جيدة. هناك معمل، وصيدلية، وعيادة أسنان. لدينا طاقم طبي ممتاز«.

»بعد الحرب في طرابلس، كان املركز شبه مدّمر، وتعرض للنهب. كان هناك الكثير من 
السرقات. فقدنا كل �شيء في عيادة األسنان. كما لحقت أضرار باملبنى نفسه«.

أنيس محمد 
مدير املركز الصحي أبو ذر الغفاري 

المركز الصحي أبو ذر الغفاري 
طرابلس

الشريك  
املجلس الدنماركي لالجئين 

“نقدم الخدمات لكل من يأتي للمركز، سواًء كانوا ليبيين أو غير ليبيين”

املركز الصحي أبو ذر الغفاري، أبوسليم، طرابلس 
الصورة: محمد العالم / مفوضية الالجئين ©
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“لقد استفدنا كثيرًا من الصيانة. 

استلمنا أيضًا مولد كهرباء من المفوضية، وهو ما لم يمكن 
متوفرًا لدينا من قبل. أشكر المفوضية، فلقد دعمونا حقًا. 

العمل الذي قاموا به جيٌد. 

أرجو أن يكون مواطنونا راضين عنا.”

املركز الصحي أبو ذر الغفاري، أبوسليم، طرابلس 
الصورة: محمد العالم / مفوضية الالجئين ©
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املركز الصحي الكريمية، السواني، طرابلس 
الصورة: محمد العالم / مفوضية الالجئين ©

“شكرًا للمفوضية على دعمها لنا”

»تم افتتاح هذا املركز في عام 2015. منذ افتتاحه، يقدم خدمات ممتازة للمنطقة 
واملناطق املجاورة. األقسام التي لدينا هي طب األطفال، والصحة العامة، وأمراض 

النساء، والسكري، واألمراض الجلدية، والتطعيمات. كما أن لدينا عيادة أسنان 
. قبل الصيانة، عانى املركز من انقطاع الكهرباء ومشاكل في املياه. كانت هناك 

ً
ومختبرا

رطوبة بالجدران. املراحيض كانت ال تعمل بسبب نقص املياه«.

حسين أبو بريدعة 
مدير املركز الصحي الكريمية

المركز الصحي الكريمية 
الكريمية 

الشريك  
 )ACTED( منظمة أكتد
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“بعد ذلك، كانت التغييرات واضحة للجميع. لم تعد هناك 

انقطاعات للتيار الكهربائي. الكهرباء متوفرة. يمكن للناس اآلن 
القدوم وتلقي الخدمات.

لقد زاد عدد األطفال الذين يأتون إلى المركز للحصول على 
التطعيمات، وكذلك عدد األفراد الذين يطلبون لقاحات كوفيد”

املركز الصحي الكريمية، السواني، طرابلس 
الصورة: محمد العالم / مفوضية الالجئين ©
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املركز الصحي الساحل، سوق الجمعة، طرابلس 
الصورة: محمد العالم / مفوضية الالجئين ©

»لقد أغلق هذا املركز بسبب جائحة كورونا، لكننا نعمل اآلن في الفترتين الصباحية 
واملسائية. نحن ممتنون للمفوضية على دعمها. اآلن، لدينا مولد كهرباء. قبل ذلك، 
عندما كان التيار الكهربائي ينقطع، كان علينا التخلص من العينات في معملنا. لكن 

اآلن، األمور جيدة«.

لطفي علي قنبور 
مدير املركز الصحي الساحل

المركز الصحي الساحل 
سوق الجمعة  

الشريك  
 )INTERSOS( منظمة إنترسوس
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املركز الصحي الساحل، سوق الجمعة، طرابلس 
الصورة: محمد العالم / مفوضية الالجئين ©

“كانت أعمال الصيانة ذات جودة عالية حًقا. تم إصالح شبكة المياه والمراحيض 

وكذلك شبكة الكهرباء واإلنارة. الجدران كانت بها رطوبة من قبل. تم تغيير 
النوافذ وتم الطالء بالكامل. 

استلمنا مولدًا ومكيفات هواء، باإلضافة إلى أثاث مكتبي. 
لقد تحسنت األمور اآلن بالفعل”
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وحدة الرعاية الصحية أحفاد املجاهدين، سوق الجمعة، طرابلس 
الصورة: محمد العالم / مفوضية الالجئين ©

 كمرفق صحي. 
ً
. ال يمكن القول إنه كان مصنفا

ً
»قبل الصيانة، كان هذا املبنى متهالكا

 كامل لدى أهل 
ً
لم يكن هناك تكييف وال ماء وال أثاث. بعد الصيانة، كان هناك رضا

املنطقة واملر�شى املترددين والعاملين«.

عبد الحق محمد الصيد 
مدير وحدة الرعاية الصحية أحفاد املجاهدين 

وحدة الرعاية الصحية أحفاد المجاهدين 
سوق الجمعة  

الشريك  
 )INTERSOS( منظمة إنترسوس
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وحدة الرعاية الصحية أحفاد املجاهدين، سوق الجمعة، طرابلس 
الصورة: محمد العالم / مفوضية الالجئين ©

“في السابق، كان الموظفون يشكون من الحرارة 

ونقص المياه وأشياء أخرى كثيرة. منذ أعمال الصيانة، 
يمكنني القول إن األهالي والمرضى والموظفين 

راضون تمامًا. األمور تغيرت حقا”
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مدرسة عبد هللا البلوق، سوق الجمعة، طرابلس 
الصورة: محمد العالم / مفوضية الالجئين ©

»كانت املدرسة بحاجة إلى الصيانة. كنا في حاجة ماسة إلى دورات مياه للموظفين 
وأعضاء هيئة التدريس. كانت الفصول الدراسية متهالكة. لم يكن بها نوافذ وال أبواب. 
كانت املياه تتسرب من السقف. كانت بيئة غير صحية للطالب، ومهمتنا هي توفير بيئة 

صحية«.

عواشة محمد مصطفى 
مديرة مدرسة عبدهللا البلوق

مدرسة عبدهللا البلوق 
طرابلس  

الشريك  
 )ACTED( منظمة أكتد
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مدرسة عبد هللا البلوق، سوق الجمعة، طرابلس 
الصورة: محمد العالم / مفوضية الالجئين ©

“لقد كان تأثير الصيانة كبيًرا على أعضاء هيئة التدريس واإلدارة 

والطالب وأولياء األمور. 

عندما تمت صيانة المدرسة، صرنا نتلقى العديد من طلبات 
التسجيل. أصبحت المدرسة جيدة. شكرا جزيال لكل من ساهم 

في هذا اإلنجاز”
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مدرسة القرضابية، سبها 
الصورة: كوكب املعلومات / مفوضية الالجئين ©

»تضمنت عملية الصيانة تركيب مظلة، وصيانة الحمامات، والطالء الداخلي. لقد 
جلب ذلك الفرح والسعادة. يمكنك رؤية ذلك بوضوح على وجوه املعلمين والطالب. 

اآلن هم فخورون بأن مدرستهم قد تم تجديدها ... إنها كمدرسة جديدة«.

علي محمد مختار 
مدير مدرسة القرضابية 

مدرسة القرضابية 
سبها  

الشريك  
 )ACTED( منظمة أكتد
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“أصبحت المدرسة جميلة.

كنا نقف في الخارج في الشمس. 
اآلن هناك مظلة توفر الظل، 

أصبحت المدرسة أفضل”

محمد
مدرسة القرضابية 

مدرسة القرضابية، سبها
الصورة: كوكب املعلومات / مفوضية الالجئين ©

“كأنني دخلت مدرسة مختلفة. 

اآلن، المدرسة ممتازة حًقا.

لم يكن األمر كذلك من قبل. هذا أفضل 
كثيرا. في السابق، كانت نوافذ الفصول 

مكسورة وكان الجو بارًدا. قاموا بتركيب 
مظلة لتحمينا من الشمس الحاّرة في 

الصيف. 

وقدموا معدات رياضية”

عيسى
مدرسة القرضابية 
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املركز الصحي الحي الصناعي، حي األندلس، طرابلس 
الصورة: محمد العالم / مفوضية الالجئين ©

»أود أن أشكر منظمة إنترسوس ومفوضية الالجئين على جهودهما لصيانة املرفق، 
وهو األمر الذي أثر على العمل وجعل املوظفين أكثر راحة في أداء وظائفهم. كان املكان 

في حالة سيئة والتغيير جاء بفضل جهودهم. إن التغيير ملحوظ للجميع، املترددين 
واملوظفين. لقد فوجئوا جميعا وسعدوا بالتغيير الذي حدث في املرفق«.

فاطمة خليفة نقاب 
مديرة املركز الصحي الحي الصناعي 

المركز الصحي الحي الصناعي 
طرابلس  

الشريك  
 )INTERSOS( منظمة إنترسوس
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املركز الصحي الحي الصناعي، حي األندلس، طرابلس 
الصورة: محمد العالم / مفوضية الالجئين ©

  

“المشكلة األكبر كانت المياه. نحصل على المياه من الشبكة العامة، وفي معظم 
الوقت كان هناك انقطاع، وكانت خزانات المياه غير صالحة لالستعمال. اآلن، 

الماء متوفر ونظيف.الكهرباء كانت تشكل مشكلة أيضًا. 

يوفر المرفق بشكل أساسي: التطعيمات لحديثي الوالدة وأطفال المدارس، 
بما في ذلك تطعيمات فيروس كورونا. لدينا ثالجات لتخزين الطعوم ولكننا كنا 

نخشى دائما أال تكون اللقاحات قابلة لالستخدام بسبب انقطاع التيار الكهربائي. 
اآلن، بفضل جهودكم، لدينا مولد كهرباء وثالجات ولم نعد قلقين. الناس 

مطمئنون والمزيد يأتون. ينظر الزوار والموظفون إلى المرفق اآلن بشكل إيجابي 
... إنهم متفاجئون ومنبهرون ”
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مركز الفلترة أبوشوشة، تاجوراء،  طرابلس 
الصورة: محمد العالم / مفوضية الالجئين ©

»كان املرفق يقدم العديد من الخدمات. ولكن، في الوقت الحالي، هو مخصص 
للخدمات املتعلقة بفيروس كورونا فقط.

خالل الصيف، كانت الكهرباء تنقطع. بالطبع، كنا بحاجة إلى الكهرباء لتشغيل جميع 
املعدات. كنا في حاجة ماسة إلى مولد كهربائي. لحسن الحظ، دعمتنا املفوضية 

بمولد، مما ساعدنا كثيًرا في عملنا«.

محمد بن عبد هللا 
مدير مركز الفلترة أبوشوشة 

مركز الفلترة أبوشوشة 
تاجوراء

الشريك  
 )INTERSOS( منظمة إنترسوس
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مركز الفلترة أبوشوشة، تاجوراء،  طرابلس 
الصورة: محمد العالم / مفوضية الالجئين ©

“كل شيء يحتاج للكهرباء. عندما ال يكون لديك كهرباء، ال 

يمكنك العمل في مكان حار. لن تعمل أجهزة الكمبيوتر وال جهاز 
األشعة المقطعية وال االختبارات المعملية. لن يعمل شيء.

نحن نعمل في الليل أيضًا. عندما لم يكن لدينا مولد كهرباء، في 
الليل كنا نضطر الستخدام مصابيح السيارات ومصابيح الهاتف 
النقال لنتمكن من الرؤية في المبنى ولنعطي األدوية الصحيحة”
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املركز الصحي غوط الديس، حي األندلس،  طرابلس 
الصورة: محمد العالم / مفوضية الالجئين ©

. قبل ذلك، 
ً
 جديدا

ً
»الصيانة كانت جيدة. تلقينا مولد كهرباء ومكيفات هواء وأثاثا

أثناء انقطاع التيار الكهربائي، كانت جميع الخدمات تتوقف. اآلن األمور تسير بشكل 
جيد. لقد أعطى ذلك دفعة معنوية للموظفين.

يوجد أطباء من لجنة اإلنقاذ الدولية يعملون معنا. إنهم يعملون بشكل جيد. 
يعالجون الليبيين كذلك، وليس الالجئين فقط. نوفر األدوية لكل من الليبيين وغير 

الليبيين«.

آدم ميلود الشاوش 
مدير املركز الصحي غوط الديس  

المركز الصحي غوط الديس  
حي األندلس

الشريك  
 )INTERSOS( منظمة إنترسوس
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املركز الصحي غوط الديس، حي األندلس،  طرابلس 
الصورة: محمد العالم / مفوضية الالجئين ©

“آتي هنا كل شهر. 
الطفل بحالة جيدة. 

إنه ولد”

مريم
من غانا 
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وحدة الرعاية الصحية ابن خلدون، السواني، طرابلس 
الصورة: محمد العالم / مفوضية الالجئين ©

 
ً
، وممرا

ً
»تضمنت الصيانة غرفة تطعيم جديدة، ومولد كهرباء، وطالء داخليا

للكرا�شي املتحركة. كما تم تزويدنا بنقاالت طبية وكراس متحركة ومقاعد انتظار. 
الوضع أفضل من ذي قبل. املوظفون سعداء للغاية«.

ميلود سعد 
مدير وحدة الرعاية الصحية ابن خلدون  

وحدة الرعاية الصحية ابن خلدون  
السواني 

الشريك  
املجلس الدنماركي لالجئين  
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وحدة الرعاية الصحية ابن خلدون، السواني، طرابلس 
الصورة: زياد الحمدي / مفوضية الالجئين ©

وحدة الرعاية الصحية ابن خلدون، السواني، طرابلس 
الصورة: محمد العالم / مفوضية الالجئين ©

“بفضل هذه المساعدة، تمكنا من البدء 

في تقديم تطعيمات لم تكن متوفرة 
من قبل. لقد وفروا لنا غرفة نستخدمها 

للتطعيمات. 

 هناك طلب على التطعيمات. اآلن 
نوفرها في يومين كل أسبوع لألطفال 

من عمر شهرين إلى 18 شهرًا”
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مدرسة شهداء السدادة، مصراتة 
الصورة: محمد العالم / مفوضية الالجئين ©

»لقد حلت الفصول الدراسية الجديدة مشكلة كبيرة. كنا نعاني من االكتظاظ 
وكان ذلك يعطل العملية التعليمية بشكل عام. تمنحنا الفصول الدراسية الجديدة 

مساحة كبيرة«.

الهمالي صنع هللا 
مدير مدرسة شهداء السدادة

مدرسة شهداء السدادة   
مصراتة
الشريك  

 )IRC(  لجنة اإلنقاذ الدولية
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مدرسة شهداء السدادة، مصراتة
الصورة: محمد العالم / مفوضية الالجئين ©

“في السابق، لم تكن هناك مساحة كافية لبعض التالميذ وكانت الفصول 

مزدحمة.

الفصول الدراسية الجديدة أفضل بكثير للدراسة ونحن نتعلم بشكل أفضل”

عبد الرحمن
طالب بمدرسة شهداء السدادة 
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املركز الصحي الجهاد، سوق الجمعة، طرابلس 
الصورة: محمد العالم / مفوضية الالجئين ©

»قبل أعمال الصيانة، كانت لدينا مشاكل مستمرة مع شبكة الكهرباء. اآلن تم إصالح 
هذا ... تم القيام به على أكمل وجه. قاموا بتركيب مكيفات الهواء، وهو أمر مهم 

خزن فيه األدوية.
ُ
 ملخزن الصيدلية الذي ت

ً
خصوصا

أما في الحمامات، فقد استبدلوا سخانات املياه وأحواض الغسيل واملراحيض 
واألبواب«.

د. نعيمة الطاهر مرغم 
مديرة املركز الصحي الجهاد

المركز الصحي الجهاد    
سوق الجمعة

الشريك  
 )INTERSOS( منظمة إنترسوس
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املركز الصحي الجهاد، سوق الجمعة، طرابلس 
الصورة: محمد العالم / مفوضية الالجئين ©

“كان للعمل تأثير إيجابي. مع توفر الكهرباء بانتظام، بدون 

أي أعطال أو ماس كهربائي، فهذا يعني أنه يمكننا تخزين 
اللقاحات بشكل صحيح.

ثانًيا، عندما تدخل أي مكان، منزاًل  مثاًل، ويكون قد تم طالءه 
ونحو ذلك، سينشرح صدرك. لقد كان أمًرا يبعث على 

االرتياح للموظفين”
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مدرسة عمر بن الخطاب، مصراتة 
الصورة: محمد العالم / مفوضية الالجئين ©

 ليبيين وبعض الطالب األجانب ... يوجد باملدرسة التعليم 
ً
»تضم مدرستنا طالبا

االبتدائي واإلعدادي. تأسست املدرسة في عام 1982، ولكن لم تتم صيانتها أبًدا، إلى 
أن جاءت املفوضية وقدمت املساعدة.

املدرسة تضررت في حرب 2011 .. تعرضت للقصف ولحقت بها أضرار جسيمة، 
 الواجهة. تمت صيانة 8 حمامات. تم طالء املدرسة بأكملها وتم تركيب 

ً
وخصوصا

أبواب ونوافذ جديدة ومظالت في ساحات املدرسة. كما تم استبدال البوابات 
الرئيسية للمدرسة. وتم تغيير اإلضاءة أيضا«.

جمال علي محمد مو�سى 
مدير مدرسة عمر بن الخطاب

مدرسة عمر بن الخطاب    
مصراتة
الشريك  

 )IRC(  لجنة اإلنقاذ الدولية
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مدرسة عمر بن الخطاب، مصراتة 
الصورة: محمد العالم / مفوضية الالجئين ©

“هناك فرق كبير قبل الصيانة وبعدها. 

خصوصا الواجهة الخارجية التي كانت تبدو 
مخيفة بسبب الحرب. لقد سعدنا جميعًا. 
اآلن، نتلقى العديد من طلبات التسجيل. 

لقد تغيرت المدرسة تغيرًا كبيرًا نحو 
األفضل. كان عملكم ممتاًزا ”
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املركز الصحي رأس الهجمة، مصراتة 
الصورة: محمد العالم / مفوضية الالجئين ©

»نقدم خدمات مختلفة بما في ذلك العالج الطبيعي للنساء واألطفال، وخدمات 
أمراض النساء وطب األسنان واألمراض الجلدية وطب األطفال. نقدم التطعيمات، 

ولدينا أيضا معمل وصيدلية.

بالطبع، كان للصيانة أثر إيجابي. تضمنت الصيانة أعمال الطالء ومعالجة الجدران 
من الرطوبة وغير ذلك. كما قاموا بصيانة الحمامات، وشمل ذلك تركيب مراحيض 

وأحواض جديدة. ولقد استلمنا خمسة مكيفات هواء«.

عادل ابراهيم الساطور 
مدير املركز الصحي رأس الهجمة 

المركز الصحي رأس الهجمة     
مصراتة
الشريك  

 )IRC(  لجنة اإلنقاذ الدولية
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املركز الصحي رأس الهجمة، مصراتة 
الصورة: محمد العالم / مفوضية الالجئين ©

“جودة العمل كانت ممتازة. كان لذلك أثر 

إيجابي جدا على المترددين الذين شاهدوا 
الصيانة وأعجبوا بها. وكان لها تأثير جيد على 

الموظفين”
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الصالة الرياضية بامللعب البلدي، سبها 
الصورة: كوكب املعلومات / مفوضية الالجئين ©

»يأتي األشخاص من جميع األعمار والجنسيات للتدريب في صالة األلعاب الرياضية.

أدى تركيب نظام اإلضاءة الخارجية إلى تحسين مستوى األمان والرؤية للوصول لصالة األلعاب الرياضية، كما وفرت إصالحات 
األسقف واألرضيات بيئة أكثر أماًنا لجميع املستخدمين«.

كما قامت منظمة إنترسوس بتركيب املولد الكهربائي املمنوح من املفوضية.

مهدي الجهمي 
مدرب ومشرف على الصالة  

الصالة الرياضية بالملعب البلدي     
سبها

الشريك  
)INTERSOS( منظمة إنترسوس / )ACTED( منظمة أكتد
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الصالة الرياضية بامللعب البلدي، سبها 
الصورة: كوكب املعلومات / مفوضية الالجئين ©

“تم تغيير السقف وتركيب أرضية جديدة وإصالح دورات 

المياه. يستخدم الصالة الرياضية الليبيون وغير الليبيين. 

اآلن زاد عدد األشخاص المستفيدين من الصالة الرياضية 
وهم سعداء بالتغييرات”

مهدى الجهمي
مدرب ومشرف الصالة الرياضية بالملعب البلدي, سبها 
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املركز الصحي العافية، براك الشاطئ 
الصورة: كوكب املعلومات / مفوضية الالجئين ©

المركز الصحي العافية     
براك الشاطئ

الشريك  
)ACTED( منظمة أكتد

»شملت األعمال املنجزة اإلضاءة والطالء وتوفير معدات جديدة مثل الكرا�شي املتحركة. 
تمت أيضا صيانة ممر الكرا�شي املتحركة وحصلنا باإلضافة إلى ذلك على مولد.

كانت التغييرات ممتازة. اآلن املزيد من الناس يستخدمون منشآتنا«.

طارق سليمان 
مدير الخدمات الصحية ببراك الشاطئ 
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املركز الصحي العافية، براك الشاطئ
الصورة: كوكب املعلومات / مفوضية الالجئين ©

“نحن نقدم الخدمات ألي شخص يأتي إلينا: 

الليبيين والمهاجرين والالجئين - أي شخص. 
نعالج جميع الحاالت”

طارق سليمان
مدير الخدمات الصحية ببراك الشاطئ 
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المركز الصحي براك الشاطئ     
براك الشاطئ

املركز الصحي براك الشاطئ، براك الشاطئ 
الصورة: كوكب املعلومات / مفوضية الالجئين ©

الشريك  
)INTERSOS( منظمة إنترسوس

»استلمنا مبنيين جاهزين ومولد طاقة كهربائية سيساعدنا هذا في تقديم الخدمات 
الطبية الوقائية.

»هذه أماكن مخصصة تسمح لنا بأخذ مسحات من الحاالت املشتبه فيها«.

امحمد الهمالي 
مدير مكتب براك الشاطئ للرعاية الصحية األولية 
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“أود أن أشكر طاقم المفوضية على جهودهم والمساعدة 
المقدمة.

عدد الحاالت المشتبه فيها أقل من ذي قبل.
نأمل أن تستمر األمور في التحسن”

امحمد الهمالي
مدير مكتب براك الشاطئ للرعاية الصحية األولية 

املركز الصحي براك الشاطئ، براك الشاطئ 
الصورة: كوكب املعلومات / مفوضية الالجئين ©
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مدرسة جمال عبد الناصر، براك الشاطئ 
الصورة: كوكب املعلومات / مفوضية الالجئين ©

مدرسة جمال عبد الناصر     
براك الشاطئ

الشريك  
)INTERSOS( منظمة إنترسوس / )ACTED( منظمة أكتد

»تضمنت عملية إعادة التأهيل أعمال الطالء واإلنارة وصيانة الحمامات التي كانت تعاني من التسربات.

نحن سعداء باألعمال التي تم إنجازها«.

كما قامت منظمة انترسوس بتنفيذ أعمال امللعب الجديد واملكتبة.

رجب علي  
مدير مدرسة جمال عبد الناصر 
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“طالبنا من الليبيين وغير الليبيين

نحن ممتنون جًدا للدعم الذي قدم لنا”

مدرسة جمال عبد الناصر، براك الشاطئ 
الصورة: كوكب املعلومات / مفوضية الالجئين ©
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مدرسة اليرموك، براك الشاطئ 
الصورة: كوكب املعلومات / مفوضية الالجئين ©

مدرسة اليرموك     
براك الشاطئ

الشريك  
)ACTED( منظمة أكتد

»كانت املدرسة بحاجة إلى طالء داخلي كامل، وإصالح األبواب، وتركيب أقفال، وإصالحات معينة لنظام املياه، وتركيب خزانات 
املياه، باإلضافة إلى صيانة ملعب املدرسة وإصالح جميع النوافذ.

باملدرسة العديد من الطالب بعضهم من السكان املحليين، والبعض اآلخر من مناطق أخرى. لدينا طالب أجانب يعيشون في 
املنطقة منذ مدة. هناك أيًضا طالب نازحون من مناطق أخرى في البالد«.

الهادي سعد 
مدير مدرسة اليرموك 
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“كان إلعادة التأهيل تأثير كبير عندما رأى الطالب كيف تغيرت 

المدرسة بعد األشغال.

استفاد الطالب والرياضيون والشباب المحليون من الملعب 
المدرسي. كافة أهالي المنطقة راضون عن هذه الجهود”

مدرسة اليرموك، براك الشاطئ 
الصورة: كوكب املعلومات / مفوضية الالجئين ©
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المركز الصحي القرفة     
اجدابيا

الشريك  
)ACTED( منظمة أكتد

»بفضل العمل املنجز، اصبح هناك فرق كبير في املركز.
في السابق قسم صغير واحد فقط كان يعمل؛ بعد ذلك، تمكنا من فتح عيادة تضم طب األسنان، وأمراض النساء، وطب األطفال، 

وأمراض الجهاز الهضمي.
نحن قادرون على توفير املزيد من العيادات اآلن.

»املر�شى سعداء للغاية بالعمل املنجز. كما زاد عدد املستفيدين من املركز الصحي. في السابق كان 80-90 شخًصا يأتون هنا؛ أما 
اآلن لدينا حوالي 300-350 مريًضا شهرًيا«.

عمر بوجفول 
مشرف عام للمركز الصحي القرفة 

املركز الصحي القرفة، اجدابيا 
الصورة: كوكب املعلومات / مفوضية الالجئين ©
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املركز الصحي القرفة، اجدابيا 
الصورة: كوكب املعلومات / مفوضية الالجئين ©

“الطاقم الطبي هنا سعيد.
لديهم غرف ومرافق مناسبة تسمح لهم بالعمل”
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االستجابة لجائحة كوفيد-19

U
N

H
CR/IPLibya ©

21 سيارات إسعاف

46,915 مستلزمات النظافة

12 خيام طبية 

5,983 مراتب

120 لفات من القماش الصحي

21,800 أقنعة وجه

19 مباني جاهزة

62,700 قفازات حماية

3,961 
معقمات يدوية للمستشفيات ومرافق الرعاية الصحية 

في جميع أنحاء ليبيا

2,955 
مستلزمات الوقاية الشخصية

ليبيا  في  الوباء  تفشي  منذ  الماضيين،  العامين  مدار  على  المفوضية  قدمت 
:2020 في عام 

منذ بداية جائحة كورونا، عدلت املفوضية من الناحية التشغيلية لالستجابة للمخاطر املستمرة التي يشكلها الوباء. حيث تم وضع 
العديد من اإلجراءات الوقائية واالحترازية في أماكن عمل املفوضية للمساعدة في منع انتشار الفيروس.

وفي الوقت نفسه، كانت املفوضية تدعم السلطات الصحية الليبية لتعزيز استجابتها في املساعدة على وقف انتشار كوفيد-19، بما 
في ذلك التبرعات باإلمدادات واملعدات الطبية وكذلك مستلزمات الوقاية الشخصية.

*    االرقام من 31 مارس 2022.
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الصورة: محمد العالم / مفوضية الالجئين ©

الصورة: محمد العالم / مفوضية الالجئين ©
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CYPRUS

مفوضية الالجئين في ليبيا: دعم االستجابة لجائحة كورونا
مارس 2021 - سبتمبر 2021

ــع ــة م ــة مختلف ــة عام ــق صحي ــة لمراف ــدادات الطبي ــة واإلم ــن األدوي ــرة م ــات كبي ــة بكمي ــت المفوضي  تبرع
ــتجابة ــم االس ــتخدامها لدع ــة اس ــلطات المعني ــن للس ــي يمك ــام 2020، والت ــة ع ــي بداي ــام 2019 وف ــة ع  نهاي

.المستمرة لجائحة كورونا

 سيارات إسعاف – 21  

 بطانيات – 23,809 

 مولدات كهرباء – 16 

 خيام طبية – 12 

 مستلزمات نظافة – 46,915   

 أقنعة وجه – 21,800  

 مراتب – 5,983 

 أسرة طبية – 5 

 حاويات جاهزة – 19 

 قفازات واقية – 62,700      

 قماش صحي – 120 لفافة 

 علب مناديل مبللة – 4,912 

 قطع صابون – 31,539 

 خيام – 13 

 مطهرات يدوية – 3,961

 معدات طبية – 24  

 مقاييس حرارة – 36

 معدات واقية – 2,955 

 إيثانول – 170 زجاجة

أجهزة تنفس صناعي – 6 

 سيارة إسعاف – 1 
 مستلزمات نظافة – 1,404 

 بطانيات – 1,382
 مراتب – 22

 قطع صابون – 1,420
 إيثانول – 140 زجاجة

 أقنعة وجه – 800 
 مطهرات يدوية – 810 
 معدات واقية – 2,100
 قفازات واقية – 1,600

مقاييس حرارة – 30 
2 من مراكز اإليواء زودت بمستلزمات 

النظافة ومواد اإلغاثة األساسية

 مستلزمات نظافة – 71 
 بطانيات – 71

مراتب – 42
 أقنعة وجه – 5,000  

2 من مراكز اإليواء زودت بمستلزمات 
النظافة ومواد اإلغاثة األساسية

سيارة إسعاف– 1
 مولدات كهرباء – 3 

 حاوية جاهزة - 5
 خيام طبية – 2  

 حزم مستلزمات نظافة – 3,122
 بطانيات – 1,427

 مراتب – 1,500
 قماش صحي – 55 لفافة

 1 من مراكز اإليواء زود بمستلزمات النظافة 

 سيارات إسعاف – 3 
 أجهزة تنفس صناعي – 3 

 مولدات كهربائية – 5 
 خيام طبية – 2 

 معدات طبية – 24 
 حاويات جاهزة - 8 

 خيام – 7 
 حزم مستلزمات نظافة – 11,190

 بطانيات – 9,514
 مراتب – 409

 قطع صابون – 15,058 
 أقنعة وجه – 14,500 

 معدات واقية – 855
 قفازات واقية – 60,500

 علب مناديل مبللة – 4,434
 مطهرات يدوية – 2,334

 إيثانول – 30 زجاجة 
 مقاييس الحرارة – 6 

 حمالت التوعية
 1 من مراكز اإليواء زود بمستلزمات النظافة  

ومواد اإلغاثة األساسية 

 سيارة إسعاف – 1
 مولد كهرباء – 1 

 خيام طبية – 2
حاوية مسبقة الصنع - 2 

خيمة – 4 

 سيارة إسعاف – 1 
مولد كهرباء – 1 

حاوية جاهزة – 1

سيارة إسعاف – 1
 خيمة طبية – 2 

 حزم مستلزمات نظافة – 27 
 بطانيات – 27

 مراتب – 27
 1 من مراكز اإليواء زود بمستلزمات 

النظافة ومواد اإلغاثة األساسية 

 قطع صابون – 4,750 
 حزم مستلزمات النظافة – 2,015

 مطهرات يدوية - 438
 بطانيات – 1,329

 مراتب – 75
 1 من مراكز اإليواء زود بمستلزمات 

النظافة ومواد اإلغاثة األساسية 

 حزم مستلزمات نظافة – 1,418  
 بطانيات – 1,132

 مراتب – 557 
 1 من مراكز اإليواء زود بمستلزمات 

النظافة ومواد اإلغاثة األساسية 

الجبل االخضراملرج 

سرت 

درنه

بنغازي 

طبرق منجزة:

سبها 

إجدابيا 

الكفرة

 19 منطقة
19 مركز إيواء

مصراته
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CYPRUS

مفوضية الالجئين في ليبيا: دعم االستجابة لجائحة كورونا
مارس 2021 - سبتمبر 2021

ــع ــة م ــة مختلف ــة عام ــق صحي ــة لمراف ــدادات الطبي ــة واإلم ــن األدوي ــرة م ــات كبي ــة بكمي ــت المفوضي  تبرع
ــتجابة ــم االس ــتخدامها لدع ــة اس ــلطات المعني ــن للس ــي يمك ــام 2020، والت ــة ع ــي بداي ــام 2019 وف ــة ع  نهاي

.المستمرة لجائحة كورونا

سيارة إسعاف– 1
 مولدات كهرباء – 3 

 حاوية جاهزة - 5
 خيام طبية – 2  

 حزم مستلزمات نظافة – 3,122
 بطانيات – 1,427

 مراتب – 1,500
 قماش صحي – 55 لفافة

 1 من مراكز اإليواء زود بمستلزمات النظافة 

 سيارات إسعاف - 3
 أجهزة تنفس صناعي – 3 

 مولد كهربائي – 2 
 خيام طبية - 3 

 قماش صحي – 15 لفافة
 مستلزمات النظافة – 20,475

 بطانيات – 7,339
 مراتب – 3,351

 أقنعة وجه – 1,500
 قفازات واقية – 600 

 قطع صابون – 6,695
 مطهرات يدوية – 379

 علب مناديل مبللة– 170
5 مراكز إيواء زودت بمستلزمات النظافة 

ومواد اإلغاثة األساسية

 سيارة إسعاف – 2
 مولد كهرباء – 1

 خيام – 2
 حاويات الجاهزة - 2  

 أسرة طبية – 5 
 مستلزمات نظافة – 2,338

 بطانيات – 793
 قماش طبي – 10 لفات

2 من مراكز اإليواء زودت بمستلزمات 
النظافة ومواد اإلغاثة األساسية 

 سيارة إسعاف – 2
 مولد كهربائي – 1 

 مستلزمات نظافة – 2,504
 بطانيات – 687

 قطع صابون – 3,616 
 قماش صحي – 30 لفافة

 علب مناديل مبللة– 308 

 مستلزمات نظافة – 383
 1 من مراكز اإليواء زود بمستلزمات النظافة 

 مستلزمات النظافة – 473 
 بطانيات – 108

 1 من مراكز اإليواء زود بمستلزمات النظافة  
 ومواد اإلغاثة األساسية

مولد كهرباء – 1
 مستلزمات النظافة – 895

 قماش صحي – 10 لفافة
1 من مراكز اإليواء زود بمستلزمات النظافة 

سيارة إسعاف – 3
 مستلزمات النظافة – 600

 حاوية جاهزة – 1

سيارة إسعاف – 1

سيارة إسعاف – 1

 سيارات إسعاف – 3 
 أجهزة تنفس صناعي – 3 

 مولدات كهربائية – 5 
 خيام طبية – 2 

 معدات طبية – 24 
 حاويات جاهزة - 8 

 خيام – 7 
 حزم مستلزمات نظافة – 11,190

 بطانيات – 9,514
 مراتب – 409

 قطع صابون – 15,058 
 أقنعة وجه – 14,500 

 معدات واقية – 855
 قفازات واقية – 60,500

 علب مناديل مبللة – 4,434
 مطهرات يدوية – 2,334

 إيثانول – 30 زجاجة 
 مقاييس الحرارة – 6 

 حمالت التوعية
 1 من مراكز اإليواء زود بمستلزمات النظافة  

ومواد اإلغاثة األساسية 

 سيارة إسعاف – 1
 مولد كهرباء – 1 

 خيام طبية – 2
حاوية مسبقة الصنع - 2 

خيمة – 4 

بنغازي 

سبها 

الجبل الغربي 

زوارة 

الزاوية 

الجفرة  نالوت 

وادي الشاطئ 

غات 

طرابلس  املرقبمصراته

مفتاح الخريطة 

العاصمة

مركز املنطقة

منطقة

حدود دولية 
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الجزائر
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المرج

بنغازي

اجدابيا

اجدابيا

طبرق

المرجدرنه
بنغازي

الكفرة
مرزق

الجفرة

غات اوباري

سرت

نالوت

براك الشاطئ

مصراته سرت

مصراته
غريان

غدامس

نالوت
بني وليد

براك

زليتن

تاورغاء

 الجبل
الغربي

 الجبل
االخضر

سواني

الجفرة

سبها
اوباري

مرزق

الكفرة
غات

مشروع سريع األثر منجز في 2021
تنفيذ مباشر

 تنفيذ عن طريق شركاء

45
31
23

الزاوية
زوارة

الخمس
طرابلس

ليبيا

البحر االبيض المتوسط

خليج سرت

بحر كريت

خليج
قابس

تونس

النيجر تشاد

السودان

مصر

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين - ليبيا
المشاريع سريعة التأثير التي نفذتها المفوضية وشركاؤها  | ديسمبر 2021

سرت
✓ وحدة جاهزة                     1 
✓ جهاز تنفس صناعي                     1 

املنطقة | البلدية | املشروع   عدد املشاريع    الحالة

مشاريع حسب املوقع

بنغازي
بنغازي

✓ إعادة تأهيل مدرسة                                                2 
✓ معدات رياضية                                                5 

اجدابيا
✓ إعادة تأهيل مركز  رعاية صحية                     1 

املنطقة | البلدية | املشروع   عدد املشاريع    الحالة

مشاريع حسب املوقع

سبها
سبها

✓  1 معدات رياضية   
✓  1 إعادة تأهيل مدرسة   
✓  1 إعادة تأهيل مركز الرعاية الصحية  
✓  1 تجديد صالة رياضية   

وادي الشاطئ
براك

✓  2 معدات رياضية   
✓  1 إعادة تأهيل مدرسة   
✓  2 إعادة تأهيل مركز الرعاية الصحية  

املنطقة | البلدية | املشروع   عدد املشاريع    الحالة

مشاريع حسب املوقع

15 طرابلس   
7 بنغازي   
6 مصراتة   
5 الجفرة   
5 نالوت   
5 وادي الشاطئ   
4 سبها   
2 سرت   
1 الجبل الغربي   
1 الزاوية   
1 إجدابيا   
1 زوارة   

املنطقة                           عدد املشاريع 

مشاريع حسب املنطقة

31 طرابلس   
14 بنغازي   

6 مصراتة   
2 الجفرة   
1 نالوت   

القطاع                           عدد املشاريع 

مشاريع حسب القطاع

✓

مفتاح الخريطة

العاصمة

مركز املنطقة

حدود دولية

حدود إدارية للمناطق

مشروع مكتمل

موقع املشروع
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مشروع سريع األثر منجز في 2021
تنفيذ مباشر

 تنفيذ عن طريق شركاء

45
31
23

الزاوية
زوارة

الخمس
طرابلس

ليبيا

البحر االبيض المتوسط

خليج سرت

بحر كريت

خليج
قابس

تونس

النيجر تشاد

السودان

مصر

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين - ليبيا
المشاريع سريعة التأثير التي نفذتها المفوضية وشركاؤها  | ديسمبر 2021

الجبل الغربي
غريان

✓ مولد                        1 
الجفرة
املاية

✓ خيمة مستشفى                       1 
السبيعة

✓ جهاز تنفس صناعي                       1 
سواني بنى آدم

✓ سيارة إسعاف                       1 
✓ إعادة تأهيل مركز الرعاية الصحية                      2 

الزاوية
الزاوية

✓ سيارة إسعاف                       1 
مصراته

بني وليد
✓ سيارة إسعاف                       1 
✓ مولد                        1 

مصراته
✓ مولد                        1 

تاورغاء
✓ وحدة جاهزة                       2 

زليتن
✓ وحدة جاهزة                       1 

طرابلس
حي األندلس

✓ إعادة تأهيل مركز الرعاية الصحية                      2 
✓ مركز تمكين املرأة                       1 

سوق الجمعة
✓ إعادة تأهيل مركز الرعاية الصحية                      3 
✓ مركز التدريب املنهي الليبي الكوري                      1 
✓ إعادة تأهيل مدرسة                       1 
✓ معدات رياضية                       1 

تاجوراء
✓ توفير خيمة مستشفى                       1 
✓ دعم مركز فلترة كوفيد                       1 

طرابلس
✓ سيارة إسعاف                       1 
✓ إعادة تأهيل مركز الرعاية الصحية                      1 
✓ إعادة تأهيل مدرسة                       1 
✓ معدات رياضية                       1 

زوارة
زوارة

✓ تجديد مكتب تأشيرة زوارة                      1 

مشاريع حسب املوقع

عدد املشاريع    الحالة املنطقة | البلدية | املشروع    

نالوت
درج

✓ سيارة إسعاف                     1 
✓ توفير حافلة مدرسية                     1 

غدامس
✓ مولد                      1 
✓ وحدة جاهزة                     1 

نالوت
✓ سيارة إسعاف                     1 

املنطقة | البلدية | املشروع   عدد املشاريع    الحالة

مشاريع حسب املوقع

سرت
✓ وحدة جاهزة                     1 
✓ جهاز تنفس صناعي                     1 

املنطقة | البلدية | املشروع   عدد املشاريع    الحالة

مشاريع حسب املوقع

سبها
سبها

✓  1 معدات رياضية   
✓  1 إعادة تأهيل مدرسة   
✓  1 إعادة تأهيل مركز الرعاية الصحية  
✓  1 تجديد صالة رياضية   

وادي الشاطئ
براك

✓  2 معدات رياضية   
✓  1 إعادة تأهيل مدرسة   
✓  2 إعادة تأهيل مركز الرعاية الصحية  
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المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين
لمزيد من المعلومات ، يرجى االتصال بنا على:

lbytrupd@unhcr.org
www.unhcr.org/Libya

mailto:lbytrupd%40unhcr.org?subject=
http://www.unhcr.org/libya

