
 

 

 
 

 المفوضیة مستجدات
 

 www.unhcr.org  
 

 لیبیا  
 2022 أغسطس 2

 أبرز األحداث 
إلى بر األمان في    الضعیفة طالب لجوء من الفئات   85  مفوضیة الالجئین  أجلتیولیو،    26في  

المفوضیة نظمتھا  جویة  رحلة  عبر  وذلك  المجموعةإیطالیا  تضمنت  وكان  عدة    .  جنسیات، 
من طالبي اللجوء    8,611  غادر لیبیا ،  2017منذ عام    ضمنھا أشخاص أطلق سراحھم حدیثاً.

 تكمیلیة. المسارات الرحالت اإلجالء وإعادة التوطین وعبر  على متنوالالجئین المستضعفین 
بمناسبة انتھاء أعمال إعادة التأھیل في عیادة سیدي خلیفة    احتفالیةأقیمت  یولیو،    28في  

إلى جانب  مسؤلون من المجلس المحلي    االحتفالیةحضر    .المجّمعة، بالقرب من مدینة بنغازي 
سیدي خلیفة منطقة تستضیف فئات مجتمعیة    .الخدمات الصحیة بنغازيالمدیر المساعد إلدارة  

. أشرف شریك المفوضیة، منظمة  لیبیون نازحون داخلیاً الجئون و طالبو لجوء و متنوعة، ضمنھا  
أعمال إعادة التأھیل واسعة  .  التي تقوم بھا المفوضیة   المشاریع سریعة التأثیرأكتد، على األعمال في المرفق الصحي، وكان ھذا في إطار  

تركیب مضخات میاه جدیدة   إلى  لومرافق  النطاق تضمنت:  باإلضافة  لمیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة، ووحدة متنقلة جاھزة، 
إصالحات للسطح، وتوفیر مولد كھرباء جدید لضمان استمرار الخدمات أثناء انقطاع التیار الكھربائي. كما تم توفیر معدات طبیة  شملت:  

 .التشخیص، باإلضافة إلى أثاث إضافي للمرفقجھاز الموجات فوق الصوتیة وغیرھا من معدات 
 تحركات سكانیة 
  ا ومھاجر  االجئطالب لجوء و   11,476  إنقاذ/اعتراضُسجل  ،  2022حتى اآلن في عام  

وجھاز دعم االستقرار،  اإلدارة العامة ألمن السواحل،  ، والسواحل اللیبي  حرسمن قبل  
عملیات    تسعخالل األسبوع الماضي، نفذت    .عملیة  120أكثر من  خالل   والبحریة اللیبیة، 

وجھاز دعم واإلدارة العامة ألمن السواحل    حرس السواحل اللیبيإنقاذ/اعتراض من قبل  
وثالث عملیات في    ، طرابلس التجاري میناء    إنزال في  خمس عملیاتحیث تمت  ،  االستقرار

  1,858ولقد بلغ عدد الناجین  مصفاة الزاویة.  عملیة واحدة في میناء  ، وةنقطة إنزال المای
المفوضیة.    134وكان ضمنھم  شخصاً،   باختصاص  المشمولین  من  اإلنقاذ  شخصاً  لجنة 

ومواد اإلغاثة األساسیة  المساعدات الطبیة  وقدمت    التجاريطرابلس  یناء  م  في  العملیات الخمسفي  الدولیة، شریك المفوضیة، كانت حاضرة  
 . إلى الناجین

   استجابة المفوضیة
في األسبوع الماضي،  تقدیم المساعدة والخدمات لطالبي اللجوء والالجئین األكثر ضعفاً.  في  ، مع شركائھا،  مستمرة   مفوضیة الالجئین

ً   81على    األطفال  وحفاظات  النظافة  ، وھي شریك المفوضیة، مستلزماتوزعت لجنة اإلنقاذ الدولیة    ،طفالً   13و  امرأة  20، ضمنھم  شخصا
المالبس  قدمت الحقائب واللیبي، ومأوى الھالل األحمر  شخصاً في    16مصابیح شمسیة إلى  كما قدمت المفوضیة  .  المركز المجتمعيفي  

،  التسجیل بالسّراج وفي مركز  الطبي.  یوغرطین  مركز    مأوى  فيشخصاً    85ومستلزمات النظافة إلى  والقفازات  معقمات األیدي  الكمامات وو
تحدید  مقابالت الحمایة ل أحیلوا جمیعاً إلى  ، حیث  أو أطلق سراحھم منھا  لتھریب البشركانوا قد فروا من مواقع  شخصاً    25حددت المفوضیة  

،  تقییمات احتیاجات الحمایة من    53تقییمات المصالح الفضلى ومن    13وفي األسبوع الماضي، أجري    الالزمة.  ةساعدتقدیم الماحتیاجاتھم و
التقییمات، أحیل  وبناًء على  متابعة المطلوبة.  وتحدید التقییم احتیاجاتھم  المتعلقة بالحمایة و  المسائل تحدید  لالبالغین  حیث أجریت لألطفال و

   . الخدمات المتخصصةاألفراد إلى 
ً   أشخاصبطرابلس لمتابعة أوضاع    الكریمیة ومیزران  إلىوفي األسبوع الماضي، قامت المفوضیة بزیارتین میدانیتین   من    نقلوا حدیثا

 إلى الخدمات المتخصصة.   وأحیل األشخاصاالحتیاجات  ُحددت. بناًء على التقییمات، إیواء إلى مناطق حضریةمراكز 
ات مختلفة بالعاصمة  بلدیفي مراكز الرعایة الصحیة األولیة العامة في  لجنة اإلنقاذ الدولیة  تقدم المفوضیة خدمات صحیة من خالل شریكھا  

، وأحالت  استشارة في مجال الصحة النفسیة  145ونجابیة  اإلو   عامةفي مجاالت الصحة ال  استشارة  313قدمت لجنة اإلنقاذ الدولیة  .  طرابلس
ومن خالل خط الطوارئ العامل على مدار الساعة طیلة أیام األسبوع، قدم فریق لجنة  إلى مستشفیات عامة وعیادات خاصة.  شخصاً    40

قامت لجنة اإلنقاذ الدولیة  في األسبوع الماضي،  منھم للتقییمات الطبیة الثانویة.    14شخصاً، وأحیل    26اإلنقاذ الدولیة الطبي الدعم إلى  
  ،طریق السكة   مركز إیواءفي  استشارة    48  ، قدمتالزیاراتوخالل  عین زارة.  طریق السكة وإیواء    كزيمرمیدانیة إلى  زیارات    بأربع

 .  عین زارةمركز إیواء استشارة في  43و
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  إحصائیات رئیسیة

اللیبیون   159,996
 1النازحون داخلیاً حالیاً 

 من عائدونال 680,772
 1النزوح

الالجئون وطالبو   43,000
 2اللجوء المسجلون

لمراكز   الزیارات   281

   2022في سنة  اإلیواء
 

الالجئون وطالبو    405
  اإلفراج عنھماللجوء الذین تم 

 2022في سنة  حتى اآلن

الالجئون وطالبو   750

من الفئات األكثر ضعفا  اللجوء 
حتى اآلن في سنة غادروا الذین 

2022 

 التمویل
 ملیون دوالر أمریكي   70.0

 2022 سنةل  مطلوب  

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
: مصفوفة تتبع النزوح -المنظمة الدولیة للھجرة 1

 2022 أبریل
 2022 یولیو 1البیانات حتى     2
 

  

تم تمویلھ
36%

فجوة التمویل
64%

  ©الالجئین . مفوضیةطالبو لجوء في طریقھم إلى المطار  

  ©الالجئین  . مفوضیةعیادة سیدي خلیفةاالحتفالیة في  

https://www.facebook.com/UNHCRTripoli/posts/pfbid02vh1J4Q8v5LqwMUbJH5UT1TuT8TGDsFgWNkT3USmQ9km3eqaHDJG2t9iCGhHzJHhrl
https://www.facebook.com/UNHCRTripoli/videos/784163586366064
https://data.unhcr.org/en/documents/details/93822

