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 أبرز األحداث 
نظمت مفوضیة الالجئین والكشافة    ،العالمي  الالجئ  في إطار االحتفال بمناسبة یوم  

شملت أطفاال لیبیین نازحین وأطفاالً  ،  احتفالیة للمجتمعات المحلیة  یونیو   17یوم    اللیبیة 
الجئین، وذلك بھدف تعزیز التماسك االجتماعي وتوفیر مساحة آمنة یلعب فیھا األطفال  

 ً الرسم    :من بینھاكان  أقیمت مجموعة من األنشطة التعلیمیة والترفیھیة،    .ویتعلمون معا
 التوعیة بصحة األسنان. أنشطة  والمسرح واأللعاب و

آخر    أقیمیونیو،    20في   بیوم    احتفاالً حدث 
  شریك المفوضیة  باالشتراك مع  الالجئ العالمي 

الدولیة   اإلنقاذ  الھالل    مأوى في  وذلك  لجنة 
اللیبي   وقد  مصراتةباألحمر  إقام.  األنشطة  توع  ةشملت  الالجئ  یة حول  وجلسة  یوم 

بما في ذلك العمل على لوحة جداریة، وجلسة حول الدعم النفسي    ،وأنشطة رسم  العالمي
المفوضیة في لیبیا أیضا عن الفائزین في المسابقة    أعلنت یونیو،    20واالجتماعي. في  

عرض  ت على جوائز وس  الفائزون   سیحصل المقامة بمناسبة یوم الالجئ العالمي.  الفنیة  
 أعمالھم الفنیة في مركز تسجیل السراج التابع للمفوضیة. 

یونیو،    14في  حثاً عن األمان.  ساعد بعض الالجئین األكثر ضعفاً على مغادرة لیبیا بوھي ترحالت إعادة التوطین جاریة،  
الجئاً وطالب   3728,، نقل 2017إلى كندا وأوروبا. منذ عام متجھة توطین العادة إلالجئا على متن رحالت  21لیبیا غادر 
   . المسارات التكمیلیةجواً من لیبیا عبر رحالت إعادة التوطین واإلجالء أو عبر  لجوء 

 تحركات سكانیة 
اإلدارة  ، والسواحل اللیبي  حرس من قبل    ا ومھاجر  ا الجئطالب لجوء و   8,317  إنقاذ/اعتراض ُسجل  ،  2022حتى اآلن في عام  

  19  یوم  عملیةآخر  فذت  ن   .من العملیات  101خالل    وذلك  والبحریة اللیبیة،وجھاز دعم االستقرار،  العامة ألمن السواحل،  
ً  351عدد الناجین  ، حیث بلغ الزاویةفي قبل حرس السواحل اللیبي من  یونیو  .  شخصا

   استجابة المفوضیة
، مع شركائھا، تقدیم المساعدة والخدمات للیبیین النازحین  مفوضیة الالجئینتواصل  

المضیف  والمجتمع  المفوضیة  .  داخلیاً  األطفال    بالستیكیةبأغطیة  تبرعت  لمساعدة 
الذین یعانون من صعوبات في التعلم على المشاركة في األنشطة الخارجیة في الظل.  

  وھي منظمة ،  في بنغازي  إلى جمعیة أصحاب الھمم اللیبیة  البالستیكیة  األغطیة   قُدمت 
و األطفال  داون  تساعد  بمتالزمة  المصابین  نازحون  الشباب  بینھم  لیبیون  ومن 

مواد اإلغاثة    وزعت المفوضیة ،  الھیئة اللیبیة لإلغاثة. من خالل  وأشخاص غیر لیبیین
اللیبیة  وبواسطة الھیئة  فرًدا) في الزاویة.    679أسرة نازحة (   129األساسیة على  

ً   لإلغاثة المفوضیة أیضا واإلناث على    مستلزمات  ، وزعت  للذكور    1,100النظافة 
 تاورغاء في بنغازي.  نازحي ل مخیمات يفرًدا) في ثمان  4,930أسرة (

في األسبوع  تقدیم المساعدة والخدمات لطالبي اللجوء والالجئین األكثر ضعفاً.  في  ، مع شركائھا،  مستمرة  مفوضیة الالجئین 
المركز  في    الجئاً وطالب لجوء  12النظافة على    ، وھي شریك المفوضیة، مستلزماتالماضي، وزعت لجنة اإلنقاذ الدولیة

فرًدا)، بما في ذلك    319أسرة (  76إلى  ات مالیة  ، قدمت المفوضیة مساعدالشریك منظمة تشیزفيمن خالل  و.  المجتمعي
 فرًدا).  235أسرة ( 40إلى  قُدمت ومساعدات مالیة منتظمة فرًدا)  84أسرة ( 36 مساعدات مالیة طارئة قُدمت إلى 

بلدیات  في مراكز الرعایة الصحیة األولیة العامة في    لجنة اإلنقاذ الدولیة لمفوضیة خدمات صحیة من خالل شریكھا  تقدم ا
استشارة في   51ونجابیة اإلو عامة في مجاالت الصحة ال  ة استشار 314قدمت لجنة اإلنقاذ الدولیة .  مختلفة بالعاصمة طرابلس 

مركز  استشارة طبیة في    38  قدمت كما  إلى مستشفیات عامة وعیادات خاصة.  شخصاً    33، وأحالت  النفسیةمجال الصحة  
   عین زارة.إیواء  مركز في وإحالة واحدة استشارة طبیة  53و ، طریق السكة إیواء

 
  ھولندا  |  التنمیة والحمایة اإلقلیمي لشمال أفریقیا برنامج     |مالطا   |إیطالیا    |  الجمھوریة الھیلینیة   |  ألمانیا   |فرنسا   | االتحاد األوروبي  |  النمسا   :لمانحینبشكر خاص ل  تقدمن

 خاصة ال مانحة الجھات  ال |الوالیات المتحدة األمریكیة  |

  إحصائیات رئیسیة

اللیبیون   168,011
 1النازحون داخلیاً حالیاً 

 من عائدونال 673,554
 1النزوح

الالجئون وطالبو   45,521
 2اللجوء المسجلون

لمراكز   الزیارات   222

   2022في سنة  اإلیواء
 

الالجئون وطالبو    376
  اإلفراج عنھماللجوء الذین تم 

 2022في سنة  حتى اآلن

الالجئون وطالبو   511

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
 2022نایر ی

 2022 یونیو 1البیانات حتى     2
 

  

تم تمویلھ
30%

فجوة التمویل
70%

      . مفوضیة احتفالیة یوم الالجئ العالمي في طرابلس 
   ©الالجئین

 . البالستیكیة المقدمة من المفوضیة ةاألغطی 
   ©مفوضیة الالجئین 

. مفوضیة  احتفالیة یوم الالجئ العالمي في مصراتة 
   ©الالجئین

https://twitter.com/UNHCRLibya/status/1538897479583907840

