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وذلك في ،  في درنة  المجد، أقیمت احتفالیة بمناسبة انتھاء أعمال إعادة التأھیل بمدرسة  سبتمبر  6في  
  – لمفوضیة  ل شریك  وھي    – أشرفت منظمة أكتد    .التي تقوم بھا المفوضیة  المشاریع سریعة التأثیرإطار  
  800  سیستفید نحو  والنوافذ.بواب  واإلنارة واألوالحمامات    شبكة المیاهتجدید  التي شملت    األعمالعلى  

 . طالب من المشروع، ضمنھم طلبة عائدون من النزوح، وطلبة نازحون لیبیون، وطلبة غیر لیبیین 
بدأت    ،الھیئة اللیبیة لإلغاثة  بالشراكة معسبتمبر،    13في  

نازحي مرزق    لفائدةالمفوضیة عملیة توزیع لمدة ثالثة أیام  
أسرة مواد اإلغاثة   600. ستتلقى أكثر من  في طرابلس الكبرى

 وحزم  واألغطیة البالستیكیةالمراتب والبطانیات  التي تشمل:  
 ات والصابون وحصائر النوم.ظالمیاه ومستلزمات النظافة والحفا وأوعیةالمطبخ والمصابیح الشمسیة 

. توفر الصفحة معلومات  باللغة الصومالیة  صفحة المساعدة  سبتمبر، أطلق مكتب المفوضیة في لیبیا  13في  
وستتوفر .  لطالبي اللجوء والالجئین في لیبیا  إرشادیةلكتروني ومقاطع فیدیو  اإلرید  عناوین البھواتف والوأرقام  

 قریبا باللغتین األمھریة والتغرینیة.الصفحة 
 تحركات سكانیة 

اإلدارة  و  السواحل اللیبي  حرسمن قبل    ینمھاجرالو  ینالجئاللجوء وال  يطالبمن    15,303  أكثر من  إنقاذ/اعتراضُسجل  ،  2022حتى اآلن في عام  
السواحل اللیبیة،  العامة ألمن  نفذت    في  . عملیة  140أكثر من  خالل  وذلك    والبحریة  الماضي،  قبل    عشر عملیاتاألسبوع  حرس  إنقاذ/اعتراض من 

میناء مصفاة   إنزال في  عملیات  أربعتمت  .  والقوات الخاصة البحریة  مشاة  51  واللواءاإلدارة العامة ألمن السواحل  جھاز دعم االستقرار وو  السواحل اللیبي
  ، يه بولالقروعملیتان في نقطة إنزال    ،بالزاویةمرسى دیلة  وعملیة واحدة في  نقطة إنزال المایة،    في  وثالث عملیات،  میناء طرابلس التجاريو  الزاویة

نفذت بواسطة  عملیات اإلنزال التي  في    .اإلنزال  نقاطإلى    بإمكانیة الوصولالمفوضیة    تحظ  لم.  خصاً ش  874بلغ عدد الناجین  و،  بنغازيفي  وعملیة واحدة  
  في عملیات    ربعأللجنة اإلنقاذ الدولیة، شریك المفوضیة،  استجابت    .المفوضیة  شخصاً من المشمولین باختصاص  13  تم تحدید،  حرس السواحل اللیبي

 .لى الناجینإالمساعدات الطبیة األغذیة ووقدمت  ،التجاري طرابلس  میناء الزاویة وفي 

   استجابة المفوضیة
في األسبوع الماضي، وزعت لجنة تقدیم المساعدة والخدمات لطالبي اللجوء والالجئین األكثر ضعفاً.  في  ، مع شركائھا،  مستمرةمفوضیة الالجئین  

الدولیة المفوضیة  –  اإلنقاذ  المركز  في  وذلك  ،  طفالً   11و  امرأة  30شخصاً، ضمنھم    90على    وحفاظات األطفال  النظافة  مستلزمات  –   وھي شریك 
  منظمة تشیزفي  توقدم .في مناطق مختلفة في طرابلسامرأة،  153، ضمنھم الجئاً وطالب لجوء 353مواد اإلغاثة األساسیة إلى كما قدمت  .المجتمعي

للمفوضیة    يوھ  – إلى    –شریك  المفوضیة  وأطلق  شخصاً).  20عشر أسر (مساعدات مالیة  النرویجي لال،  شریك  قدم فیھا آلیة جدیدة    ،جئینالمجلس 
غذیة حاجیات كاألشراء  األشخاص المشمولین باختصاص المفوضیة من  مّكن ھذه اآللیة  ستإلى طالبي لجوء والجئین من الفئات الضعیفة.  قسیمات شرائیة  

 الجدیدة. المساعدة بھذه اآللیة تلقى عشرة أشخاص في األسبوع الماضي، . عّدة متاجر فيوذلك األدویة ومواد التنظیف والمیاه و
أعد  . بناًء على التقییمات،  الحي اإلسالمي بطرابلسفي    من المشمولین باختصاص المفوضیة  شخصاً   60أكثر من  فریق التواصل بزیارة میدانیة إلى    قام

بالوصول إلى    طرحت مسائل تتعلق.  جھونھامع قادة المجتمع الصومالي لفھم التحدیات التي یوا  اكما عقدت المفوضیة اجتماع  . الفریق خطوات للمتابعة
   المشاركون إلجراء تقییم شامل لالحتیاجات. أخبر عنھاالفریق لزیارات میدانیة إلى المواقع التي  سیخططوبناًء على نتیجة المناقشات، . الخدمات

إلى   39في مركز التسجیل بالسّراج، حددت المفوضیة   لتھریب البشر أو أطلق سراحھم منھا، حیث أحیلوا جمیعاً  كانوا قد فروا من مواقع  شخصاً 
حتیاجات من تقییمات ا  58من تقییمات المصالح الفضلى و  33. في األسبوع الماضي، أجري  مقابالت الحمایة لتحدید احتیاجاتھم وتقدیم المساعدة الالزمة

في   .إلى الخدمات المتخصصةذلك اإلحالة  بما في    ،ألطفال وبالغین لتحدید المسائل المتعلقة بالحمایة وتقییم احتیاجاتھمالتقییمات  الحمایة، حیث أجریت  
من خالل    اتھمفي مجتمع  الثالثة اآلخرونفي ترتیبات الرعایة، بینما أدمج    ستة منھمفي حاجة إلى مأوى. وضع    تسعة أشخاص  ُوجد أناألسبوع الماضي،  

  بین من    اختیروامقدمي رعایة  لدى  یحتاجون إلى مأوى  ممن  من الفئات الضعیفة  شخص  مائة  حالیاً  یستضاف    .  المرشدین المجتمعیین العاملین مع الشركاء
  للعمل كمتطوعین. وُدربوا مجتمعات الالجئین 

  خالل فترة التقریر،   .مختلفة من مراكز الرعایة الصحیة األولیة بطرابلسفي مراكز  لجنة اإلنقاذ الدولیة  تقدم المفوضیة خدمات صحیة من خالل شریكھا  
إلى مستشفیات    حالة 35، وأحالت  استشارة في مجال الصحة النفسیة  76ونجابیة اإلو عامةفي مجاالت الصحة ال  استشارة  346قدمت لجنة اإلنقاذ الدولیة 
إلى  عامة وعیادات خاصة.   الدعم  الطبي  الدولیة  لجنة اإلنقاذ  قدم فریق  األسبوع،  أیام  الساعة طیلة  مدار  العامل على  الطوارئ    110ومن خالل خط 

 طبیة.ات  استشار   110أكثر من    توقدم،  عین زارةو  طریق السكة  اءإیو  مركزيإلى  زیارات  أجریت  منھم للتقییمات الطبیة الثانویة.    12، وأحیل  أشخاص

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

 خاصة المانحة الجھات ال |المتحدة األمریكیة 

  إحصائیات رئیسیة

اللیبیون   159,996
 1النازحون داخلیاً حالیاً 

 من عائدونال 680,772
 1النزوح

الالجئون وطالبو   43,000
 2اللجوء المسجلون

لمراكز   الزیارات   341

   2022في سنة  اإلیواء
 

الالجئون وطالبو    406
  اللجوء الذین تم اإلفراج عنھم

 2022في سنة  حتى اآلن

الالجئون وطالبو  1,058

من الفئات األكثر ضعفا  اللجوء 
حتى اآلن في سنة غادروا الذین 

2022 

 التمویل
 ملیون دوالر أمریكي   70.0

 2022 سنةل  مطلوب  
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تم تمویلھ
42%

فجوة التمویل
58%
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