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 أبرز األحداث 
  نقل ، یولیو 6في  . ساعد بعض الالجئین األكثر ضعفاً على مغادرة لیبیا بحثاً عن األمان وھي ترحالت إعادة التوطین جاریة، 

19   ً   الجئین وطالبي لجوء   504,8، نقل  2017منذ عام   .إلعادة توطینھم في النرویجعبر رحلة جویة إلى خارج لیبیا    الجئا
 .المسارات التكمیلیةجواً من لیبیا عبر رحالت إعادة التوطین واإلجالء أو عبر 

للفائزین الستة الموھوبین الذین فازوا بالمسابقة    قُدمت جوائز یولیو،    5في  
العالمي  الالجئ  یوم  بمناسبة  أقیمت  التي  شعار:    الفنیة  الجمیع  "تحت 

م تحمل شعار  وكرات قد"، حیث تلقى الفائزون بطاقات مالیة  یستحق األمان
في مركز تسجیل المفوضیة في  وسوف تعرض أعمالھم الفنیة    . المفوضیة

 .السّراج 
 تحركات سكانیة 
  ا الجئطالب لجوء و  9,430  إنقاذ/اعتراض ُسجل  ،  2022حتى اآلن في عام  

اإلدارة العامة ألمن السواحل،  ، و السواحل اللیبي  حرسمن قبل    ا ومھاجر
فذت  ن   .عملیة   100أكثر من  خالل    والبحریة اللیبیة،وجھاز دعم االستقرار،  

قدمت المفوضیة    .أشخاص   105عدد الناجین  ، حیث بلغ  الزاویةفي  قبل حرس السواحل اللیبي  من    یولیو  6  یوم  عملیة آخر  
  حكومة مالي یولیو، قالت    5لجنة اإلنقاذ الدولیة. في  شریكھا  والمیاه للناجین من خالل  والمساعدات الغذائیة  االستشارات الطبیة  

یولیو بعد تسعة أیام   2شخصا في  61شخصاً من مالي، بینھم ثالثة أطفال، غرق قبالة سواحل لیبیا. تم إنقاذ  22إن قارباً یقل 
شخصین   بوفاةأُبلغ موظفو المفوضیة ولقد لمفوضیة. شریك الجنة اإلنقاذ الدولیة  االستشارات الطبیة من قبل قدمتفي البحر. 

 . في طرابلس  أحد المستشفیاتنقال إلى  الحقاً بعد أن آخرین
   استجابة المفوضیة

في األسبوع  تقدیم المساعدة والخدمات لطالبي اللجوء والالجئین األكثر ضعفاً.  في  ، مع شركائھا،  مستمرة  مفوضیة الالجئین
(ثالث  شخصاً    27على    ومستلزمات األطفال  النظافة   ، وھي شریك المفوضیة، مستلزمات الماضي، وزعت لجنة اإلنقاذ الدولیة 

لتھریب  كانوا قد فروا من مواقع    خاص ستة أش ، حددت المفوضیة  التسجیل بالسّراجوفي مركز  .  المركز المجتمعيفي    عائالت)
قُدمت حزم المالبس إلى تسعة  و  الالزمة.  ةساعدتقدیم المتحدید احتیاجاتھم ومقابالت الحمایة لأحیلوا جمیعاً إلى  ، حیث  البشر

أجریت  ، حیث  تقییمات احتیاجات الحمایةمن    58تقییمات المصالح الفضلى ومن    14وفي األسبوع الماضي، أجریت    أشخاص.
التقییمات، أحیل  وبناًء على  متابعة المطلوبة.  وتحدید التقییم احتیاجاتھم  المتعلقة بالحمایة و  المسائلتحدید  لالبالغین  لألطفال و

.  طرابلسب كوبري الثالجات  منطقتي السواني وزیارتین میدانیتین إلى  أجرى فریق التواصل  الخدمات المتخصصة.  األفراد إلى  
ً   80 أكثر من  تمت زیارة  المتخصصة.  تم تحدیدھم وإحالتھم إلى الخدمات وحاالت طبیة أشخاص ذوو إعاقات  ، منھم شخصا

بلغ    3حتى   لیبیا  یولیو،  في  اإلیواء  مراكز  في  الموجودین  األشخاص  عدد 
2,742   ً .  المفوضیة   ا من المشمولین باختصاصشخص  973، من بینھم  شخصا

الماضي،   األسبوع  مع  في  وزعت  شروبالتعاون  لإلغاثة،  اللیبیة  الھیئة  یكھا 
  مركز إیواء في    أشخاص   209البطانیات والمراتب والمالبس على    المفوضیة 

  ، شریك المفوضیة، مستلزماتلجنة اإلنقاذ الدولیة  ووزعتقنفودة في شرق لیبیا.  
ً   220النظافة والمراتب والنعال والمالبس الریاضیة على   ، بینھم امرأة  شخصا

 .  السكة في غرب لیبیا مركز إیواء طریق  وأربعة أطفال، في 
في مراكز    لجنة اإلنقاذ الدولیة تقدم المفوضیة خدمات صحیة من خالل شریكھا  

العامة في   بالعاصمة طرابلس الرعایة الصحیة األولیة  قدمت  .  بلدیات مختلفة 
  72، وأحالت  النفسیةاستشارة في مجال الصحة    52ونجابیة  اإلو  عامةفي مجاالت الصحة ال  ةاستشار   285لجنة اإلنقاذ الدولیة  

في مركز إیواء  استشارة طبیة    29  قدمت زیاراتھا إلى مراكز اإلیواء،    لوخال إلى مستشفیات عامة وعیادات خاصة.  شخصاً  
  شخص واحد ، كما أحیل  عین زارةإیواء  مركز  استشارة في    50و  ،طریق السكة  مركز إیواء في  استشارة    52طریق المطار، و

 .  الثانویةلرعایة الصحیة تلقي ال
  ھولندا  |  التنمیة والحمایة اإلقلیمي لشمال أفریقیابرنامج     |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   43,000
 2اللجوء المسجلون

لمراكز   الزیارات   452

   2022في سنة  اإلیواء
 

الالجئون وطالبو    380
  اللجوء الذین تم اإلفراج عنھم

 2022في سنة  حتى اآلن

الالجئون وطالبو   643

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 یولیو 1البیانات حتى     2
 

  

تم تمویلھ
36%

فجوة التمویل
64%

مركز  في یوم الالجئ العالمي الفنیة للفائزین بمسابقة تسلیم الجوائز حفل  
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