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 أبرز األحداث 
الالجئین أجلت  یونیو،    30في    والالجئین    95  مفوضیة  اللجوء  طالبي  من 

ھي رحلة اإلجالء الثانیة  و من لیبیا إلى إیطالیا،  ةالمستضعفین عبر رحلة جوی
ً   رحالت إعادة التوطین جاریة   .إلى إیطالیا ھذا العام  ساعد بعض  وھي ت ،  أیضا

نقلت  یونیو،    29في    .الالجئین األكثر ضعفاً على مغادرة لیبیا بحثاً عن األمان
من   مكونة  ً   18مجموعة  إعادة    الجئا لتتم  لیبیا  خارج  إلى  جویة  رحلة  عبر 

جواً من    الجئاً وطالب لجوء   485,8، نقل  2017منذ عام   .توطینھم في أوروبا
 . المسارات التكمیلیةلیبیا عبر رحالت إعادة التوطین واإلجالء أو عبر 
طفالً    30شارك  یونیو،    29في  

العالمي وإیذاناً بانطالق    الالجئ   فعالیات یوم   ضمن في فعالیة في میدان أبوسلیم،  
  - الفعالیة  .أنشطة مشروع الریاضة من أجل السالم الذي تقوم علیھ المفوضیة

تضمنت كرة القدم وألعاباً   -لیبیین والجئین  التي جمعت الكشافة اللیبیة ونازحین  
الفریق روح  بناء  بھدف  أخرى  السالم،    .ممتعة  أجل  من  الریاضة  مشروع 

كوسیلة   القدم  كرة  استخدام  على  یرّكز  الھیلینیة،  الجمھوریة  قبل  من  المدعوم 
المختلف الیافعین  فئات  بین  االجتماعي  والتماسك  اإلدماج  تضمنت  ة.  لتعزیز 

األول أنشطة  المرحلة  وتصمیم  أبوسلیم  میدان  تأھیل  إعادة  المشروع  من  ى 
المشروع. في المرحلة الثانیة، ستنطلق األنشطة الریاضیة مع األطفال والشباب  

 سیقوم علیھا مدربون مؤھلون، وھي مصممة لتعزیز التعایش السلمي وتطویر المھارات الحیاتیة. و
 تحركات سكانیة 
اإلدارة  ، والسواحل اللیبي  حرسمن قبل    اومھاجر  ا الجئطالب لجوء و   9,430  إنقاذ/اعتراض ُسجل  ،  2022حتى اآلن في عام  

قبل  من    یولیو   3  یوم  عملیةآخر  فذت  ن   . عملیة   112خالل    والبحریة اللیبیة، وجھاز دعم االستقرار،  العامة ألمن السواحل،  
ً   21عدد الناجین  ، حیث بلغ  الزاویةفي  حرس السواحل اللیبي   ُعثر  یونیو،    28في  .  جثث خالل العملیة، وانتُشلت ثالث  شخصا

كم    120جنوب غرب الكفرة و كم    320على بعد  ، حیث ُوجدوا  كانوا قد ضاعوا في الصحراء اللیبیةمھاجراً    20جثث  على  
 من الحدود التشادیة.  
   استجابة المفوضیة

في األسبوع  تقدیم المساعدة والخدمات لطالبي اللجوء والالجئین األكثر ضعفاً.  في  ، مع شركائھا،  مستمرة  مفوضیة الالجئین 
الجئاً وطالب   51على  ومستلزمات األطفال   النظافة ، وھي شریك المفوضیة، مستلزماتالماضي، وزعت لجنة اإلنقاذ الدولیة

مستلزمات نظافة  مراتب ووزعت المفوضیة بطانیات وومن خالل الشریك الھیئة اللیبیة لإلغاثة، . المركز المجتمعيفي   لجوء
أسرة    141إلى  ات مالیة  ، قدمت المفوضیة مساعدالشریك منظمة تشیزفيمن خالل  وفي مركز إیواء الكفرة.  شخصاً    80على  

  89إلى    قُدمتومساعدات مالیة منتظمة  )  أفراد   106أسرة (  52  مساعدات مالیة طارئة قُدمت إلى فرًدا)، بما في ذلك   283(
ولقد أحیلوا  كانوا قد فروا من مواقع مھّربین. شخصاً  50، حددت المفوضیة التسجیل بالسّراجوفي مركز  فرًدا).  177أسرة (

إلى   تقییمات  من    25وفي األسبوع الماضي، أجریت  ساعدات الالزمة.  تقدیم المتحدید احتیاجاتھم ومقابالت الحمایة لجمیعاً 
المتعلقة بالحمایة    المسائلتحدید  البالغین ألجل  ، حیث أجریت لألطفال وتقییمات احتیاجات الحمایةمن    63المصالح الفضلى و

 الخدمات المتخصصة.  التقییمات، أحیل األفراد إلى وبناًء على متابعة المطلوبة.  وتحدید التقییم احتیاجاتھم و
بلدیات  في مراكز الرعایة الصحیة األولیة العامة في    لجنة اإلنقاذ الدولیةتقدم المفوضیة خدمات صحیة من خالل شریكھا  

استشارة في   50ونجابیة اإلو  عامة في مجاالت الصحة ال ة استشار 291قدمت لجنة اإلنقاذ الدولیة .  مختلفة بالعاصمة طرابلس
في مركز  استشارة طبیة    15  قدمت كما  إلى مستشفیات عامة وعیادات خاصة.  شخصاً    33، وأحالت  النفسیةمجال الصحة  

المطار، و إیواء في  استشارة    46إیواء طریق  السكة  مركز  خط  وعبر    عین زارة. إیواء  مركز  استشارة في    45و   ،طریق 
إلجراء  منھم    15أحیل  شخصاً،    21قدم فریق لجنة اإلنقاذ الدولیة المساعدة إلى  الطوارئ الطبیة العامل على مدار الساعة،  

 طبیة ثانویة.   فحوصات 
  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   242

   2022في سنة  اإلیواء
 

الالجئون وطالبو    380
  اللجوء الذین تم اإلفراج عنھم

 2022في سنة  حتى اآلن

الالجئون وطالبو   624

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
36%

فجوة التمویل
64%
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