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حیث نقلوا من لیبیا إلى بر   طالب لجوء  179  المفوضیة  أجلتسبتمبر،    29في  
.  أول رحلة من نوعھا إلى النیجر في ھذا العام، وكانت ھذه ھي  األمان في النیجر

آلیة عبور الطوارئ في   لقد استُقبلوا فيو،  طفالً   21و  امرأة  60ضمت المجموعة  
أنشأتھا    النیجر عام  والتي  في  النیجر  اللجوء    2017حكومة  طالبي  الستقبال 

لیبیا   في  حیاتھم  تھدد  أوضاعاً  یواجھون  الذین  تحاولوالالجئین  المفوضیة    ریثما 
 شخص إلى النیجر.   3,846تم إجالء ، 2017منذ  تحدید حلول دائمة لھم. 

بمناسبة انتھاء المفوضیة وشریكھا منظمة أكتد من  أقیمت احتفالیة  أكتوبر،    2في  
شملت األعمال:   .أعمال إعادة التأھیل بمدرسة الزبیر بن العوام في قصر بن غشیر

لتر،    2000استبدال شبكة المیاه والصرف الصحي، وتركیب خزان میاه جدید بسعة  
تأتي ھذه األعمال في إطار المشاریع سریعة    .، إلى جانب أعمال إعادة الطالءوالنوافذاألبواب  اإلنارة وو  باإلضافة إلى تجدید دورات المیاه

 .التأثیر التي تقوم بھا المفوضیة، والمصممة لتعزیز تماسك المجتمع وقدرتھ على الصمود
شملت المواد المقدمة: أغطیة    .سلمت المفوضیة معدات طبیة إلى مستشفى عطیة الكاسح في الكفرة، جنوب شرق لیبیاسبتمبر،    27في  

المستشفى    .ة أحادیة االستخدام، والقفازات الطبیة، والضمادات، والقنیات، وآلة تعقیماألسرّ  المنطقة، وھو  المرفق ھو األكبر واألقدم في 
 .اللیبیینبمن فیھم اللیبیون وغیر  –نسمة، ویقدم خدمات مجانیة للجمیع   80000الوحید في مدینة الكفرة، ویخدم حوالي  

 تحركات سكانیة  
السواحل    حرسمن قبل    ینمھاجرال و  ینالجئاللجوء وال  يطالبمن    16,733  أكثر من  إنقاذ/اعتراضُسجل  ،  2022حتى اآلن في عام  

  نفذ جھاز دعم االستقرارفي األسبوع الماضي،   .عملیة 160أكثر من خالل وذلك    والبحریة اللیبیة،   اإلدارة العامة ألمن السواحلو اللیبي
  بإمكانیة لجنة اإلنقاذ الدولیة شریكھا المفوضیة و تحظناجیًا. لم  113 حیث بلغ عدد الناجین، ةعملیتي إنقاذ / اعتراض في نقطة إنزال المای

 الوصول إلى الموقع. 

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

  وتسعة  امرأة 33شخصاً، ضمنھم  99على   وحفاظات األطفال  النظافة مستلزمات  –  وھي شریك المفوضیة  –  وزعت لجنة اإلنقاذ الدولیة 
مناطق مختلفة  في  امرأة،   87، ضمنھم  الجئاً وطالب لجوء  273مواد اإلغاثة األساسیة إلى  كما قدمت    .المجتمعيالمركز  في  وذلك  ،  أطفال 

  235أسرة (  87إلى  قسیمات شرائیة  على ھیئة  مالیة طارئة    مساعدات  ، جئین المجلس النرویجي لال ،  شریك المفوضیة   وقدم  .في طرابلس 
 .  المتاجر المحلیةفي لحصول على الحاجیات القسیمات ل ھذه یمكن استخدام . شخصاً)

حیث أحیلوا  شخصاً كانوا قد فروا من مواقع لتھریب البشر أو أطلق سراحھم منھا،    46في مركز التسجیل بالسّراج، حددت المفوضیة  
من تقییمات المصالح الفضلى    37جمیعاً إلى مقابالت الحمایة لتحدید احتیاجاتھم وتقدیم المساعدة الالزمة. في األسبوع الماضي، أجري  

ا في  بم  ، ألطفال وبالغین لتحدید المسائل المتعلقة بالحمایة وتقییم احتیاجاتھم التقییمات  من تقییمات احتیاجات الحمایة، حیث أجریت    63و
قام فریق التواصل بزیارة  .  في حاجة إلى مأوىحیث إنھما كانا    في ترتیبات الرعایة  شخصانوضع    . إلى الخدمات المتخصصةذلك اإلحالة  
    .المالئمةإلى الخدمات  وأحیلواتم تحدید األفراد ذوي االحتیاجات الخاصة  جل رصد الحمایة.أل بطرابلس  منطقة المنصورةمیدانیة إلى 

،  بنغازيأبوسلیم وترھونة والزاویة وفي  )  شخص  2,000أكثر من  (  أسرة لیبیة نازحة  350أكثر من  بطاقات مالیة إلى  قدمت المفوضیة  
 لعائالت إمكانیة االختیار.  ل یتیحما ، في المتاجر المحلیةالبطاقات لشراء الحاجیات  تستخدمالمجلس النرویجي لالجئین.  وذلك من خالل

  . مختلفة من مراكز الرعایة الصحیة األولیة بطرابلسفي مراكز  لجنة اإلنقاذ الدولیة  تقدم المفوضیة خدمات صحیة من خالل شریكھا  
،  استشارة في مجال الصحة النفسیة   63و نجابیة  اإل و  عامة في مجاالت الصحة ال  ة استشار  285قدمت لجنة اإلنقاذ الدولیة    خالل فترة التقریر،

ومن خالل خط الطوارئ العامل على مدار الساعة طیلة أیام األسبوع، قدم  إلى مستشفیات عامة وعیادات خاصة.    حاالت  خمس وأحالت  
ً   71فریق لجنة اإلنقاذ الدولیة الطبي الدعم إلى   طریق    اء إیو  مركزيإلى  زیارات  أجریت  منھم للتقییمات الطبیة الثانویة.    14، وأحیل  شخصا

 طبیة.  ةاستشار  120أكثر من  وقدم، عین زارة و السكة
.  باللغتین األمھریة والتغرینیة  صفحة المساعدةتواصل المفوضیة مع المجتمعات في لیبیا، أطلقت المفوضیة    تعزیز  وبغیةسبتمبر،    27في  

وھي متاحة اآلن  ، مقاطع فیدیو مفیدة لطالبي اللجوء والالجئین في لیبیاومعلومات برید إلكتروني ووعناوین الھواتف التوفر الصفحة أرقام 
 بخمس لغات. 
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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   373

   2022في سنة  اإلیواء
 

الالجئون وطالبو    409
  اللجوء الذین تم اإلفراج عنھم

 2022في سنة  حتى اآلن

الالجئون وطالبو  1,266

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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