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  17المركز الصحي  بأقیمت احتفالیة بمناسبة انتھاء أعمال إعادة التأھیل  أغسطس،    11في  
في إطار المشاریع سریعة التأثیر التي تقوم    األعمالأنجزت    .فبرایر اجدابیا، في شرق لیبیا

.  اإلشراف على المشروعمنظمة أكتد، وھي شریك للمفوضیة،    حیث تولتبھا المفوضیة،  
إلى تعزیز قدرة المجتمع على الصمود وتحسین الوصول إلى    المشاریع سریعة التأثیرتھدف  

الخدمات األساسیة في المناطق التي تستضیف أعدادا كبیرة من اللیبیین النازحین والعائدین  
ولقد شمل    شخص شھریاً.  1,500  نحو ركز خدماتھ إلى  یقدم الم  .من النزوح وطالبي اللجوء

المشروع تجدید مرافق المیاه والنظافة والصرف الصحي، وتركیب أبواب وشبابیك ومكیفات  
 .وإضاءة جدیدة. كما تم تحسین إمكانیة وصول األشخاص ذوي اإلعاقة، وأعید طالء المرفق 

 تحركات سكانیة 
اإلدارة العامة  ، و السواحل اللیبي  حرسمن قبل    اومھاجر  االجئطالب لجوء و   13,028  إنقاذ/اعتراضُسجل  ،  2022حتى اآلن في عام  

السواحل،   االستقرار،  ألمن  دعم  اللیبیة، وجھاز  من  خالل    والبحریة  نفذت    .عملیة   120أكثر  الماضي،  األسبوع  عملیات    عشرخالل 
قوة مكافحة  ونفذت عملیة واحدة من قبل  وجھاز دعم االستقرارواإلدارة العامة ألمن السواحل  حرس السواحل اللیبي إنقاذ/اعتراض من قبل 

وعملیة  ،  مصفاة الزاویة في میناء    تانعملی، وة نقطة إنزال المایفي    وعملیتان  ، میناء طرابلس التجاري  إنزال في   خمس عملیات تمت    اإلرھاب.
جھاز دعم نفذت بواسطة    المایةنقطة إنزال  في    أجریتالعملیة التي  .  خصاً ش  850ولقد بلغ عدد الناجین  .  نقطة إنزال میناء دیلةواحدة في  

حرس السواحل اللیبي واإلدارة العامة  نفذت بواسطة  عملیات اإلنزال التي  في    .بإمكانیة الوصولالمفوضیة وشركاؤھا    تحظ ، ولم  ستقراراال
لجنة اإلنقاذ الدولیة، شریك المفوضیة، كانت    .شخصاً من المشمولین باختصاصھا  84حددت المفوضیة    وقوة مكافحة اإلرھابألمن السواحل  

 . الناجینومواد اإلغاثة األساسیة إلى المساعدات الطبیة وقدمت  ، التجاريطرابلس  یناء  م فيثالث عملیات في حاضرة  
   استجابة المفوضیة

قوم مفوضیة الالجئین وشریكھا الھیئة اللیبیة لإلغاثة بعملیات توزیع للمواد غیر الغذائیة  ت
كم غرب طرابلس،   50في مدینة الزاویة على بعد  وذلك، على عائالت نازحة من تاورغاء

لیبیة نازحة  115  مستھدفةً  المراتب والبطانیات واألغطیة    .عائلة  الموّزعة:  المواد  شملت 
 البالستیكیة وأوعیة المیاه وحزم المطبخ وحفاظات األطفال وكبار السن ومستلزمات األطفال.

اللجوء  في  ، مع شركائھا،  مستمرة   مفوضیة الالجئین لطالبي  المساعدة والخدمات  تقدیم 
األكثر ضعفاً.   الدولیةوالالجئین  اإلنقاذ  لجنة  الماضي، وزعت  األسبوع  وھي شریك  في   ،

مستلزمات  ً   63على    األطفال   وحفاظات  النظافة  المفوضیة،  ضمنھم  شخصا   امرأة  24، 
وفي  .  شخصاً)  26(  أسرة  15مساعدات مالیة طارئة إلى    شریك المفوضیة منظمة تشیزفي  كما قدم.  المركز المجتمعيفي    ، ثمانیة أطفال و

أحیلوا جمیعاً  ، حیث  أو أطلق سراحھم منھا  لتھریب البشركانوا قد فروا من مواقع  شخصاً    33، حددت المفوضیة  التسجیل بالسّراج مركز  
من   84تقییمات المصالح الفضلى ومن  20وفي األسبوع الماضي، أجري  الالزمة. ةساعد تقدیم المتحدید احتیاجاتھم ومقابالت الحمایة ل إلى 

الحمایة متابعة المطلوبة.  وتحدید التقییم احتیاجاتھم  المتعلقة بالحمایة و  المسائلتحدید  لالبالغین  ، حیث أجریت لألطفال و تقییمات احتیاجات 
   .الخدمات المتخصصة التقییمات، أحیل األفراد إلى  وبناًء على 

ً   أشخاصبطرابلس لمتابعة أوضاع    تاجوراء  إلىة میدانیة  وفي األسبوع الماضي، قامت المفوضیة بزیار إیواء إلى  من مراكز    نقلوا حدیثا
 إلى الخدمات المتخصصة.   وأحیل األشخاصاالحتیاجات  ُحددت. بناًء على التقییمات، مناطق حضریة

شخصاً من المشمولین باختصاص    1,055، منھم  مراكز إیواء في أرجاء لیبیاشخصاً في    2,730یقدر أن ھناك  أغسطس،    14  حتى
 شخصاً في مركز إیواء شحات.    88مستلزمات النظافة على  وزع شریك المفوضیة، الھیئة اللیبیة لإلغاثة،  في األسبوع الماضي،  المفوضیة.  

بلدیات مختلفة بالعاصمة  في مراكز الرعایة الصحیة األولیة العامة في  لجنة اإلنقاذ الدولیة  تقدم المفوضیة خدمات صحیة من خالل شریكھا  
، وأحالت  استشارة في مجال الصحة النفسیة   49ونجابیة  اإلو  عامةفي مجاالت الصحة ال  استشارة  338قدمت لجنة اإلنقاذ الدولیة  .  طرابلس

ومن خالل خط الطوارئ العامل على مدار الساعة طیلة أیام األسبوع، قدم فریق لجنة  إلى مستشفیات عامة وعیادات خاصة.  شخصاً    36
للتقییمات الطبیة الثانویة.    15شخصاً، وأحیل    26اإلنقاذ الدولیة الطبي الدعم إلى   قامت لجنة اإلنقاذ الدولیة  في األسبوع الماضي،  منھم 

في  استشارة    47و  استشارة طبیة في مركز إیواء طریق المطار،   17  ، قدمت الزیارات وخالل  .  اءإیو   مراكزمیدانیة إلى  زیارات    خمسب
 .  عین زارةمركز إیواء استشارة في   37و  ، طریق السكة مركز إیواء

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

 خاصة ال مانحة ال جھات  ال |الوالیات المتحدة األمریكیة  | ھولندا

  إحصائیات رئیسیة

اللیبیون   159,996
 1النازحون داخلیاً حالیاً 

 من عائدونال 680,772
 1النزوح

الالجئون وطالبو   43,000
 2اللجوء المسجلون

لمراكز   الزیارات   302

   2022في سنة  اإلیواء
 

الالجئون وطالبو    405
  اللجوء الذین تم اإلفراج عنھم

 2022في سنة  اآلنحتى 

الالجئون وطالبو   750

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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 2022 أبریل
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