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 لیبیا  
 2022 یولیو 26

 أبرز األحداث  
یولیو، نظمت فرق المفوضیة من طرابلس وبنغازي   24إلى    20في الفترة من  

لیبیا أیام في شرق  أربعة  لمدة  الشركاء.  مھمة  النرویجي   بالتعاون مع  المجلس 
مشتركة، من    عملیات رصد   أجریت  ،منظمة أكتدو  والھیئة اللیبیة لإلغاثةلالجئین  

  لمشورة المعلومات وا  قُدمت لھمالمستفیدین الذین    استطالعات ھاتفیة آلراءخالل  
القانونیة   المساعدة  ممن    بواسطةوخدمة  وغیرھم  لالجئین  النرویجي  المجلس 

النرویجي لالجئین.    المنفذة من قبل  المأوىاستفادوا من مشاریع   وشمل المجلس 
مواد اإلغاثة األساسیة من خالل  قدمت لھم  اللیبیین النازحین داخلیا الذین    اإلجراء

المفوضیة / الھیئة اللیبیة لإلغاثة،   مخزن. وزار الفریق أیضا  الھیئة اللیبیة لإلغاثة
إعادة تأھیل ، حیث ركزت األعمال على  أكتدمنظمة  التي نفذ فیھا أحد المشاریع سریعة التأثیر من قبل  وعیادة سیدي خلیفة  

 المبنى. 
 تحركات سكانیة 

اللیبي  حرسمن قبل    اومھاجر  ا الجئطالب لجوء و  10,363  إنقاذ/اعتراضُسجل  ،  2022حتى اآلن في عام   ، السواحل 
خالل األسبوع الماضي،   .عملیة  110أكثر من  خالل    والبحریة اللیبیة،وجھاز دعم االستقرار،  اإلدارة العامة ألمن السواحل،  و

میناء   حیث تمت عملیتا إنزال في ،  وجھاز دعم االستقرار  حرس السواحل اللیبيعملیات إنقاذ/اعتراض من قبل    خمسنفذت  
نقطة وعملیة واحدة في  في میناء طرابلس التجاري،  قاعدة طرابلس البحریة، وعملیة واحدة  ، وعملیة واحدة في  الزاویةمصفاة  

لجنة اإلنقاذ شخصاً من المشمولین باختصاص المفوضیة.    76وكان ضمنھم  شخصاً،    481. ولقد بلغ عدد الناجین  إنزال المایة
  ، التجاري طرابلس  ومیناء  میناء مصفاة الزاویة  في كل من  في ثالث عملیات إنزال  الدولیة، شریك المفوضیة، كانت حاضرة  

 .ومواد اإلغاثة األساسیة إلى الناجینالمساعدات الطبیة وقدمت 
   استجابة المفوضیة

في األسبوع تقدیم المساعدة والخدمات لطالبي اللجوء والالجئین األكثر ضعفاً.  في  ، مع شركائھا،  مستمرة  مفوضیة الالجئین
الدولیة اإلنقاذ  لجنة  مستلزماتالماضي، وزعت  المفوضیة،  األطفال   النظافة  ، وھي شریك  ً   65على    ومستلزمات  ، شخصا

كانوا قد شخصاً    15، حددت المفوضیة  بالسّراجالتسجیل  وفي مركز  .  المركز المجتمعيفي    أطفال،  وخمسة  امرأة   26ضمنھم  
قُدمت و  الالزمة.  ةساعدتقدیم المتحدید احتیاجاتھم ومقابالت الحمایة لأحیلوا جمیعاً إلى  ، حیث  لتھریب البشرفروا من مواقع  

احتیاجات تقییمات  من    68تقییمات المصالح الفضلى ومن    13وفي األسبوع الماضي، أجري    .شخصینحزم المالبس إلى  
وبناًء متابعة المطلوبة.  وتحدید التقییم احتیاجاتھم  المتعلقة بالحمایة و  المسائلتحدید  لالبالغین  ، حیث أجریت لألطفال والحمایة

  .الخدمات المتخصصةالتقییمات، أحیل األفراد إلى على 
بطرابلس لمتابعة أوضاع األفراد   في قرقارش وغوط الشعالوفي األسبوع الماضي، قامت المفوضیة بزیارتین میدانیتین  

ً الذین   إلى الخدمات   وأحیل األشخاصاالحتیاجات    ُحددت. بناًء على التقییمات،  إیواء إلى مناطق حضریةمن مراكز    نقلوا حدیثا
الرعایة المجتمعیة. وضع ثالثة منھم   اتخطر بحاجة إلى مأوى إلى برنامج ترتیبلل  معرضینأربعة أفراد    أحیلالمتخصصة.  

 . المرشدین المجتمعیین الذین یعملون مع الشركاءاآلخر بنجاح في المجتمع عبر  الشخص رعایة، بینما دمجال اتترتیب لدى
ً   2,431  بلغ  عدد األشخاص الموجودین في مراكز اإلیواء في لیبیا   أن  قدری یولیو،    17حتى   ا شخص   946، من بینھم  شخصا

مراكز  میدانیة إلى  قامت لجنة اإلنقاذ الدولیة بخمس زیارات  . في األسبوع الماضي،  المفوضیة  من المشمولین باختصاص
في مركز إیواء طریق المطار،  استشارة طبیة    30  قدمت،  الزیاراتوخالل  عین زارة.  طریق المطار وطریق السكة وإیواء  

 . عین زارةمركز إیواء استشارة في  41و ،طریق السكة مركز إیواءفي استشارة  66و
بلدیات في مراكز الرعایة الصحیة األولیة العامة في    لجنة اإلنقاذ الدولیةتقدم المفوضیة خدمات صحیة من خالل شریكھا  

استشارة   118ونجابیة  اإلو  عامةمجاالت الصحة الفي    ة استشار  295قدمت لجنة اإلنقاذ الدولیة  .  مختلفة بالعاصمة طرابلس
ومن خالل خط الطوارئ العامل على إلى مستشفیات عامة وعیادات خاصة.  شخصاً    42، وأحالت  النفسیةفي مجال الصحة  

ً   19الدعم إلى  الطبي    قدم فریق لجنة اإلنقاذ الدولیةمدار الساعة طیلة أیام األسبوع،   لتقییمات لمنھم    خمسة، وأحیل  شخصا
 الطبیة الثانویة.  

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

 خاصة المانحة الجھات 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 271

  2022في سنة  اإلیواء
 

الالجئون وطالبو  380
  اإلفراج عنھماللجوء الذین تم 

 2022في سنة  حتى اآلن

الالجئون وطالبو  665

من الفئات األكثر ضعفا اللجوء 
حتى اآلن في سنة  غادروا الذین 

2022 

 التمویل 
 ملیون دوالر أمریكي  70.0

 2022 سنة ل مطلوب  

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: مصفوفة تتبع النزوح -المنظمة الدولیة للھجرة 1
 2022 أبریل

 2022 یولیو 1البیانات حتى    2
 

  

تم تمویلھ
36%

فجوة التمویل
64%
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