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 أبرز األحداث 
مدرسة   24في   تجدید  أعمال  من  االنتھاء  بمناسبة  حفل  أقیم  مایو، 

المصریة، شرق ، بالقرب من الحدود اللیبیة امساعد، في مدینة امساعد
التي أطلقتھا   .لیبیا  المشترك  للعمل  بلوبرنت  المشروع جزء من مبادرة 

علیھا  تقوم  عالمیة  استراتیجیة  وھي  الالجئین،  ومفوضیة  الیونیسف 
الوكالتان للتعاون وتعزیز الجھود ألجل توفیر التوعیة والمساعدة الموسعة  

  .األطفال المتنقلین وتقدیم الخدمات األساسیة والحمایة، وذلك بھدف دعم  
أكتوبر   بدأت في  التي  نوافذ وأبواب  2021وشملت األعمال،  تركیب   ،

الكوابل جدیدة   تمدید  جانب  المیاه  ال  إلى  مرافق  تجدید  تم  كھربائیة. 
والصرف الصحي والنظافة الصحیة في المدرسة من أجل تمكین األطفال  

وأنشئ مدخل   . داخل والخارج، كما تم توفیر مظلة لساحة المدرسة ذوي اإلعاقة من الوصول إلیھا. وأعید طالء المدرسة من ال
 جدید للمدرسة لتسھیل دخول األطفال ذوي اإلعاقات الجسدیة. 

 تحركات سكانیة 
اإلدارة العامة ألمن  ، و السواحل اللیبي  حرسمن قبل    ا ومھاجر  ا الجئ  7,353  إنقاذ/اعتراض ُسجل  ،  2022حتى اآلن في عام  

قبل حرس السواحل  من  مایو  31في  عملیة آخر فذت ن  . عملیة   83والبحریة اللیبیة، خالل وجھاز دعم االستقرار،  السواحل، 
 . ة جث  113  وانتشال شخصا  456 فقدان  ، تم اإلبالغ عن2022حتى اآلن في عام  .  نقطة إنزال مرسى دیلةفي اللیبي 

   استجابة المفوضیة
أجرى فریق  تقدیم المساعدة والخدمات لطالبي اللجوء والالجئین األكثر ضعفاً.  في  ، مع شركائھا،  مستمرة  مفوضیة الالجئین

عین زارة إلى المناطق الحضریة األسبوع الماضي. تم   إیواءمن مركز    لألشخاص الذین نقلواأربع زیارات میدانیة    التواصل
ً   42الوصول إلى   التي لم  ر الحمایة وتسلیط الضوء على االحتیاجات األساسیة  ، وركزت الزیارات على تحدید مخاطشخصا

تلبیتھا بین   على  والحصولالعثور على سكن مناسب    وصعوبة  اتاإلیجارن غالء  . كاتتم  التعلیمیة والصحیة من  الخدمات 
مرشدین  قد اجتماع مع  عُ ولمتابعة في األیام المقبلة.  ا. ستتخذ المفوضیة وشركاؤھا إجراءات  التي ُطرحتالقضایا الرئیسیة  
،  لجنة اإلنقاذ الدولیة  یتبعون شریك المفوضیة  مجتمعیینمتطوعین    ، ومعتشیزفي  شریك المفوضیة منظمة  مجتمعیین یتبعون

مواد  لدولیة  وزعت لجنة اإلنقاذ ا.  المشمولین باختصاصھاالمفوضیة والشركاء لألشخاص   المقدمة من  خدماتاللمناقشة    وذلك
  والمساحةمركز المجتمعي  ال  شملت: امرأة، في مواقع في طرابلس    79  ضمنھم،  الجئاً وطالب لجوء  173اإلغاثة األساسیة على  

ً   316أسرة (191   وقدمت تشیزفي مساعدات مالیة طارئة إلىللنساء والفتیات.  ةاآلمن   ). شخصا
ت احتیاجات الحمایة لبعض طالبي اللجوء والالجئین األكثر ضعفاً.  تواصل المفوضیة إجراء تقییمات المصلحة الفضلى وتقییما 

تقییمات المصلحة  تقییماً    28أجري  في األسبوع الماضي،   تقییما الحتیاجات الحمایة. حتى اآلن في عام    58الفضلى ومن 
بناًء على  و. المصلحة الفضلى  تقییمات  طفًال مقابالت   221جرى  ، وأفرًدا  1,285  أجریت تقییمات الحمایة إلجمالي،  2022

 األفراد إلى الخدمات المتخصصة.  أحیلالتقییمات، 
أفراد ھم    908في جمیع أنحاء لیبیا، منھم    اإلیواء شخصا في مراكز    2,418مایو، تشیر التقدیرات إلى أن ھناك    29  حتى

البطانیات والمراتب ومستلزمات   ةاث شریك المفوضیة الھیئة اللیبیة لإلغ قدم المفوضیة.  المشمولین باختصاصمن األشخاص 
 طبرق.   إیواءشخصا في مركز  20النظافة والنعال إلى 

بلدیات  في مراكز الرعایة الصحیة األولیة العامة في    لجنة اإلنقاذ الدولیة تقدم المفوضیة خدمات صحیة من خالل شریكھا  
، وأحالت  والنفسیةنجابیة اإلو  عامةفي مجاالت الصحة ال استشارة  676قدمت لجنة اإلنقاذ الدولیة . مختلفة بالعاصمة طرابلس 

26   ً استشارة   63وطریق السكة  مركز إیواءاستشارة طبیة في    38  دمتقُ كما  إلى مستشفیات عامة وعیادات خاصة.    شخصا
على مدار الساعة طوال أیام األسبوع دعم األشخاص    العامل   خط الطوارئ الطبیةعین زارة. یواصل فریق  مركز  طبیة في  

 . إلى مرافق صحیة ثانویة أشخاص  7 وإحالة فرًدا  31. في األسبوع الماضي، تمت مساعدة  المشمولین باختصاص المفوضیة 
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 خاصة ال مانحة الجھات  ال |الوالیات المتحدة األمریكیة  |

  إحصائیات رئیسیة

اللیبیون   168,011
 1النازحون داخلیاً حالیاً 

 من عائدونال 673,554
 1النزوح

الالجئون وطالبو   44,203
 2اللجوء المسجلون

لمراكز   الزیارات   196

   2022في سنة  اإلیواء
 

الالجئون وطالبو    376
  اللجوء الذین تم اإلفراج عنھم

 2022في سنة  حتى اآلن

الالجئون وطالبو   303

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 مایو 1البیانات حتى     2
 

  

تم تمویلھ
29%

فجوة التمویل
71%

. مفوضیة   حتفالیة بمناسبة االنتھاء من أعمال الصیانة بمدرسة امساعد
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