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   أبرز األحداث
بري ان في منطقة الصو لعائدا  یملكھامنزالً    50، والذي استھدف  مشروع إعادة تأھیل مأوى   أكملت المفوضیة  مع المجلس النرویجي لالجئین،  ةبالشراك

والصرف   ،ومرافق المیاه ،والنوافذ ،تضمنت أعمال إعادة التأھیل إصالح األبوابحیث  التي تستضیف أكبر مجتمع من العائدین في لیبیا.و بنغازي،  في
بري  اإعادة تأھیل مأوى في الص مشروع  ھذه ھي السنة الرابعة على التوالي التي تنفذ فیھا المفوضیة، مع المجلس النرویجي لالجئین،  وسقف.  واأل   ،الصحي

 لتمكین العائالت النازحة من العودة إلى منازلھم التي تضررت من جراء الحرب. 
یھدف  و  أغسطس.  3بدأت المرحلة الثانیة من مبادرة الریاضة من أجل السالم التابعة للمفوضیة في  

إلى تطویر المھارات الحیاتیة وتحسین التماسك ذي تقع الریاضة في صمیمھ،  والالمشروع التجریبي،  
والمجتمع المضیف في بلدیة أبو سلیم    ،والالجئین  ،وطالبي اللجوء،  والعائدین  ،االجتماعي بین النازحین

أعید تأھیلھ كجزء من    الذي و   الكشافة اللیبیة في ملعب أبو سلیمحركة الشریك   بتنظیم منوفي طرابلس.  
الجئاً.    15نازحاً و    45طفالً من بینھم    60  في الجلسة األولى من األنشطة الریاضیة  شارك   ،المشروع

جلسات    في  األطفال  شاركسیحیث   الشریك  مناھجربع  ألأربع  صممھا  ماس  مختلفة  فوتبول   منظمة 
Fútbol Más.  أو بضع بأحد  الوعي بموضوع اجتماعي محدد ومرتبط    إذكاءتھدف كل جلسة إلى  و

  أھداف التنمیة المستدامة لألمم المتحدة.من 
قدم معلومات وأرقام ھواتف  تالخاصة بھا، حیث    صفحة المساعدةأغسطس، أطلقت المفوضیة السامیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین    الثامن منفي  

الصفحة خطوة مھمة لزیادة تعزیز تواصل المفوضیة مع  ھذه  تعد  و  برید إلكتروني ومقاطع فیدیو مفیدة لطالبي اللجوء والالجئین في لیبیا.  وعناوین
 المجتمعات في لیبیا وتوفیر مصدر موثوق بھ للمعلومات واإلعالنات المحدثة. 

   استجابة المفوضیة
المفوضیة، من خالل شریكھا  العدویة في    منظمة  قامت  تأھیل مدرسة رابعة  بإعادة  إنترسوس، 

بمناسبة االنتھاء من إعادة التأھیل، حضره مسؤولون   یةأقیمت احتفال   أغسطس   7  یوم  وفي  طرابلس.
تركیب  ت إعادة التأھیل  ملشفي بلدیة طرابلس وبعض التالمیذ.    التعلیممكتب  ومن المجلس البلدي  

باإلضافة إلى إعادة طالء   ،ونوافذ ،وأبواب ،وكامیرات مراقبة  ،وإضاءة ،وحمامات ،نظام میاه جدید
 غیر لیبیین. ال  التالمیذطالبًا، بما في ذلك    520ألكثر من  تعلیمیة رسمیة  المدرسة صفوفًا    تقدمالمبنى.  

السواني   1في    بلدیة  في  الصحیة  للسلطات  طبیة  إمدادات  بتسلیم  المفوضیة  قامت  أغسطس، 
  ، القلبكھربائیة  جھاز الموجات فوق الصوتیة وتخطیط    ، والتي تشمل وسیتم توزیع المواد  طرابلس.ب

ال المفوضیة وشریكھاتوعلى مركزي  قبل  المراكز من  تأھیل  إعادة  تم  الصحیین.   غار والكریمیة 
الخدمات األساسیة في و  قدرة على الصمود، والتي تم تصمیمھا لتعزیز الالتأثیرة  مشاریع سریعال كجزء من    2021في عام  أكتد    منظمة الوصول إلى 

 والعائدین.المجتمعات التي تستضیف العدید من النازحین وطالبي اللجوء 
العالمي على خدمات المفوضیة ومسارات اإلحالة   الغذاءلبرنامج    اآللیة العامة لتلقي اآلراءالمفوضیة تدریباً لمشغلي    نظمتأغسطس،    من  الرابعفي  

على    الدولة  في جمیع أنحاءھي خدمة مجانیة  ، واآللیة العامة لتلقي اآلراءلتعزیز جودة اإلحاالت واالستشارات التي یقدمھا مشغلو    لالجئین وطالبي اللجوء 
) للحصول على معلومات حول البرامج اإلنسانیة، والشكاوى الصوتیة، وتقدیم المالحظات، والحصول على اإلحاالت إلى المنظمات اإلنسانیة 1404(  الرقم

 األكثر مالءمة للتعامل مع المشكلة المبلغ عنھا.
في األسبوع الماضي، وزعت لجنة اإلنقاذ ف  األكثر ضعفاً.تواصل المفوضیة، مع شركائھا، تقدیم المساعدة والخدمات لبعض طالبي اللجوء والالجئین  

مواد اإلغاثة   ، كما وزعتالمجتمعي مركزالفي  -امرأة وستة أطفال 18-فرًدا  24ات األطفال على ظالنظافة وحفا مستلزمات -شریك المفوضیة-الدولیة 
مساعدة نقدیة طارئة إلى    -شریك المفوضیة-منظمة تشیزفي    تقدمكما  امرأة، في مناطق مختلفة من طرابلس.    70، من بینھم  اً شخص   143األساسیة على  

في مركز تسجیل السراج، حددت المفوضیة السامیة  والعالمي.    الغذاءغذائیة من برنامج    اً فرًدا) حزم  2726أسرة (   567فرًدا)، وتلقت    59أسرة (  23
إلجراء مقابالت الحمایة لتحدید احتیاجاتھم وتقدیم    وأٌحیلو  ،بالبشر  تھریب  مواقعشخًصا تم اإلفراج عنھم أو فروا من    30شؤون الالجئین  لألمم المتحدة ل

 المساعدة الالزمة. 
من المشمولین باختصاص  شخًصا    951شخًصا في مراكز االحتجاز في جمیع أنحاء لیبیا، منھم    2661أغسطس، تشیر التقدیرات إلى وجود    7  یوم  حتى

من بینھم تسع نساء -شخًصا    247النظافة على    مستلزمات،  الھیأة اللیبیة لإلغاثةفي األسبوع الماضي، وزعت المفوضیة، من خالل شریكھا  و  .المفوضیة
 في مركز احتجاز قنفودة. -فلینوط
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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   293

   2022في سنة  اإلیواء
 

الالجئون وطالبو    405
  اإلفراج عنھماللجوء الذین تم 

 2022في سنة  حتى اآلن

الالجئون وطالبو   750

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

 2022 أبریل
 2022 أغسطس 1البیانات حتى     2
 

  

تم تمویلھ
41%

فجوة التمویل
59%

 . مفوضیةوالالجئین في ملعب أبوسلیم أطفال من النازحین
  ©الالجئین

  ©الالجئین  . مفوضیةمدرسة رابعة العدویةاالحتفالیة في  
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