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 أبرز األحداث  
طالب لجوء، من    80  نقلفي    مفوضیة الالجئینمایو، ساعدت    16في  

عقب إطالق .  طفالً، من مركز إیواء عین زارة  47امرأة و    25بینھم  
المساعدسراحھم،   وشركاؤھا  المفوضیة  والغذائیة   اتقدمت  الطبیة 

احتیاجات عاجلة  لألشخاص الذین لدیھم  خدمات محددة    وقدمت  والمالیة
  وستقدم مواد اإلغاثة األساسیة إلى أخرى، بما في ذلك ترتیبات المأوى.  

القادمة.  األشخاص   األیام  مع في  كثب  عن  العمل  المفوضیة  تواصل 
اللیبیة   آخرین من مراكز اإلیواء  السلطات  لجوء  لنقل الجئین وطالبي 

حضریة  مناطق  ھناك  15  حتى.  إلى  أن  إلى  التقدیرات  تشیر   مایو، 
األشخاص  2,702 مراكز    من  منھم  اإلیواء  في  لیبیا،  أنحاء  بھم    567في  تعنى  الذین  األشخاص  من  شخصا 

 المفوضیة.
قبل    تُقدم المفوضیةاآلن مجموعة من األنشطة من  المركز  شركاء  افتتح حدیثًا في منطقة    في  الذي  المجتمعي 

حیث تنفذ األنشطة ،  الشریك منظمة تشیزفيالمركز من قبل    یُدار.  أعمال التجدیدتنتھي    ریثماطرابلس،  بالمنصورة  
في  تشیزفيبواسطة   المقدمة  الخدمات  تشمل  لالجئین.  النرویجي  والمجلس  الدولیة  اإلنقاذ  ولجنة  إدارة  :  المركز، 

، إلى جانب والعنف القائم على نوع الجنسالعنف الجنسي    حاالت  الحاالت ومساعدة الفئات الضعیفة بما في ذلك
  ، والخدمات الصحیة  ،والمساعدة النفسیة واالجتماعیة  النفسیةالصحة  خدمات  و  ،األطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة

 لقاءات . یستضیف المركز أیضا  المساعدات المالیةالمواد غیر الغذائیة و، كما تقدم فیھ والمساعدة / التوعیة القانونیة
تركز على المھارات الحیاتیة واألبوة واألمومة   للطفلأنشطة التوعیة، وھو مجھز بمساحة صدیقة    في إطارمجتمعیة  

 الطفولة المبكرة. سن والنماء في
 تحركات سكانیة  

اإلدارة ، والسواحل اللیبي  حرسمن قبل    اومھاجر  االجئ  5,696  إنقاذ/اعتراضُسجل  ،  2022حتى اآلن في عام  
آخر ثالث عملیات  فذت  ن  .عملیة   65والبحریة اللیبیة، وذلك خالل  وجھاز دعم االستقرار،  العامة ألمن السواحل،  

ً   173غ عدد الناجین  حیث بلمصفاة الزاویة  وذلك في  قبل حرس السواحل اللیبي  من  مایو    16في    ضمنھم  شخصا
شخصا    453  فقدان  ، تم اإلبالغ عن2022. حتى اآلن في عام  من األشخاص المشمولین باختصاص المفوضیة  11

 جثث.  109 وانتشال

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

من طالبي    210مواد اإلغاثة األساسیة على    ، شریك المفوضیة،في األسبوع الماضي، وزعت لجنة اإلنقاذ الدولیة
ذلك   بما في  تم تزوید    90اللجوء والالجئین،  والبطانیات ومستلزمات    بالمراتبفرًدا    248امرأة، في طرابلس. 

لنساء  المساحة اآلمنة لفي    ، امرأة  30فرًدا، من بینھم    44طریق السكة، وتم تزوید    إیواءالنظافة والمالبس في مركز  
للنساء والرجال،    بحزم،  والفتیات الشریك  والنظافة  قدم  إلى  ات مالیة  مساعد   تشیزفيالبطانیات والمراتب.  طارئة 

لرصد    وورشفانةالتابع للمفوضیة زیارتین میدانیتین إلى قرقارش    التواصل فرًدا). أجرى فریق    342أسرة (  184
   .إلى المناطق الحضریة إیواءن مراكز مؤخًرا م نقلواشخًصا من األشخاص المعنیین الذین  20أحوال 

في مراكز الرعایة الصحیة األولیة  وذلك  ، لجنة اإلنقاذ الدولیةتقدم المفوضیة الخدمات الصحیة من خالل شریكھا 
عامة،  في مجاالت الصحة الاستشارة    169قدمت لجنة اإلنقاذ الدولیة  .  بلدیات مختلفة بالعاصمة طرابلسالعامة في  

الخاصة.    25، وأحالت  والنفسیةنجابیة  اإلو والعیادات  العامة  المستشفیات  إلى  استشارة طبیة في   42  قدمتفرًدا 
عین زارة. یواصل فریق الخط الساخن    مركز إیواءاستشارة طبیة في    47طریق السكة، كما تم تقدیم    مركز إیواء

دعم األشخاص المعنیین. في األسبوع الماضي،  للطوارئ الطبیة الذي یعمل على مدار الساعة طوال أیام األسبوع  
   فرًدا إلى مرافق صحیة ثانویة. 15  وإحالة فرًدا،  42تمت مساعدة 

ل  تقدمن األوروبي  |  النمسا  :لمانحینبشكر خاص  الھیلینیة  |  ألمانیا  |فرنسا   | االتحاد  التنمیة  برنامج     |مالطا  |إیطالیا    |  الجمھوریة 
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  إحصائیات رئیسیة

اللیبیون   168,011
 1النازحون داخلیاً حالیاً 

 من عائدونال 673,554
 1النزوح

الالجئون وطالبو   44,203
 2اللجوء المسجلون

لمراكز   الزیارات   178

   2022في سنة  اإلیواء
 

الالجئون وطالبو    277
  اإلفراج عنھماللجوء الذین تم 

 2022في سنة  حتى اآلن

الالجئون وطالبو   302

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%

لقیام بإجراءات طالبي اللجوء من قبل المفوضیة والشركاء بعد  
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