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 أبرز األحداث  
طالب لجوء    35في إطالق سراح    مفوضیة الالجئینأبریل، ساعدت    25في  

إطالق سراحھم،   عقب . نساء وأطفالكان ضمنھم عین زارة،  إیواء من مركز 
  قدمت لجمیع المفرج عنھم، و  مساعدات طبیة ونقدیةقدمت المفوضیة وشركاؤھا  

 بما في ذلك ترتیبات المأوى.   ذوي االحتیاجات العاجلة األخرى،لخدمات محددة  
وبرنامج    مفوضیة توزع   لیبیا    األغذیة الالجئین  في  سلة    2,000العالمي 

الذین یعانون من  والالجئین األكثر ضعفاً وطالبي اللجوء على  غذائیة إضافیة 
طرابلس والزاویة ومصراتة خالل شھر    كل من  فيوذلك  انعدام األمن الغذائي  

المبارك  تسلّ رمضان  الماضي،  األسبوع  في  (  116مت  .  من    701أسرة 
 غذائیة.  سّالت )  األشخاص 

 تحركات سكانیة  
اإلدارة العامة ألمن  ، والسواحل اللیبي  حرسمن قبل    الجئاً ومھاجراً   3,998  إنقاذ/اعتراضُسجل  ،  2022حتى اآلن في عام  

في األسبوع الماضي، تمت عملیة إنقاذ /اعتراض    .عملیة  45والبحریة اللیبیة، وذلك خالل  وجھاز دعم االستقرار،  السواحل،  
غاثة العاجلة  لتقدیم اإلحاضرة    - شریك المفوضیة    -   لجنة اإلنقاذ الدولیةت  ناجیاً. كان   29في قاعدة طرابلس البحریة، حیث أعید  

اللیبیة. حتى اآلن ھذا العام، تم اإلبالغ عن    انتشلت جثتان مجھولتا الھویة من . خالل األسبوع،  والمساعدة الطبیة  الشواطئ 
 جثث.   107شخصا وانتشال   453 انفقد

   استجابة المفوضیة
والمجتمعات المضیفة    المشمولین باختصاصھاتواصل المفوضیة دعم األشخاص   

التوزیع عملیات  خالل  توزیع  من  استمر  ال.  العائالت  األغطیة  على  بالستیكیة 
باقي   في  نازحي النازحة  ال   مخیمات  في  فرج  لّ حتاورغاء  وسیدي  وبوھدیمة  یس 

تاورغاء    مخیمات لنازحيلفة في سبع    163تم توزیع  یكون قد  ھذا  ب و  واألنابیب.
 أسرة.  1,000والي مساكن ح جدابیا، لتغطیة أسطح ا في   40في بنغازي و

المفوضیة اللجوء    -  مع شركائھا  -  تواصل  لطالبي  والخدمات  المساعدة  تقدیم 
 ً ً   72  تواصل . في األسبوع الماضي،  والالجئین األكثر ضعفا بینھم    -   شخصا من 

تمكنوا من الفرار من مخیمات تھریب  كانوا قد    -أطفال غیر مصحوبین بذویھم  
  في التسجیل   األولویة   أعطیتالمساعدة.  تلقي  لتسجیل وجل االمفوضیة أل   معمختلفة،  

زیارات میدانیة إلى المناطق    تنظمس.  من حزم المالبس   45  تووزع ،  وحجزت مواعید للبقیةلذین یعانون من حاالت طبیة،  ل
التي یقیمون فیھا لمتابعة احتیاجاتھم وتقدیم المساعدة. في األسبوع الماضي، أجرى فریق التوعیة التابع للمفوضیة زیارة میدانیة  

.  األطفال واألمھات العزباواتمن    18بالقرب من سواني بن آدم لتقییم احتیاجات أكثر من    ثوغار الإلى موقع جدید في منطقة  
عاجلة بما في ذلك المواد الغذائیة وغیر الغذائیة. سیقوم الفریق بزیارة أخرى لمتابعة    ات وجد أن األفراد بحاجة إلى مساعد

  - شریك المفوضیة  -لجنة اإلنقاذ الدولیة   وزعتیة القادمة.  وضعھم وإدراجھم في توزیعات المواد الغذائیة والمواد غیر الغذائ 
  النظافة والبطانیات والمراتب والمالبس الریاضیة والنعال والمصابیح الشمسیة وأدوات المطبخ وألواح الصابون   مستلزمات

جئین من خالل  من طالبي اللجوء والال  232ات األطفال ومستلزمات األطفال على  ظوصفائح المیاه ومعاطف المطر وحفا
 توزیع المواد غیر الغذائیة في المناطق الحضریة. 

  قدمت لجنة اإلنقاذ . في األسبوع الماضي،  تقدیم المساعدة الطبیة لطالبي اللجوء والالجئین   -مع شركائھا    -  تواصل المفوضیة
المفوضیة    - ة  الدولی  لجوء،  189  إلى استشارات طبیة    - شریك  وطالب  الرعایة    أشخاص تسعة    ت وأحال   الجئاً  إلى خدمات 

ً   23دعمت لجنة اإلنقاذ الدولیة  وطریق السكة.    مركز إیواءاستشارة في    74  كما قُدمتالصحیة الثانویة.   من خالل    شخصا
 أیام األسبوع.  طیلة الخط الساخن للطوارئ الذي یعمل على مدار الساعة  
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  إحصائیات رئیسیة

اللیبیون   168,011
 1النازحون داخلیاً حالیاً 

 من عائدونال 673,554
 1النزوح

الالجئون وطالبو   43,853
 2اللجوء المسجلون

لمراكز   الزیارات   155

   2022في سنة  اإلیواء
 

الالجئون وطالبو    129
  اللجوء الذین تم اإلفراج عنھم

 2022في سنة  حتى اآلن

الالجئون وطالبو   297

من الفئات األكثر ضعفا  اللجوء 
حتى اآلن في سنة غادروا الذین 

2022 

 التمویل
 ملیون دوالر أمریكي   70.0

 2220 سنةل  مطلوب  

  
 

 
 
: مصفوفة تتبع النزوح -المنظمة الدولیة للھجرة 1
 2022نایر ی

 2022 أبریل 1البیانات حتى     2
 

  

تم تمویلھ
23%

فجوة التمویل 
77%

.  مخیمات نازحي تاورغاءفي توزیع األغطیة البالستیكیة 
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