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 أبرز األحداث  
خیم الحلیس للنازحین حافلة مدرسیة قدمتھا المفوضیة إلى م  ُسلمت

ضواحيالواقع   للبنین حیث  بنغازي،    في  الیومي  النقل  ستوفر 
. نقص وسائل النقل  والبنات الملتحقین بالمدارس الثانویة والجامعة

و  بینالعام   األجرة،  ، وغالء  المدینةالمخیم  سیارات  وطول  أسعار 
العدید من األطفال من  أدى    المسافات . ستوفر الدراسةإلى تسرب 

الم نقل آمنة، ومن  النقل ھذه وسیلة  الكثیرین  خدمة  أن تشجع  ؤمل 
 مخیمنازح لیبي في    1,300على استئناف دراستھم. یعیش حوالي  

 س. یالحل
 تحركات سكانیة  
اإلدارة ، والسواحل اللیبي  حرسمن قبل    الجئ ومھاجر  4,200  إنقاذ/اعتراضُسجل  ،  2022حتى اآلن في عام  

 العملیتان األخیرتان نُفذت . عملیة 49والبحریة اللیبیة، وذلك خالل وجھاز دعم االستقرار، العامة ألمن السواحل، 
ً   93وبلغ عدد الناجین  ،  مایو في نقطة إنزال مرسى دیلة في الزاویة  3من قبل حرس السواحل اللیبي في     شخصا

  107  وانتشالشخصا    453  فقدان   ، تم اإلبالغ عن2022ثماني نساء وأربعة أطفال. حتى اآلن في عام    ضمنھم
 جثث. 

   استجابة المفوضیة 
الماضي، وزعت   تمكنوا من   أشخاصكیس نوم على    13مالبس و    حزمة  21  مفوضیة الالجئین في األسبوع 

وحجزت مواعید لذین یعانون من حاالت طبیة،  لفي التسجیل  األولویة    أعطیت.  تھریب مختلفة  مواقعالفرار من  
التابع للمفوضیة ثالث زیارات میدانیة إلى مواقع جدیدة في الدریبي والكریمیة لتقییم    التواصل. أجرى فریق  للبقیة

ً   84احتیاجات   وزعت لجنة  أطفال غیر مصحوبین بذویھم.  فروا حدیثاً من مواقع لالتجار بالبشر وكان بینھم    شخصا
النظافة والبطانیات والمراتب والمالبس الریاضیة والنعال المطاطیة   مستلزمات  -شریك المفوضیة    -اإلنقاذ الدولیة  

ات ومستلزمات األطفال ظحفاالالمیاه ومعاطف المطر و  أوعیة المطبخ وألواح الصابون و  وأدواتوالمصابیح الشمسیة  
المناطق   في المواد غیر الغذائیة  توزیع  من خالل  وذلك  امرأة،    14  مضمنھمن طالبي اللجوء والالجئین،    62على  

ً   67إلى  طارئة  ات مالیة  مساعد  -شریك المفوضیة    -ت منظمة تشیزفي  الحضریة. قدم   ووفرتعائلة).    34(  شخصا
ً  15دة لـ  مساعِ  معداتأیضا   .المعداتجلسة توعیة حول استخدام  وعقدت ، من ذوي اإلعاقة شخصا

عائالت   من  في طرابلس  2فالح  الو  1فالح  ال  مخیميفقد تم إخالء  المفوضیة،    المتوفرة لدىوفقًا ألحدث المعلومات  
  مخیم آخر . عادت بعض العائالت إلى تاورغاء، وانتقل البعض اآلخر إلى  الذین كانوا یقطنون فیھأھالي تاورغاء  

الدعوة اإلسالمیة، بینما ال یزال الكثیرون یبحثون عن سكن بدیل. تراقب المفوضیة    مخیم  وھوللنازحین في طرابلس  
جل الحمایة) ألع  قطا و  المأوى والمواد غیر الغذائیة  قطاعاإلخالء (بقیادة  ب  العمل المعنيالوضع وتعمل مع فریق  

  للدعم الحكومي   الوثیقةمع المتابعة    ،الفاعلةاإلنسانیة  جمع المعلومات وتشكیل استجابة جماعیة من قبل جمیع الجھات  
 .  وزارة الشؤون االجتماعیة ومكتب المدعي العام من قبل

بالمخاطر والضمان یرأسھ مكتب المنسق    معنيوافق فریق األمم المتحدة القُطري مؤخًرا على تشكیل فریق عمل  
حاكي  الذي ی  -من المؤمل أن یقوم الفریق  ،  مع اضطالع المفوضیة بدور رائد  المقیم / منسق الشؤون اإلنسانیة.

بتعزیز أجندة إدارة    -   اللجنة اإلداریة رفیعة المستوى التابعة لألمانة العامة  الذي تشرف علیھ منتدى إدارة المخاطر  
إدارة المخاطر، وتعزیز  ب  فیما یتعلقالمخاطر في لیبیا من خالل االرتقاء بالنھج المشترك لفریق األمم المتحدة القطري  

أیًضا على نظام إدارة    سیشرف الفریق  التعاون والمساءلة الشاملة. وتحسین  واعیة بالمخاطر،  بطریقة    اتخاذ القرارات
 . 2021المعتمد منذ سبتمبر  ینمعلومات المقاول 
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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   165

   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

   2022 سنةل  مطلوب  

  
 

 
 
: مصفوفة تتبع النزوح -المنظمة الدولیة للھجرة 1
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 2022 أبریل 1البیانات حتى     2
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