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 أبرز األحداث 
طفالً، من    46طالب لجوء، بینھم    99مایو، ساعدت المفوضیة في نقل    23في  

  غذائیة ومالیة،مساعدات طبیة وقدمت المفوضیة وشركاؤھا    عین زارة.  إیواءمركز  
خرى، بما في ذلك ترتیبات المأوى.  األعاجلة  الحتیاجات  لذوي االخدمات    كما قدمت 

في األیام المقبلة. تواصل    إلیھم مواد اإلغاثة األساسیة بتقدیمتم مساعدة األفراد تسو
المفوضیة العمل عن كثب مع السلطات اللیبیة لتأمین اإلفراج المنظم عن الجئین  

شخصا    2,772مایو، تشیر التقدیرات إلى وجود    22حتى  وطالبي لجوء آخرین.  
منھم    اإلیواءفي مراكز   لیبیا،  أنحاء  من    755في  شمولین  الماألشخاص  شخصاً 
 المفوضیة.   باختصاص

طفل غیر لیبیا  مایو، غادر    20. في  تواصل المفوضیة استكشاف الحلول الدائمة لبعض طالبي اللجوء والالجئین األكثر ضعفاً في لیبیا
ً ، حیث كان الطفل قد فقد أبویھ  رعایة أسرة حاضنة   فيبتأشیرة إنسانیة للعیش    أوروبا   قاصداً عاما    12مصحوب بذویھ یبلغ من العمر   .  سابقا

حیث    ةثالث انإقامة قانونیة في بلد  ما یوفر،  عادة التوطینمكّملة إلالبلدان على تقدیم مسارات    بشأن الالجئینمیثاق المفوضیة العالمي  یشجع  
 .للحمایة الدولیةالالجئین  احتیاجات  تلبى فیھا

 تحركات سكانیة 
اإلدارة العامة ألمن السواحل،  ، والسواحل اللیبي حرسمن قبل  ا ومھاجر  االجئ   6,325 إنقاذ/اعتراضُسجل  ،  2022حتى اآلن في عام  

قاعدة طرابلس  في  قبل حرس السواحل اللیبي  من  مایو    23في    عملیةآخر  فذت  ن  .عملیة  73والبحریة اللیبیة، خالل  وجھاز دعم االستقرار،  
ً   58غ عدد الناجین  حیث بل البحریة  في نقطة اإلنزال  حاضرتین كانت المفوضیة وشریكھا لجنة اإلنقاذ الدولیة . تسعة أطفال ضمنھم شخصا
 جثث.  109 وانتشالشخصا  453 فقدان ، تم اإلبالغ عن2022حتى اآلن في عام الناجین. بطانیات إلى كل مساعدات طبیة و وقدمتا 

   استجابة المفوضیة
اللجوء والالجئین األكثر ضعفاً.  في  ، مع شركائھا،  مستمرة  الالجئینمفوضیة   المساعدة والخدمات لطالبي  التقریرتقدیم  ،  خالل فترة 

امرأة،    150من طالبي اللجوء والالجئین، بما في ذلك    247مواد اإلغاثة األساسیة على    ، شریك المفوضیة، وزعت لجنة اإلنقاذ الدولیة 
بینھا  مواقع في طرابلس  في  وذلك   المجتمعي و من  للفتیات والنساءالمركز  ومستلزمات    بالمراتبفرًدا    665. تم تزوید  المساحة اآلمنة 

، وقُدمت  فرًدا)  161أسرة (   72طارئة إلى  ات مالیة  مساعد  تشیزفيقدم الشریك  و.  المطارطریق    إیواءالمالبس في مركز  النعال والنظافة و 
ً   86إلى    البرنامج العالمي لألغذیةسالت   األشخاص الذین    لرصد أحوالالتابع للمفوضیة زیارتین میدانیتین    التواصل. أجرى فریق  شخصا

   .أطلق سراحھم األسبوع الماضي
مواد اإلغاثة األساسیة    تقدیم  -ھا الھیئة اللیبیة لإلغاثة  مع شریك  -  مایو، بدأ موظفو المفوضیة  23في  

في طرابلس    2و    1الفالح    من مخیمي  الذین أخرجواتاورغاء  أھالي  عائالت  إلى  ومستلزمات النظافة  
  شخص.   2,000 تستھدف عملیات التوزیع إیصال المساعدات إلىفي وقت سابق من ھذا الشھر. 

المفوضیة خدمات صحیة من خالل شریكھا   الدولیةتقدم  اإلنقاذ  الصحیة    لجنة  الرعایة  مراكز  في 
في    استشارات  107قدمت لجنة اإلنقاذ الدولیة  .  بلدیات مختلفة بالعاصمة طرابلساألولیة العامة في  

ً   16، وأحالت  والنفسیةنجابیة  اإلو  عامةالصحة المجاالت   إلى مستشفیات عامة وعیادات خاصة.    شخصا
عین زارة.  مركز استشارة طبیة في  60وطریق السكة  مركز إیواءاستشارة طبیة في   58  دمتقُ كما 

فریق   الطبیة یواصل  الطوارئ  األشخاص    العامل  خط  دعم  األسبوع  أیام  طوال  الساعة  مدار  على 
فرًدا إلى    13  وإحالةفرًدا    34. في األسبوع الماضي، تمت مساعدة  المشمولین باختصاص المفوضیة

  .مرافق صحیة ثانویة
الجھود المبذولة على مستوى المنظمة لتحلیل التأثیر و/أو المخاطر الناشئة عن األزمة األوكرانیة الروسیة، تجري المفوضیة    في إطار 

ً لتحدید المخاطر  فریق األمم المتحدة القُطري داخل مشاورات  في لیبیا مشاورات داخلیة و  . من المسلم بھ أن  مخفّفةتدابیر إیجاد و  استباقیا
نزوح  موجة  تؤدي إلى  ویحتمل أن  التداعیات االجتماعیة واالقتصادیة لألزمة ستؤدي إلى تعمیق أوجھ الضعف وزیادة مخاطر الحمایة،  

  . الموادمن  ارتفاع أسعار المواد الغذائیة وغیرھا  للتأقلم مع  ، حیث سیعاني الكثیرون  إلى لیبیا وعبرھا  ویةجدیدة و/أو ثانوحركة غیر نظامیة  
  .في المستقبل القریبتحلیل مفصل  ومن المتوقع أن یصدر

  ھولندا   |  أفریقیا التنمیة والحمایة اإلقلیمي لشمال  برنامج     |مالطا  |إیطالیا    |  الجمھوریة الھیلینیة   |  ألمانیا   |فرنسا   | االتحاد األوروبي  |  النمسا   : لمانحینبشكر خاص ل   تقدمن

 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   188

   2022في سنة  اإلیواء
 

الالجئون وطالبو    376
  اإلفراج عنھماللجوء الذین تم 

 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%
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