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 أبرز األحداث  
الالجئین مایو، ساعدت    9في   طالب   59  نقل في    مفوضیة 

طفالً، من مركز إیواء عین    38امرأة و    12لجوء، من بینھم  
الطبیة والغذائیة   ات. قدمت المفوضیة وشركاؤھا المساعدزارة

المجموعة  والمالیة محددة    وقدمت،  إلى  لألشخاص خدمات 
لدیھم   ترتیبات الذین  ذلك  في  بما  أخرى،  عاجلة  احتیاجات 

المأوى. تواصل المفوضیة العمل عن كثب مع السلطات اللیبیة 
آخرین  لنقل   لجوء  وطالبي  إلى الجئین  اإلیواء  مراكز  من 

التقدیرات إلى أن ھناك   8  حتى.  مناطق حضریة مایو، تشیر 
 765في أنحاء لیبیا، منھم  اإلیواء  شخصا في مراكز    1,717

 شخصا من األشخاص الذین تعنى بھم المفوضیة. 
مشروع مسارات    وذلك في إطاركندا    قاصدةً عائلة سوریة مكونة من خمسة أفراد  لیبیا  مایو، غادرت    3في  

بالتقدم للوظائف والوصول إلى مسارات  مھارات محددة  التنقل االقتصادي، والذي یسمح لالجئین ذوي  
. یشجع ملف تقوم المفوضیة بإجراءاتھ من لیبیا. كان ھذا ھو أول  المتوفرة في كنداالھجرة االقتصادیة  

لالجئین    مما یوفرعادة التوطین،  إل  ةلمكمّ مسارات    توفیرالبلدان على    الجئینبشأن ال  مفوضیة العالميالمیثاق  
 .لحمایة الدولیةحاجتھم ل تلبى فیھ  ةثالث  انإقامة قانونیة في بلد

 تحركات سكانیة  
،  السواحل اللیبي  حرسمن قبل    اومھاجر  االجئ  4,700  إنقاذ/اعتراضُسجل  ،  2022حتى اآلن في عام  

  9في    .عملیة  52والبحریة اللیبیة، وذلك خالل  وجھاز دعم االستقرار،  اإلدارة العامة ألمن السواحل،  و
وبلغ  ،  الزاویة ومصفاة  مرسى دیلة  نقطة إنزال   من قبل حرس السواحل اللیبي في  أربع عملیاتنفذت  مایو،  

ً   369عدد الناجین   . حتى اآلن في من األشخاص المشمولین باختصاص المفوضیة  158  ضمنھم   شخصا
 جثث.  108 وانتشالشخصا  453 فقدان ، تم اإلبالغ عن2022عام 

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

  ولقد أحیلوا  ،مواقع لالتجار بالبشرتمكنوا من الفرار من    كانوا قد  خمسة أفراد تواصل مع المفوضیةضعفاً.  
إلى مراكز  كانوا غیر منخرطین في الدراسة  طفالً    22  أحالت المفوضیةكما  إلى الخدمات المتخصصة.  

التعلیمیة والخدمات  الطفل  حمایة  توفر  التي  مبادرة    بیتي  إطار  تقوم  بلوبرنت  في  المفوضیة    علیھاالتي 
 والیونیسیف. 

الالجئینتواصل   والعائدین    مفوضیة  داخلیاً  النازحین  النزوح  دعم  والالجئین  من  اللجوء  وطالبي 
المشاریع سریعة  تقوم المفوضیة بتنفیذ  في لیبیا.  المشاریع سریعة التأثیر  والمجتمعات المضیفة من خالل  

والتأثیر   والمحلیة،  الوطنیة  السلطات  مع  المشاركة  ببالتشاور  من طرف  تشمل  فاعلة  المحلیة.  مجتمعات 
یة التحتیة، والتدخالت الصحیة والتعلیمیة، والدعم المادي أو المشاریع تجدید الخدمات العامة األساسیة والبن
ً   166  إنجاز، تم  2019الفني للسلطات اإلقلیمیة والوطنیة. منذ عام   بتنفیذھا من المفوضیة  إما    مشروعا

عام    بواسطةأو    مباشرةً  في  اآلن  حتى  تم  2022الشركاء.  الصحة    إنجاز،  مجاالت  في  مشاریع  عشرة 
المدارس ومراكز الرعایة الصحیة والتعلیم، وبالتشاو ر مع السلطات اللیبیة، تعمل المفوضیة على تحدید 

 القادمة. المشاریع األولیة إلدراجھا في 
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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   166

   2022في سنة  اإلیواء
 

الالجئون وطالبو    188
  اللجوء الذین تم اإلفراج عنھم

 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 أبریل 1البیانات حتى     2
 

  

مستلم
28%

$19,328,799

فجوة التمویل
72%

50,671,201$

القیام بإجراءات طالبي اللجوء من قبل المفوضیة والشركاء بعد  
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