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طفالً،   38امرأة و   22، ضمنھم  لجوءال   يطالبمن    101  إجالءتم  أغسطس،    31في  
رواندا  نقلواحیث   في  األمان  بر  إلى  لیبیا  المأوى   یتحصلونسوف    .من  على 

في غاشورا الطوارئ  آلیة عبور  في  توطین  سبتمبر،    5في    .والمساعدة   33أعید 
والجئاً،   نساء  أوروباطفالً،    15ضمنھم عشر  إلى  لیبیا  من  نقلوا  سنة  منذ    .حیث 
لیبیا  2017 غادر  توطین    8,919،  إعادة  متن رحالت  على  لجوء  وطالب  الجئاً 

شمل   ولم  اإلنسانیة  التأشیرات  فیھا  بما  التكمیلیة  المسارات  وعبر  مباشرة،  وإجالء 
اإلجراءات الالزمة في تسھیل  على دعمھا  ممتنة للسلطات اللیبیة  العائالت. المفوضیة  

على توفیر المزید من  مستمرة في حث الدول  كما أنھا    ،اإلجالء اإلنساني لرحالت  
المسارات القانونیة لمساعدة بعض أكثر األشخاص ضعفاً على الوصول إلى بر األمان 

 .  خارج لیبیا
التأھیل  أغسطس،    30في   إعادة  أعمال  انتھاء  بمناسبة  احتفالیة  عرب  أقیمت  بمدرسة 

  .الصحراء االبتدائیة ببلدیة بنت بیة جنوب لیبیا، والتي یدرس بھا طلبة لیبیون وغیر لیبیین
على أعمال إعادة التأھیل التي شملت الحمامات   –شریك المفوضیة    –أشرفت منظمة أكتد  

تھدف   .واألبواب والنوافذ وتركیب شبكة كھرباء جدیدة، باإلضافة إلى إعادة طالء المبني
الخدمات   إلى  الوصول  تحسین  إلى  المشروع،  ھذا  مثل  التأثیر،  سریعة  المحلیة المشاریع 

 .  وطالبي لجوء في المناطق التي تستضیف نازحین لیبیین والجئین تعایش السلمي تعزیز الو
 تحركات سكانیة  
عام   في  اآلن  من  إنقاذ/اعتراضُسجل  ،  2022حتى  لجوء ال  يطالب من    15,303  أكثر 

اللیبي  حرسمن قبل    ینمھاجرالو  ینالجئال و اللیبیة،اإلدارة العامة ألمن السواحل،  ، والسواحل    130أكثر من  خالل    والبحریة 
اإلدارة العامة  جھاز دعم االستقرار وو   حرس السواحل اللیبيإنقاذ/اعتراض من قبل   عملیة  14األسبوع الماضي، نفذت   في  .عملیة

قاعدة طرابلس   إنزال في  عملیات  ثمانيتمت  .  زوارةة  الجنائی   المباحث  وجھاز  مشاة  51  واللواءوقوة مكافحة اإلرھاب  ألمن السواحل  
وعملیتان في نقطة إنزال   ،بالزاویةمرسى دیلة  وعملیة واحدة في  نقطة إنزال المایة،    في  وعملیتان،  میناء طرابلس التجاريالبحریة و

في   .اإلنزال  نقاطإلى    بإمكانیة الوصولالمفوضیة    تحظ  لم.  خصاً ش  1,074بلغ عدد الناجین  وفي زوارة،  وعملیة واحدة    ،يه بولالقر
التي   اإلنزال  بواسطة  عملیات  السواحلنفذت  العامة ألمن  واإلدارة  اللیبي  السواحل  تحدید،  حرس  المشمولین   44  تم  من  شخصاً 

األغذیة وقدمت    ،التجاريطرابلس  میناء    فيعملیات    أربع  إلىلجنة اإلنقاذ الدولیة، شریك المفوضیة،  استجابت    .المفوضیة  باختصاص
 . لى الناجینإالمساعدات الطبیة و

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

  تسع شخصاً، ضمنھم  20على  وحفاظات األطفال النظافة ، وھي شریك المفوضیة، مستلزماتالماضي، وزعت لجنة اإلنقاذ الدولیة
العالمي،  سبتمبر  4و    3في    .المجتمعيالمركز  في  وذلك  أطفال،    وثالثة  نساء برنامج األغذیة  المفوضیة ، وبالتعاون مع  وزعت 

وفي مركز التسجیل بالسّراج، حددت المفوضیة  .  في الزاویة ومصراتةشخصاً)    1,580أسرة (  340أكثر من  مساعدات غذائیة على  
شخصاً كانوا قد فروا من مواقع لتھریب البشر أو أطلق سراحھم منھا، حیث أحیلوا جمیعاً إلى مقابالت الحمایة لتحدید احتیاجاتھم    16

من تقییمات احتیاجات الحمایة، حیث    17من تقییمات المصالح الفضلى و  9وتقدیم المساعدة الالزمة. في األسبوع الماضي، أجري  
  .إلى الخدمات المتخصصةذلك اإلحالة بما في  ، أجریت ألطفال وبالغین لتحدید المسائل المتعلقة بالحمایة وتقییم احتیاجاتھم

 .ة بطرابلسمختلفة من مراكز الرعایة الصحیة األولیفي مراكز  لجنة اإلنقاذ الدولیة  تقدم المفوضیة خدمات صحیة من خالل شریكھا  
استشارة في مجال الصحة   69ونجابیة اإلو عامةفي مجاالت الصحة ال استشارة 149قدمت لجنة اإلنقاذ الدولیة  خالل فترة التقریر،

أیام  إلى مستشفیات عامة وعیادات خاصة.    حالة  38، وأحالت  النفسیة الساعة طیلة  العامل على مدار  الطوارئ  ومن خالل خط 
إلى زیارات  أجریت  منھم للتقییمات الطبیة الثانویة.    20شخصاً، وأحیل    31األسبوع، قدم فریق لجنة اإلنقاذ الدولیة الطبي الدعم إلى  

 استشارة طبیة.  100أكثر من  توقدم ، عین زارةو طریق السكة اءإیو مركزي
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  إحصائیات رئیسیة

اللیبیون   159,996
 1النازحون داخلیاً حالیاً 

 من عائدونال 680,772
 1النزوح

الالجئون وطالبو   43,000
 2اللجوء المسجلون

لمراكز   الزیارات   332

   2022في سنة  اإلیواء
 

الالجئون وطالبو    406
  اللجوء الذین تم اإلفراج عنھم

 2022في سنة  حتى اآلن

الالجئون وطالبو  1,058

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

 2022 أبریل
 2022 أغسطس 1البیانات حتى     2
 

  

تم تمویلھ
42%

فجوة التمویل
58%

.  عقب وصولھم إلى رواندا طالبي اللجوءموظفو المفوضیة وھم یساعدون 
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. احتفالیة انتھاء أعمال إعادة التأھیل بمدرسة عرب الصحراء
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