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 1المنظمة الدولية للهجرة -مصفوفة تتبع النزوح:
فبراير 2021
 2البيانات حتى تاريخ  1يوليو 2021

منذ بداية السنة حتى  6يوليو ،تم تسجيل إنقاذ/اعتراض
حوالي  15,241الجئا ومهاجرا وإنزالهم من البحر في ليبيا
بواسطة حرس السواحل الليبي .منذ بداية شهر يونيو ،استمر
عدد عمليات اإلنقاذ واالعتراض في االرتفاع بسبب األحوال
الجوية المالئمة في فصل الصيف ،حيث انطلقت العديد من
القوارب من المدن الساحلية مثل صبراتة والزاوية والخمس.
يُنقل غالبية من يتم إنزالهم في طرابلس في البداية إلى مركز
عملية اإلنزال في قاعدة طرابلس البحرية 29 ،يونيو  .مفوضية الالجئين ©
إيواء المباني (في وسط طرابلس) ثم يُنقلون عادةً إلى مراكز
إيواء أخرى بما في ذلك عين زارة وأبو سليم ،والكائنة في طرابلس أيضًا .حتى اآلن هذا العام ،تم تسجيل 116
شخصا في عداد المفقودين في البحر ،بينما انتُشلت  67جثة .مازالت المفوضية وشريكتها الطبية ،لجنة اإلنقاذ
الدولية ،حاضرتين في نقاط اإلنزال لتقديم المساعدة الطبية العاجلة ومواد اإلغاثة األساسية قبل أن تقوم السلطات
الليبية بنقل األفراد إلى مراكز إيواء.

استجابة المفوضية
في  5يوليو  ،أعلنت المفوضية أسماء الفائزين في مسابقة التصوير
الخاصة بيوم الالجئ العالمي .تلقى ثالثة فائزين من سوريا والسودان
وجنوب السودان بطاقات مالية مسبقة الدفع كجوائز ،حيث يمكنهم
استخدامها في المتاجر واألسواق والصيدليات.

في األسبوع الماضي ،قدمت لجنة اإلنقاذ الدولية  -الشريك الطبي
للمفوضية  256 -استشارة رعاية صحية أولية (في مجاالت
الصحة العامة واإلنجابية والعقلية) ،بينما أحيلت  33حالة إلى
مستشفيات ثانوية عامة وخاصة .حتى تاريخ  8يوليو ،تم تقديم
 8,583استشارة طبية و  1,663إحالة طبية لالجئين وطالبي يامبيو ياسونا وهو يحمل صورته الفائزة بالمسابقة .محمد
العالم/مفوضية الالجئين©
اللجوء في ليبيا بما في ذلك في المجتمع الحضري ومراكز اإليواء.
حتى اآلن في عام  ،2021قامت المفوضية وشركاؤها في المركز المجتمعي بتقييمات احتياجات الحماية لـ 2,817
فردًا ،وتقييمات المصلحة الفضلى لـ  383قاصرًا ،والمساعدة القانونية لـ  1,052فردًا .باإلضافة إلى ذلك ،تلقى
 186الجئًا وطالب لجوء  -من بينهم  88ذكرًا و 75أنثى و 23طفالً  -مستلزمات النظافة وحفاظات األطفال
والصابون .حتى  5يوليو ،وزعت المفوضية وشركاؤها مواد
اإلغاثة األساسية على  5,210الجئًا وطالب لجوء في ليبيا.
تواصل مفوضية الالجئين مساعدة النازحين داخلياً في ليبيا.
في  6يوليو ،وزعت المفوضية  -من خالل شريكها الوطني
الهيئة الليبية لإلغاثة  -مواد اإلغاثة األساسية على  660نازحاً
في منطقتي السبعة والدعوة اإلسالمية في طرابلس .وشملت
المساعدة المراتب ومستلزمات النظافة والحفاظات والبطانيات
والمصابيح الشمسية .حتى اآلن في  ،2021قدمت المفوضية
مواد اإلغاثة األساسية إلى  18,695نازحاً وعائداً من النزوح
توزيع مواد اإلغاثة األساسية على النازحين في طرابلس .مفوضية الالجئين© في أنحاء ليبيا .باإلضافة إلى ذلك ،استهدفت المفوضية  -من
خالل شريكها المجلس النرويجي لالجئين  373 -فردًا
بالمساعدة القانونية والمشورة بشأن القضايا المتعلقة باإلسكان وحقوق األراضي والعقارات والتوثيق المدني.
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