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 1المنظمة الدولية للهجرة -مصفوفة تتبع النزوح:
ديسمبر 2020
 2البيانات حتى تاريخ  1أبريل 2021

حتى  22أبريل ،تم تسجيل إنقاذ/اعتراض  5,110الجئا ومهاجرا وإنزالهم من البحر في ليبيا بواسطة حرس
السواحل الليبي .في  21أبريل ،تم إنزال  103أشخاص في قاعدة طرابلس البحرية ،كان أغلبهم من :مالي (42
في المائة) والسودان ( 39في المائة) .كما انتُشلت جثتان خالل العملية .كانت مفوضية الالجئين وشريكتها لجنة
اإلنقاذ الدولية حاضرتين في نقاط اإلنزال لتقديم المساعدة الطبية العاجلة ومواد اإلغاثة األساسية قبل أن تنقل السلطات
الليبية المجموعة إلى مراكز إيواء.

استجابة المفوضية
في مركز تمكين المرأة بطرابلس ،تنسق المفوضية مبادرات تدعم الالجئات
والليبيات على حد سواء .هناك عدة دورات منها دورات الخياطة واإلسعافات
األولية والتجميل ودورات اللغة .يمكن أن يكون لمثل هذه األنشطة العملية تأثير
حقيقي على الحياة من خالل توسيع الفرص االجتماعية واالقتصادية.
استقبل فريق التسجيل في مكتب المفوضية بمنطقة السراج  267شخصاً،
وشمل ذلك  33شخصاً لديهم مواعيد تحديد وضع الالجئ ومواعيد إعادة
التوطين .كما حُجز  130موعداً جديدًا لـ  232فرداً وعائلة .وسجلت المفوضية
 148شخصاً ( 73ملفاً) من كل من :السودان ( )85وسوريا ( )50وإريتريا
( )5وجنوب السودان ( )5وفلسطين ( )2وإثيوبيا ( .)1تم تزويد المسجلين في مركز تمكين المرأة بطرابلس.
امفوضية الالجئين©
الجدد بشهادات المفوضية .حتى  22أبريل ،تلقى  4,356فردًا مثل هذه
الشهادات.
يواصل المركز المجتمعي التابع للمفوضية والكائن بمنطقة قرجي تقديم خدمات حيوية لالجئين وطالبي اللجوء
القاطنين في مناطق حضرية في طرابلس .تشمل الخدمات :االستشارات الطبية واإلحاالت والمساعدات المالية
والعينية والدعم النفسي واالجتماعي وخدمات أخرى مثل التسجيل و تقييمات الحماية .في األسبوع الماضي ،قدمت
منظمة تشيزفي ،شريكة المفوضية ،مساعدات مالية إلى  63أسرة الجئة ( 134فردًا) تعيش في المجتمع الحضري.
وشمل ذلك مساعدات مالية منتظمة لثماني أسر ( 39فردًا) ومساعدات مالية طارئة إلى  55أسرة ( 95فردًا) .حتى
اآلن في عام  ،2021قدمت المفوضية وشركاؤها منظمة تشيزفي ولجنة اإلنقاذ الدولية مساعدات مالية إلى 413
شخصاً ،ومواد اإلغاثة األساسية إلى  367شخصاً ،واستشارات الصحة العقلية إلى  532شخصاً ،واإلحاالت الطبية
إلى  803أشخاص ،واستشارات الرعاية الصحية األولية إلى  2,401من األشخاص وتقييمات الحماية إلى 1,453
شخصاً.
يستمر تقديم المساعدات إلى الالجئين وطالبي اللجوء في المناطق الحضرية من خالل توفير مواد اإلغاثة األساسية.
في األسبوع الماضي ،قُدمت مساعدات عينية إلى  138شخصاً ( 96رجالً و  29امرأة) لدعمهم في تلبية احتياجاتهم
اليومية .وشملت المواد الموزعة :مسلتزمات النظافة والبطانيات واألغطية البالستيكية والمراتب والدفايات الكهربائية
والمالبس الرياضية وحفاظات األطفال .حتى اآلن هذا العام ،زُود  1,802من الالجئين وطالبي اللجوء بمواد اإلغاثة
األساسية.
تواصل المفوضية دعوة الدول األعضاء إلى التقدم بمزيد من فرص إعادة التوطين والممرات اإلنسانية لنقل
الالجئين المستضعفين إلى بر األمان .كما تكرر التأكيد على أن ليبيا ليست ميناء آمنًا لعمليات اإلنزال .في عام
 ،2021ساعدت المفوضية في نقل  189شخصاً إلى خارج ليبيا من خالل إعادة التوطين المباشر ،ومنذ نوفمبر
 2017غادر  6,388شخصا ليبيا إما من خالل إعادة التوطين المباشر أو من خالل اإلجالء إلى مراكز العبور
الطارئة في النيجر ورواندا ريثما يتم إيجاد حلول دائمة لهم.
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