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6,256

حتى  22فبراير ،تم تسجيل إنقاذ/اعتراض 2,515
الجئا ومهاجرا وإنزالهم من البحر في ليبيا بواسطة
حرس السواحل الليبي .في  20فبراير ،وصل قرابة
 280شخصا ً إلى قاعدة طرابلس البحرية .كانت
المفوضية وشريكتها لجنة اإلنقاذ الدولية حاضرتين في
نقطة اإلنزال لتقديم المساعدة الطبية العاجلة ومواد
اإلغاثة األساسية.
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فريق المفوضية حاضر في نقطة اإلنزال لتقديم المساعدات عند وصول
األشخاص إلى الميناء ©UNHCR .

استمر برنامج توزيع األغذية المشترك بين المفوضية
وبرنامج األغذية العالمي هذا األسبوع .استجابة للتحديات االجتماعية واالقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس
كورونا (كوفيد ،)19-تم تقديم سالت غذائية طارئة إلى قرابة  2,000عائلة من الالجئين وطالبي اللجوء الذين
يعانون من انعدام األمن الغذائي (أكثر من  7,000فرد) في كل من :طرابلس وزوارة والزاوية على مدار األسبوع.
ومن المقرر القيام بتوزيعات إضافية في مصراتة ( 190كم شرق طرابلس).
تستمر استجابة المفوضية لجائحة فيروس كورونا بدعم المجتمع المحلي في ليبيا .في األسبوع الماضي في
مصراتة ،قامت المفوضية ،بالتعاون مع الهيئة الليبية لإلغاثة ،وبالتنسيق مع بلدية مصراتة ،بتوفير األقمشة الطبية
لثالث مستوصفات .يأتي هذا في إطار برنامج المشاريع سريعة التأثير ( )QIPsالتابع للمفوضية ،وسيستفيد من
المساعدات النازحون والعائدون من النزوح والمجتمعات المضيفة القاطنة في مصراتة ونواحيها.
مازال النازحون داخليا ً في أرجاء البالد يتلقون المسلتزمات الشتوية من المفوضية .في األسبوع الماضي ،قامت
الهيئة الليبية لإلغاثة ،وهي الشريك الوطني للمفوضية ،بتوزيع مواد اإلغاثة األساسية بما في ذلك :المصابيح الشمسية
والمالبس الشتوية والجوارب والقفازات واألغطية البالستيكية والبطانيات ومستلزمات النظافة على أكثر من 600
نازح داخليا ً ( 115عائلة) في العجيالت ( 80كم غرب طرابلس) .منذ بداية عام  ،2020وزعت المفوضية مواد
اإلغاثة األساسية على أكثر من  33,000نازح في ليبيا.
يوجد حاليا ً  3,934طالب لجوء ومهاجر في مراكز اإليواء
في أنحاء ليبيا ،منهم  502هم من األشخاص المشمولين
باختصاص المفوضية .خالل أسبوع التقرير ،قامت المفوضية،
من خالل شريكتها لجنة اإلنقاذ الدولية ،بتزويد  1,130شخصا ً
في مركز إيواء المباني بطرابلس بالصابون والبطانيات
ومستلزمات النظافة .ولقد شهدت أعداد المحتجزين ارتفاعا ً في
الفترة األخيرة نتيجة الزدياد عمليات اإلنزال البحري.
في مكتب تسجيل السراج بطرابلس ،استقبل الفريق 379
شخصا ً وقام بإجراءاتهم ،بمن في ذلك  55شخصا ً لديهم
مواعيد تحديد وضع الالجئ ومواعيد إعادة التوطين .كما
تقديم السالت الغذائية في زوارة .بن رحومة ©UNHCR /
سجل الفريق  204أفراد من كل من :سوريا ()105
والسودان ( )72وفلسطين ( )18وإريتريا ( )4والعراق ( )2وجنوب السودان ( )2وإثيوبيا ( .)1كما استقبل مكتب
الحماية في مكتب تسجيل السراج  45إحالة .وكان من بين هؤالء خمسة أطفال غير مصحوبين بذويهم تم تحديد مواعد
إلجراءات المصلحة الفضلى لهم .كما قُدمت المشورة واإلحاالت لمقابالت تقييم احتياجات الحماية للحاالت المتبقية
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