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أبرز األحداث
في  15يناير ،قامت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ،بالتعاون مع المنظمة
الدولية للهجرة ،بنقل  25الجئا ً وطالب لجوء إلى مركز العبور الطارئ في رومانيا .المجموعة
التي تضمنت سوريين وسودانيين وإريتريين ستنتظر في مركز العبور الطارئ قبيل إعادة توطينهم
بشكل نهائي في دولة ثالثة .منذ سبتمبر  ،2017قامت المفوضية بتحديد وتقديم مفات 1,064
شخصا ً من أجل إعادة توطينهم في سبعة بلدان تضم كندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج
والسويد وسويسرا.
منذ نوفمبر  ،2017نقلت المفوضية  2,863من الالجئين األكثر ضعفا ً إلى خارج ليبيا ،منهم
 2,202إلى مركز العبور الطارئ بالنيجر ،و 415إلى إيطاليا ،و 246إلى مركز العبور الطارئ
برومانيا.

استجابة المفوضية
عقب أيام من االشتباكات في جنوب طرابلس ،والتي لم تتمكن المفوضية خاللها من الوصول
إلى مراكز اإليواء في محيط مناطق القتال ،تتابع المفوضية اآلن عن كثب أوضاع األشخاص
المشمولين باختصاصها والموجودين في هذه المراكز .بمجرد أن يسمح الوضع األمني ،ستزور
المفوضية األشخ اص المعنيين في مراكز اإليواء تلك بهدف تقديم المساعدات اإلنسانية الالزمة
واالستمرار في أنشطة التسجيل .في هذه المراكز ،تكثف المفوضية من مجهوداتها لتحديد وتسجيل
األشخاص المشمولين باختصاصها بهدف إيجاد الحلول لهم خارج ليبيا.
تقوم المفوضية حاليا ً بتسجيل األشخاص المعنيين في مراكز اإليواء خارج طرابلس .في 14
يناير ،زارت المفوضية مركز إيواء سوق الخميس الواقع بالمنطقة الوسطى .خالل الزيارة سجلت
المفوضية أكثر من  230من األشخاص المشمولين باختصاصها والذين تم إنقاذهم من قبل حرس
السواحل الليبي وتم توثيق إنزالهم في ليبيا في  29ديسمبر  .2018ولكن ،خالل الزيارة ،نما لعلم
المفوضية أن مصير عدد من األشخاص يع ّد مجهوالً ،والمفوضية تتابع الوضع وهي قلقة على
أمنهم وسالمتهم.
كما تقوم المفوضية بمساعدة النازحين داخليا ً في طرابلس .هذا األسبوع ،قامت المفوضية بزيارة
تقييم إلى مخيم الفالح  2للنازحين في طرابلس ،حيث يعيش حاليا ً  850شخصا ً من تاورغاء.
تخطط المفوضية لتوزيع حزم المأوى والمواد غير الغذائية لمساعدة الموجودين خالل فصل
الشتاء .ف ي األسبوع الماضي ،وزعت المفوضية مستلزمات شتوية مثل الدفايات والبطانيات
والسترات الشتوية ومعاطف المطر على  1,350نازحا ً في طرابلس.
كما تدعم المفوضية الالجئين وطالبي اللجوء في طرابلس من خالل مراكز تنمية المجتمع في
طرابلس .تساعد المفوضية ،مع شركائها منظمة تشيزفي والهيئة الطبية الدولية ،الالجئين وطالبي
اللجوء بتوفير الرعاية الصحية األولية ،والدعم النفسي االجتماعي ،وتقديم اإلحاالت في طرابلس.
خالل األسبوع الماضي ،ق ِّدمت خدمات الرعاية الصحية األولية إلى أكثر من  163الجئا ً وطالب
لجوء .باإلضافة إلى هذا ،تقدم المفوضية الدعم بتزويد الالجئين بالمساعدات المالية والمواد غير
الغذائية.
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