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منذ بداية السنة وحتى  9مايو ،تم تسجيل إنقاذ/اعتراض  6,270الجئا
ومهاجرا وإنزالهم من البحر في ليبيا بواسطة حرس السواحل الليبي.
باإلضافة إلى ذلك ،في  10مايو ،اعترض جهاز حرس السواحل الليبي
حوالي  600شخص في البحر وأعادهم إلى طرابلس والزاوية .كانت
المفوضية وشريكتها لجنة اإلنقاذ الدولية حاضرتين في نقاط اإلنزال لتقديم
المساعدة الطبية العاجلة ومواد اإلغاثة األساسية قبل نقل األفراد إلى
مراكز إيواء من قبل السلطات الليبية .كما انقلب قاربان آخران قبالة
السواحل الليبية يومي األحد واالثنين ،مما أدى إلى جرف عشرات الجثث
صا قد لقوا حتفهم.
إلى الشاطئ .ويُعتقد أن ما ال يقل عن عشرين شخ ً

استجابة المفوضية

عملية إنزال في طرابلس .مفوضية الالجئين ©

استقبل فريق المفوضية  479شخصا ،بما في ذلك  82شخصا لديهم
مواعيد تحديد وضع الالجئ ومواعيد إعادة التوطين .كما تم تسجيل  228الجئًا وطالب لجوء غالبيتهم من السودان
( ،)137ثم سوريا ( )59وإريتريا ( )11وفلسطين ( )9وجنوب السودان ( )4والصومال ( )3وإثيوبيا ( )3والعراق
( .)2تم تزويد األفراد المسجلين حديثًا بشهادات المفوضية .باإلضافة إلى ذلك ،تم توفير خدمات التسجيل المستمر
مثل إضافة أعضاء العائلة وتقسيم الملفات أو تجديد الشهادات وتحديث البيانات ذات الصلة إلى  166شخصاً.
تستخدم المفوضية المساعدات المالية لتوفير الحماية والمساعدة والخدمات للفئات األكثر ضعفا .تساعد األموال
والقسائم النازحين على تلبية مجموعة متنوعة من االحتياجات ،بما في ذلك الحصول على الغذاء والمياه والرعاية
الصحية والمأوى ،مما يسمح لهم ببناء ودعم سبل كسب العيش .في األسبوع الماضي ،قدمت منظمة تشيزفي ،شريكة
المفوضية ،مساعدات مالية إلى  210الجئين وطالبي لجوء ( 132عائلة) يعيشون في المجتمع الحضري في
طرابلس .وشمل ذلك مساعدات مالية منتظمة قدمت إلى  41شخصا ً ،ومساعدات مالية طارئة قُدمت إلى 169
شخصاً .وشملت أوجه الضعف لدى من تلقوا المساعدة %13 :يعانون من إعاقات جسدية ،و  %13مصابون
بأمراض مزمنة ،و %6يعانون من إعاقات عقلية .بالنسبة للنازحين داخليًا والعائدين والمجتمعات المضيفة ،قدمت
منظمة أكتد ،شريكة المفوضية ،بطاقات مالية مسبقة الدفع إلى  3,356ناز ًحا ( 546عائلة) في بنغازي و2,374
ناز ًحا ( 403أسرة) في سبها.
تظل الخطوط الساخنة للمفوضية متاحة للرد على استفسارات األشخاص الذين تعنى بهم المفوضية في ليبيا .في
األسبوع الماضي ،تلقت المفوضية أكثر من  200مكالمة على خطوطها الساخنة الخاصة بالتسجيل والخدمات
المجتمعية وخطوط بنغازي الساخنة باإلضافة إلى مركز االتصال .قدمت فرق المفوضية معلومات عن المساعدات
المالية والعينية والتسجيل والحلول الدائمة.
في الوقت الحالي ،هناك ما يقدر بـ  4,502الجئ ومهاجر ( % 88منهم رجال و  %12من النساء) في مراكز
إيواء رسمية في ليبيا .ومن بين هؤالء ،هناك  1,104أشخاص هم من المشمولين باختصاص المفوضية التي ال
تزال تدعو إلى إنهاء االحتجاز ،وإلى اإلفراج المنظم عن جميع الالجئين في المجتمع الحضري الذي تواصل فيه
المفوضية تعزيز استجابتها .إثر دعوات المفوضية ،تم اإلفراج عن  122الجئًا وطالب لجوء في عام  2021حتى
اآلن .المفوضية مستمرة في تقديم المساعدات عن طريق شركائها .حتى  9مايو ،قدمت مواد اإلغاثة األساسية إلى
 1,728شخصا ،بما في ذلك البطانيات والمراتب ومستلزمات النظافة والصابون والمالبس .باإلضافة إلى ذلك،
قدمت لجنة اإلنقاذ الدولية  626استشارة صحية أولية ،كما أ ُجريت  39زيارة لرصد الحماية.
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