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مستلمة
 1المنظمة الدولية للهجرة -مصفوفة تتبع النزوح:
يونيو 2021
 2البيانات حتى تاريخ  13سبتمبر 2021

تحركات سكانية
سجل إنقاذ/اعتراض
حتى اآلن في عام ُ ،2021
 23,601من الالجئين والمهاجرين من قبل حرس
السواحل الليبي .بين  14و  15سبتمبر  ،أعيد 417
شخصا إلى كل من :ميناء طرابلس التجاري (313
شخصا) ،والزاوية ( 187شخصا) .ولقد انطلقت القوارب
من الزاوية ( 45كم غرب طرابلس) وصبراتة ( 70كم
غرب طرابلس) .كانت مفوضية الالجئين وشريكها الطبي
لجنة اإلنقاذ الدولية حاضرتين في نقاط اإلنزال لتقديم
المساعدة الطبية العاجلة ومواد اإلغاثة األساسية.

تقديم المساعدات في ميناء الزاوية

استجابة المفوضية
في  14سبتمبر ،وفي إطار مشاريع المفوضية سريعة
التأثير ،سلمت المفوضية فصلين متنقلين إلى مركز
تدريب وتطوير المرأة الواقع في حي األندلس في
طرابلس .وحضر الحفل مدير المركز السيد محمد
أبوكامور ،وممثلون عن مفوضية الالجئين وشريكتها
منظمة إنترسوس .سيساعد المشروع على الرفع من
الطاقة االستيعابية لقاعات التدريب المهني بالمركز
الستضافة عدد يصل إلى  200من الليبيين والالجئين تقديم فصلين متنقلين إلى مركز تدريب وتطوير المرأة بحي األندلس
سنويا.
في  13سبتمبر ،تبرعت مفوضية الالجئين بسيارة إسعاف لبلدية بني وليد ( 180كلم جنوب شرق طرابلس) .وفي
األسبوع السابق ( 9سبتمبر) ،تبرعت المفوضية بخمس سيارات إسعاف أخرى لبلديات محلية وإلى مؤسسة الرعاية
الصحية األولية في طرابلس ألجل دعم النظام الصحي الليبي .منذ عام  ،2020نفذت المفوضية  67من المشاريع
سريعة التأثير ليستفيد منها الالجئون وطالبو اللجوء
والنازحون داخليا والمجتمعات المضيفة لهم.
في األسبوع الماضي ،استقبلت المفوضية  614الجئ ًا
وطالب لجوء في مكتب التسجيل التابع لها في طرابلس.
سجل حوالي  370شخصا وسلموا
ومن بين هؤالءُ ،
شهادات المفوضية .وكان المسجلون من كل من :السودان
( )217وسوريا ( )88وإريتريا ( )35وإثيوبيا ()8
وفلسطين ( )8والصومال ( )5والعراق ( )4وجنوب
السودان ( .)3حتى اآلن سجلت المفوضية هذا العام
 9,403الجئين وطالبي لجوء في ليبيا.
تسليم سيارة إسعاف إلى بلدية بني وليد
قدم شريك المفوضية ،منظمة تشيزفي ،مساعدات مالية
إلى  627الجئ ًا وطالب لجوء يعيشون في مناطق حضرية في طرابلس .وشمل ذلك مساعدات مالية منتظمة إلى
 226شخصا ومساعدات مالية طارئة إلى  .401كما قدم المجلس النرويجي لالجئين ،شريك المفوضية ،بطاقات
مسبقة الدفع إلى  342شخصا .حتى  15سبتمبر ،قدمت المساعدات المالية إلى  8,787شخصا من المشمولين
باختصاص المفوضية.
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