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مستلمة

تحركات سكانية
سجل إنقاذ/اعتراض 26,705
حتى اآلن في عام ُ ،2021
الجئا ً ومهاجراً من قبل حرس السواحل الليبي .في  17أكتوبر،
نزل  98شخصا في نقطة إنزال مصفاة الزاوية ،بينهم خمس
نساء و 12طفالً .في  18أكتوبر ،نزل  119بقاعدة طرابلس
البحرية ضمنهم عشر نساء وخمسة أطفال .نُقل معظم
األشخاص إلى مراكز إيواء .وكانت مفوضية الالجئين وشريكها
الطبي لجنة اإلنقاذ الدولية حاضرتين في نقاط اإلنزال لتقديم
المساعدة الطبية العاجلة ومواد اإلغاثة األساسية .حتى اآلن هذا
العام ،تم إنزال  194قارباً ،وفُقد  347شخصاً ،بينما نتشلت
 109جثث.

موظفو المفوضية وهم يقدمون المساعدة في نقطة اإلنزال.
©UNHCR

استجابة المفوضية
تستمر أعداد كبيرة من المتضررين من العملية األمنية الواسعة التي أطلقتها السلطات الليبية في طرابلس
هذا الشهر في التجمع خارج المركز المجتمعي .ال تزال األنشطة معلقة في المركز ألسباب متعلقة باألمن
واالسالمة .ومع ذلك ،تقدم المفوضية خدمات في مواقع أخرى ،مثل تقديم المساعدات الغذائية والمالية
الطارئة ،مستهدفةً بعض األشخاص األكثر ضعفًا بما في ذلك أولئك الذين كانوا قيد االحتجاز أو فقدوا
منازلهم وممتلكاتهم نتيجة المداهمات واالعتقاالت .منذ  1أكتوبر ،أجرت المفوضية  13زيارة منزلية
لمقدمي الرعاية لالجئين والمرشدين المجتمعيين الذين يستضيفون آخرين نزحوا خالل العمليات األمنية
بغرض تقييم االحتياجات وتوفير الغذاء ومستلزمات النظافة والمساعدات المالية .حتى  20أكتوبر ،تلقى
صا مساعدات نقدية طارئة أو مزي ًجا من النقد والبطاقات المدفوعة
 361فردًا سالت غذائية ،وتلقى  589شخ ً
مسبقا ً .واستبدل موظفو التسجيل الوثائق الصادرة من المفوضية والتي كانت قد فُقدت أو أتلفت في
المداهمات ،كما قدموا خدمات المشورة.
وحثت المفوضية في بيان صحفي الحكومة الليبية على معالجة وضع طالبي اللجوء والالجئين المزري
بطريقة إنسانية وقائمة على الحقوق ،ووقف اعتقالهم تعسفياً ،وإطالق سراحهم .إن المفوضية على
استعداد لدعم السلطات الليبية في وضع خطة عمل عاجلة يمكن أن تساعد في تخفيف معاناتهم.
صا في مراكز اإليواء في أنحاء ليبيا ،من بينهم  2,564شخصا ً
حتى  20أكتوبر ،كان هناك  7,055شخ ً
من المشمولين باختصاص المفوضية .منذ  1أكتوبر ،عندما ألقت السلطات الليبية القبض على آالف من
طالبي اللجوء واحتجزتهم في عملية التمشيط األمني ،تجري المفوضية أنشطة تحقق لتحديد األشخاص
المشمولين باختصاصها ألجل الدعوة إلى إطالق سراحهم ،بمن فيهم أولئك الذين لهم األولوية لرحالت
اإلجالء اإلنسانية التي كانت معلقة خالل معظم العام .هذا األسبوع ،قامت المفوضية أيضًا ،من خالل
شريكها لجنة اإلنقاذ الدولية ،بتوزيع مواد اإلغاثة األساسية على  541امرأة وطفالً في مركز إيواء شارع
الزاوية.
مفوضية الالجئين مستمرة في برنامج مساعداتها الشتوية ،حيث توزع مواد إغاثة أساسية على أشخاص
مشمولين باختصاصها في ليبيا .في  20أكتوبر ،قدمت المفوضية ،من خالل شريكها الهيئة الليبية لإلغاثة،
مواد إغاثة أساسية إلى  536عائلة من أهالي تاورغاء القاطنين حاليا ً في مناطق مختلفة في طرابلس.

 1المنظمة الدولية للهجرة -مصفوفة تتبع النزوح:
يونيو 2021
 2البيانات حتى تاريخ  1أكتوبر 2021
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