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"في هذه الرحلة  ،ال أحد يهتم إذا ما عشتَ أو مت" :نشر هذا األسبوع تقرير مشترك ،من قبل المفوضية
السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ومركز الهجرة المختلطة ،يوثق قضايا االنتهاكات والحماية والعدالة
المتعلقة بالالجئين والمهاجرين الذين يقومون برحالت غير نظامية بين شرق وغرب أفريقيا وساحل أفريقيا على
البحر المتوسط .ولقد وصفه التقرير بأنه واحد من أخطر طرق الهجرة في العالم ،حيث لقي  1,750شخصا
على األقل حتفهم في هذه الرحالت في  2018و .2019

تحركات سكانية
ومهاجرا في البحر من قبل حرس السواحل الليبي وأنزلوا
سجل إنقاذ/اعتراض  6,265الجئًا
حتى  29يوليوُ ،
ً
في ليبيا .في  27يوليو ،تم إنزال أكثر من  70شخصا في ميناء الخمس ( 120كم شرق طرابلس) حيث وقع
إطالق نار أدى إلى مقتل ثالثة مواطنين سودانيين .ساعدت شريكة المفوضية ،لجنة اإلنقاذ الدولية ( ،)IRCفي
نقل أحد المصابين بسيارة إسعاف إلى المستشفى ،لكنه توفي في الطريق .كما توفي شخصان آخران في الموقع
وأصيب آخران .ونقل األشخاص الباقين الذين أنزلوا إلى مراكز إيواء.

اللجوء الذين تم اإلفراج عنهم

استجابة المفوضية

في سنة 2020

تواصل المفوضية دعم النازحين داخليا ً في ليبيا.
في  27يوليو ،بدأت المفوضية من خالل شريكها،
المجلس الدنماركي لالجئين ،جولة من توزيع
المساعدات المالية للنازحين في طرابلس .كان من
المقرر هذا األسبوع أن تتلقى أكثر من  300عائلة
نازحة بطاقات مسبقة الدفع يمكن استخدامها لشراء
الضروريات األساسية .وسيتم استهداف 500
عائلة نازحة في طرابلس ويفرن (جبل نفوسة)
خالل هذه الجولة .وحتى اآلن في عام  ،2020تم
تزويد  3,494نازحا بمساعدات مالية في ليبيا.
توزيع البطاقات مسبقة الدفع على النازحين في طرابلس .محمد
ال تزال الخطوط الساخنة للمفوضية تعمل للرد
العالم©UNHCR/
على استفسارات األشخاص المعنيين في ليبيا.
ردّت المفوضية في األسبوع الماضي على  146مكالمة على الخطوط الساخنة ،وقدمت معلومات عن إعادة
التوطين والتسجيل إلى جانب تقديم المشورة .حتى  29يوليو ،استجاب موظفو المفوضية إلى  4,919مكالمة
على الخطوط الساخنة في عام .2020
يواصل مركز تنمية المجتمع استقبال الالجئين وطالبي اللجوء القاطنين في مناطق حضرية .ولقد تقدّم  90فردا
( 32عائلة) إلى مركز تنمية المجتمع لغرض تقييم الضعف وأحيلوا إلى الخدمات المناسبة .كان هؤالء من
إريتريا وإثيوبيا وفلسطين والصومال والسودان وسوريا .كما يستمر تقديم مواد اإلغاثة األساسية والمساعدة
الطبية .تلقى ما مجموعه  150شخصا مواد اإلغاثة األساسية بما في ذلك مستلزمات النظافة وألواح الصابون
والمناديل والمصابيح الشمسية وأوعية المياه ومعقمات اليدين .ولقد قدمت قرابة  400استشارة طبية أولية و
 53إحالة طبية إلى المستشفيات الثانوية في عيادة مركز تنمية المجتمع .حتى اآلن هذا العام تلقى 15,860
الجئا وطالب لجوء طلبات اإلبالغ عن حاالت الطوارئ بينما قدمت  1,689استشارة طبية.
سجل  95فردا ً لدى المفوضية في طرابلس .وكان هؤالء مواطنين من السودان
خالل الفترة المشمولة بالتقريرُ ،
( )62وإريتريا ( )17وسوريا ( )8والصومال ( )3وفلسطين ( )2وإثيوبيا ( )1ومالي ( )1وجنوب السودان
( .)1منذ بداية العام ،سجل ما مجموعه  4,321الجئا وطالب لجوء لدى المفوضية في ليبيا.
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 1المنظمة الدولية للهجرة -مصفوفة تتبع النزوح:
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 2البيانات حتى تاريخ  24يوليو 2020
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