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حتى  29أبريل ،تم تسجيل إنقاذ/اعتراض  5,218الجئا ومهاجرا وإنزالهم من البحر في ليبيا بواسطة حرس
السواحل الليبي .في  23أبريل ،أدى حادث تحطم قارب قبالة السواحل الليبية إلى وفاة ما يصل إلى  130شخصاً.
وأفادت تقارير أ ن القارب المطاطي ،الذي انطلق من منطقة الخمس شرق طرابلس ،قد انقلب بسبب سوء األحوال
الجوية .حتى اآلن في عام  2021وحده ،غرق أو فُقد ما ال يقل عن  300شخص آخر في وسط البحر األبيض
المتوسط .وتعد هذه زيادة كبيرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي الذي بلغ فيه عدد الغرقى والمفقودين حوالي
 150شخصا ً.

استجابة المفوضية
حتى اآلن سجلت المفوضية هذا العام  3,502من الالجئين وطالبي اللجوء في ليبيا .يبلغ عدد المسجلين 43,348
شخصاً ،وكان غالبيتهم من السودانيين ( ،)٪35والسوريين ( ،)٪34واإلريتريين ( .)٪12تتمثل أهم االحتياجات
وأوجه الضعف لدى المسجلين في :االحتياجات القانونية واالحتياجات المتعلقة بالحماية ( ،)٪41والحاالت الطبية
الخطرة ( ،)٪7واألطفال المعرضين للخطر ( .)٪7تحتضن طرابلس أعلى نسبة من الالجئين وطالبي اللجوء بنسبة
 ٪53تليها الجفارة ( )٪15ومصراتة (.)٪10
تواصل المفوضية من خالل شركائها توزيع مواد اإلغاثة األساسية لمساعدة الالجئين وطالبي اللجوء في ليبيا
على تلبية احتياجاتهم األساسية .في األسبوع الماضي ،قامت لجنة اإلنقاذ الدولية ،شريكة المفوضية ،بتوزيع
المساعدة على  122شخصا ً ( 71رجالً و  51امرأة) في المركز المجتمعي في طرابلس .كما ساعدت الهيئة الليبية
لإلغاثة ،الشريك الوطني للمفوضية 67 ،شخصا ( 57رجالً و  8نساء وطفلين) في مركز إيواء قنفودة في شرق
ليبيا .وشملت مواد اإلغاثة األساسية الموزعة :البطانيات والمراتب ومستلزمات النظافة وحفاظات األطفال والصابون
واألحذية .حتى اآلن في عام  ،2021تلقى  1,455الجئًا وطالب لجوء مواد إغاثة أساسية.
ت ُعد المساعدات المالية أحد أهم أشكال المساعدة للنازحين داخليًا والالجئين وطالبي اللجوء .في المركز المجتمعي،
قدمت منظمة تشيزفي ،شريكة المفوضية ،مساعدات مالية إلى  49الجئًا ،شملت :مساعدات مالية منتظمة لثالثة
أفراد ،ومساعدات مالية طارئة إلى  46فردًا .يعاني
حوالي  ٪18ممن تلقوا المساعدات من إعاقات جسدية،
بينما تم تشخيص إصابة  ٪9بأمراض مزمنة .بالنسبة
للنازحين ،قام الشريك ،المجلس الدنماركي لالجئين،
شريك المفوضية ،بتوزيع بطاقات مالية مسبقة الدفع على
 109عائالت نازحة داخليًا ،ليصل اإلجمالي إلى 742
عائلة (حوالي  4,000نازح) منذ بدء التوزيع هذا
الشهر .
في  27أبريل ،سلمت المفوضية وشريكها المنفذ
يستمر المجلس الدنماركي لالجئين ،شريك المفوضية ،في تقديم البطاقات
المجلس الدنماركي لالجئين مشروعين من المشاريع مسبقة الدفع إلى العائالت النازحة .بواسطة المجلس الدنماركي لالجئين ©
سريعة التأثير في طرابلس .عمل المشروع األول في
مدرسة القومية العربية على تحسين الطاقة التشغيلية للمدرسة وقدرتها على االستجابة الحتياجات المجتمعات المضيفة
والنازحين داخليًا المتعلقة بالحماية من فيروس كورونا .تضمنت أعمال الصيانة استكمال مرافق الصرف الصحي
القائمة من خالل بناء مكانين لغسل اليدين خارج المدرسة لتشجيع ممارسات غسل اليدين الصحيحة .أما المشروع
الثاني فكان في المركز الصحي غوط الشعال ،والذي يخدم منطقة تضم نازحين داخليًا ومجتمعات مضيفة .تم توسيع
المخازن وصيانة مرافق الصرف الصحي الموجودة ،فضالً عن الصيانة العامة للكهرباء واإلضاءة وطالء الجدران
الداخلية وغيرها من التحسينات الهيكلية الصغيرة.
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