Actualizări săptămânale/ UNHCR Moldova / 11-17 mai 2022

Moldova: Actualizări săptămânale

Ucraina

11-17 mai 2022

© UNHCR Moldova
© UNHCR/Andrew McConnell

România

• La data de 10 mai, Secretarul General al ONU a avut o întrevedere cu președintele Maia
Sandu, încheind astfel vizita sa în Republica Moldova. În cadrul întrevederii, el a mulțumit
Guvernului Republicii Moldova și oamenilor pentru imensa generozitate și solidaritate
manifestate față de refugiații din Ucraina.
• Reprezentanta Specială a Secretarului General pentru combaterea violenței sexuale
în conflict a vizitat Republica Moldova. Ea a realizat o vizită la Moldexpo și a oferit
recomandări pentru eficientizarea prevenirii și protecției împotriva violenței sexuale, precum
și pentru prevenirea traficului de ființe umane în contextul conflictelor. Ea a subliniat că
UNHCR pune accent pe integrarea solidă a prevenirii violenței în bază de gen și conectează
supraviețuitorii acesteia la serviciile de sprijin specializat.

Depozit
Aeroportul Internațional Chișinău
Punct de trecere a frontierei
Punct Albastru – activ
Punct Albastru – planificat

• Înaltul Comisar Adjunct al UNHCR, Kelly Clements, a încheiat vizita de patru zile (8 –
11 mai 2022) în Republica Moldova, aducând recunoștință oamenilor și Guvernului
Republicii Moldova pentru ospitalitate și a transmit un mesaj de sprijin deplin Guvernului și
oamenilor, inclusiv sprijin privind planificarea de urgență.

Tendințe și date principale
•

Date defalcate pe gen privind refugiații
rămași în Republica Moldova

461.480 refugiați sosiți în Republica Moldova (începând cu
24 februarie)

89.948

89.948 refugiați din Ucraina rămași în Republica Moldova

# Refugiați din Ucraina

38%
49%

Bărbați

(46.228)

(35.860)

(conform datelor de la 16 mai)

7.432

refugiați din Ucraina au depus cerere de azil în
Republica Moldova (între 24 februarie și 12 aprilie)

Femei

62%

(57.779)

24 februarie)

51%

Copii
(47.411)

3.691
276.155 refugiați din Ucraina au plecat în Romania (începând cu

Adulți

# Resortisanți ai țărilor
terțe

Date privind sprijinul oferit
Articole în depozitul
UNHCR

Asistență financiară
49.380

Persoane au beneficiat de
ajutor financiar prima
dată

8.617

Au primit suma de bani a
doua lună

8

Centre de înregistrare pentru
asistență financiară

4

Echipe mobile de
înregistrare pentru
asistență financiară

12.000

Numărul refugiaților
beneficiari până în prezent

14

15.012

Hale tip cort (10x24m)

Perne

990

Saltele

Termosuri

4.655

106.674 Pături
3.600 Plapume

Transport aerian în cadrul platformei Solidaritatea UE
1.182

10

29.400
Lenjerie de pat

3.050
Prelate din plastic

3.114
Seturi de iarnă

Țări membre UE implicate

Corturi de familie

19.992

9.208

Lămpi Solare

Seturi de bucătărie

8.115

17.600

Linia Verde 0800-800-11
10,725 Apeluri primite

10.050

4.852

Prosoape

Saci de dormit

Geci de iarnă

Canistre
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Parteneriat
•

UNHCR oferă sprijin Guvernului Republicii Moldova în aspecte ce țin de realizarea coordonării, asigurarea livrării unui răspuns la criza refugiaților, precum și în
gestionarea problemelor ce țin de acordarea protecției refugiaților. În acest sens, UNHCR lucrează în strânsă colaborare cu Ministerul Muncii și Proteției Sociale,
Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe și Intergrării Europene și actori umanitari precum agenții ONU, ONG-uri locale și internaționale.

•

UNHCR a încheiat acorduri de parteneriat în implementarea proiectelor cu șase ONG-uri, inclusiv ACTED, Serviciile de Ajutorare Catolice, INTERSOS, Centrul
de Drept al Avocaților, Centrul de Caritate pentru Refugiați și Ave Copiii, în scopul asigurării refugiaților cu protecție și asistență.

Răspuns operațional
•

Conform datelor de la 15 mai, 49.380 persoane au fost înregistrate și li s-au acordat carduri bancare. Pentru 8.617 refugiați a fost procesată plata de
către UNHCR în a doua lună. Opt centre de înscriere pentru asistență financiară rămân deschise în continuare. 92% dintre cei care beneficiază de asistență
financiară sunt familii conduse de femei. Asistența financiară permite familiilor vulnerabile să își asigure necesitățile de bază, contribuie la atenuarea riscurilor
legate de protecție, inclusiv prevenirea comportamentelor negative de adaptare. Asistența financiară sprijină în mod direct economia Republicii Moldova și
stimulează piețele locale.

•

Începând cu luna martie, UNHCR, în colaborare cu Guvernul Republicii Moldova, UE și IOM au facilitat transportul pe cale aeriană a 1.182 refugiați
vulnerabili spre țările membre UE. UNHCR lucrează cu partenerii pentru a spori sensibilizarea cu privire la program și pentru a identifica nevoile de reîntregire
a familiilor. Se fac eforturi pentru a spori identificarea și a realiza screeningul refugiaților vulnerabili, sensibilizarea comunității pentru a oferi consiliere și
simplificarea procedurilor în coordonare cu platforma Solidaritatea UE, precum și coordonarea cu OIM cu privire la sprijinul acordat refugiaților înainte de decolare.

•

UNHCR gestionează Linia Verde pentru a îmbunătăți comunicarea cu refugiații și a răspunde întrebărilor și preocupărilor refugiaților și comunităților gazdă astfel
încât necesitățile acestora să poată fi asigurate. Între 13 aprilie – 15 mai, 10.725 de apeluri au fost primite la Linia Verde. Asistența acordată constă fie în
furnizarea de informații, fie în orientarea către serviciile competente. În cadrul serviciului de asistență telefonică activează zece angajați și linia telefonică este
deschisă în fiecare zi între orele 8:00 și 17:00. Apelurile la Linia Verde sunt gratuite. ACTED, partener al UNHCR, a distribuit până în prezent 3.141 de cartele
SIM refugiaților vulnerabili pentru ca aceștia să rămână conectați și să aibă acces la informații.

•

Ca parte a eforturilor de protecție la nivel comunitar, UNHCR colaborează în continuare cu cele 27 de Autorități Publice Locale (APL) și organizații comunitare
în aspecte legate de coordonare, asigurarea coexistenței pașnice și protecției, astfel încât să faciliteze furnizarea de servicii și să asigure asumarea locală a
proceselor.

•

În colaborare cu Agenția Națională de Asistență Socială (ANAS), ACTED și REACH, UNHCR efectuează evaluări săptămânale pentru a identifica nevoile și
lacunele în Centrele de Cazare pentru Refugiați (CCR), astfel furnizeazându-se informații pentru a spori sprijinul acordat CCR. Recomandările principale
prevăzute în raportul de monitorizare de pe 27 aprilie privesc creșterea numărului articolelor de igienă, articolelor de curățenie, produselor pentru bebeluși și
materialelor de prim ajutor.

•

În colaborare cu ANAS și partenerii (UNICEF, OIM, CRS, ACTED, Solidarities), UNHCR a finalizat evaluarea celor 25 de clădiri potențiale CCR de rezervă pe
care UNHCR și partenerii le vor renova în cazul unui aflux de refugiați. UNHCR va efectua lucări săptămâna viitoare, în colaborare cu ANAS și partenerii (UNICEF,
OIM, CRS, ACTED, Solidarities) pentru a reabilita (reparații minore și furnizare de servicii esențiale) structurile. Asemenea structuri ar fi utilizate în principal în
calitate de centre de tranzit (pentru ședere pe o durată mai mică de 72 de ore). Conform datelor de la 4 mai, există 90 de CCR cu capacitatea de a găzdui 7.383
de refugiați, 4.326 de refugiați fiind cazați în prezent.

•

UNICEF, UNHCR, guvernul și societatea civilă lucrează împreună pentru a gestiona șapte Puncte Albastre în Republica Moldova la punctele de trecere a frontierei
și la centrele de cazare pentru refugiați. “Punctele Albastre” reprezintă spații sigure în care familiile de refugiați se pot adresa pentru a solicita informații. De
asemenea, personalul care activează în cadrul acestor puncte contribuie la identificarea și oferirea protecției copiilor separați și neacompaniați, precum și la
oferirea îndrumărilor către serviciile de bază pentru refugiați.

Provocări
•

Majoritatea celor care au sosit în Republica Moldova sunt femei și copii, bărbații cu vârstele cuprinse între 18 – 60 ani fiind obligați să rămână în Ucraina. În
aceste condiții, femeile și copiii sunt expuși unui risc sporit de trafic de ființe umane și exploatare, precum și riscului de a fi expuși la violență în bază de gen.

•

Situația fluxului de refugiați în Moldova trebuie analizată în contextul în care sistemul de acordare a serviciilor sociale în țară este afectat de impactul socioeconomic al pandemiei COVID-19 și de actuala criză economică. În aceste condiții, accesul refugiaților la serviciile sociale de bază este relativ limitat.

•

Numărul în creștere al cererilor de azil pune în dificultate capacitatea autorităților de migrație de a procesa cererile, acestea având nevoie de suport adăugător
în gestionarea cererilor.

•

Serviciile de protecție a copiilor și femeilor sunt suprasolicitate, acestea necesitând o consolidare și suport adăugător.

•

Având în vedere că majoritatea refugiaților locuiesc în comunitățile gazdă, acestea fiind dispersate prin diferite localități din țară, intrarea în legătură cu ei în
vederea acordării protecției și suportului necesar presupune o investiție semnificativă de timp și resurse umane.

•

Din cauza faptului că majoritatea refugiaților se află în tranzit, fiind mereu în mișcare de la un punct la altul, acordarea deplină a protecției și punerea la dispoziție
a întregii game de servicii reprezintă o provocare. În plus, în aceste condiții, ei sunt expuși riscului violenței în bază de gen, precum și riscurilor asociate categoriilor
de persoane vulnerabile, precum copii, persoane în etate și persoane cu dizabilități.

•

Refugiații ucraineni, membri ai unor grupuri vulnerabile, cum ar fi membrii comunității de romi, întâmpină dificultăți în ceea ce privește legitimarea cu acte de
identitate și accesul la serviciile acordate refugiaților.

•

Întreruperea procesului educational au impact asupra copiilor, tinerilor și părinților/tutorilor lor.

•

Accesul la servicii de sănătate mintală și suport psihosocial rămâne a fi limitat.

•

Refugiații își epuizează resursele financiare și economiile, întâmpinând dificultăți în a se angaja și a face față costului înalt de trai.

Pentru mai multe informații, vă rugăm consultați pagina “Global Focus page for the Ukraine Situation”, accesând aici.
Adrese de contact: atri@unhcr.org | hashemma@unhcr.org

