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خطة اإلستجابة اإلنسانية 2021

االستجابــــة"
اإلنسانيـــــة

مكتب األمم المتحدة لتنسيق 
OCHA الشؤون اإلنسانية

 تم تحرير هذه الوثيقة بواسطة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بالنيابة عن الفريق الُقطري للعمل اإلنساني والشركاء. وهي
 تقدم فهًما مشتركًا لألزمة، بما في ذلك االحتياجات اإلنسانية األكثر إلحاًحا والعدد التقديري لألشخاص المحتاجين للمساعدة.

.كما أنها تمثل قاعدة أدلة موحدة وتساهم في إرشاد عملية التخطيط االستراتيجي المشترك لالستجابة

 ال ُتعبِّر التعيينات المستخدمة وطريقة عرض المواد الواردة في هذا التقرير عن أي رأي كان من جانب األمانة العامة لألمم
 المتحدة بشأن الوضع القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو سلطات أي منها، أو فيما يتعلق بترسيم حدودها أو

.تخومها

الصورة على الغالف

النازحون ينتظرون الطرود الغذائية في طرابلس

طه جواشي، برنامج األغذية العالمي، ليبيا

تعرف على آخر المستجدات

العمل بتنسيق  اإلنسانية  الشؤون  تنسيق  مكتب   يقوم 
 اإلنساني لضمان حصول األشخاص المتضررين من األزمات
 على المساعدات والحماية التي يحتاجون إليها. وهو يعمل
 على تذليل العقبات التي تحول دون وصول المساعدات
 اإلنسانية إلى األشخاص المتضررين من األزمات، كما يتولى
 قيادة عملية حشد المساعدات وتعبئة الموارد بالنيابة عن

.النظام اإلنساني

www.unocha.org/libya

www.twitter.com/ocha_libya
www.facebook.com/UNOCHALibya

 يهدف الموقع اإللكتروني "االستجابة اإلنسانية" إلى أن يصبح
مما المعلومات  إدارة  وخدمات  ألدوات  المركزي   الموقع 
اللجنة وأعضاء  المجموعات  بين  المعلومات  تبادل   يتيح 
 الدائمة المشتركة بين الوكاالت الذين يعملون في األزمات

.الممتدة أو المفاجئة

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/
libya

الرؤية اإلنسانية

خالل من  القرار  صناع  اإلنسانية"  "الرؤية   تدعم 
اإلنسانية البيانات  إلى  الوصول  إمكانية   منحهم 
 األساسية. وتوفر أحدث المعلومات التي تم التحقق
اإلنسانية واالستجابة  االحتياجات،  حول   منها 

.المقدمة، وكذلك المساهمات المالية

www.hum-insight.com

المالي التتبع   التي يديرها "مكتب "(FTS) تعد "خدمة 
اإلنسانية الشؤون  لتنسيق  المتحدة   ،"(OCHA) األمم 
باستمرار تحديثها  يتم  التي  للبيانات  األساسي   المزود 
والمساهم الدولي  النطاق  على  اإلنساني  التمويل   حول 
 الرئيسي في اتخاذ القرارات اإلستراتيجية وذلك من خالل
ثم ومن  واألولويات،  الثغرات  على  الضوء   تسليط 
والكفاءة الفعالة  اإلنسانية  المساعدة  في   المساهمة 

.والقائمة على المبادئ

fts.unocha.org/countries/1027/summary/2021

 خدمة
  التتبع المالي

عن الوثيقة
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في بداية عام 2021 ، تقف ليبيا عند مفترق طرق. بدأ العام في الصراع، 
ال سيما في طرابلس وما حولها، مع تزايد استخدام األسلحة الثقيلة 

والقصف العشوائي الذي أسفر عن مقتل أو إصابة أو نزوح عشرات 
اآلالف، فضال عن إلحاق أضرار بالمنازل والمستشفيات والمدارس. 
وبحلول منتصف العام، كان القتال قد توقف، و تم إضفاء الطابع 

كتوبر ليصبح وقف دائما إلطالق النار  الرسمي عليه في تشرين األول/أ
وإعادة االنخراط في العملية السياسية من قبل الجانبين. وفي حين كانت 

المحاوالت السابقة لحل النزاع في ليبيا عابرة، فإن عام 2021 يوفر 
إمكانية حقيقية للسالم واالستقرار لليبيين. ويجب اآلن ترجمة هذه 

الخطوات األولية إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع من أجل إحراز 
تقدم ملموس في تحسين حياة األشخاص األكثر ضعفا في البلد. 

ولكننا ال ندخل العام الجديد بدون تحديات؛ ال يزال الليبيون وغير 
الليبيين على حد سواء يواجهون صعوبات كبيرة. وقد أدت جائحة 

كوفيد-19 التي ال تزال تنتشر بشكل كبير في جميع أنحاء البالد إلى أن 
أصبح النظام الصحي في نقطة االنهيار. وإلى جانب االنقطاع المتكرر 

المياه والكهرباء، وأدى النقص في العاملين في مجال الرعاية الصحية 
واإلمدادات الطبية ومعدات الحماية الشخصية إلى إغالق العديد من 

المرافق الصحية مما زاد من صعوبة مكافحة الفيروس، فضال عن 
توفير خدمات الرعاية الصحية األساسية. 

وقد أدت اآلثار االجتماعية واالقتصادية التي خلفتها “كوفيد-19” التي 
تفاقمت بسبب توقف إنتاج النفط لمدة ثمانية أشهر واستمرار األزمة 
كل الظروف المعيشية للسكان وقدراتهم على  االقتصادية، إلى زيادة تآ

التكيف. وقد تجاوز الصراع الطويل األمد نظم الحكم المجزأة، وال سيما 
تلك المسؤولة عن تقديم الخدمات األساسية، مما زاد من الحد من 

إمكانية حصول الناس على أبسط الخدمات. وفي حين أن وقف القتال 
سمح للناس بالبدء في العودة إلى ديارهم، فإن التلوث الناجم عن أخطار 

المتفجرات منتشر على نطاق واسع وال يزال يشكل خطراً على حياة 
الناس وسبل عيشهم إلى أن يتم تطهير المناطق الملوثة بأمان. 

ال يزال العديد من المهاجرين والالجئين في ليبيا يواجهون مخاطر 
جسيمة على حماية حقوق اإلنسان الخاصة بهم. وقد أصبحت حاالت 

قتل أو جرح المهاجرين والالجئين شائعة جداً، واحُتجز المئات بصورة 

تعسفية في ظروف ال إنسانية. وال يزال الكثيرون يحاولون عبور البحر 
األبيض المتوسط الخطير، على حساب حياتهم. 

وقد توسعت خطة االستجابة اإلنسانية في عام 2021 من أجل مواجهة 
التحديات التي يواجهها األشخاص األكثر ضعفاً، ال سيما في ضوء تأثير 
“كوفيد-19” على حياة الناس وتقديم الخدمات. ومن بين 1.3 مليون 

شخص يقدر عددهم بأنهم بحاجة إلى المساعدة ، نخطط للوصول 
إلى ما يقارب 451 ألف شخص بالمساعدة هذا العام، ولهذا السبب 
نسعى إلى جمع 189 مليون دوالر. في عام 2020، وصل الشركاء في 

المجال اإلنساني إلى 390 ألف شخص في جميع أنحاء ليبيا بمساعدات 
كثر من 123ألف  شخص يالغذاء و 152 ألف  إنسانية. ويشمل ذلك أ
شخص يالمساعدة الصحية و 100 ألف شخص باإليواء أو المواد غير 
الغذائية. وما كان لجهودنا أن تتحقق لوال الدعم السخي من المانحين. 
وفي عام 2020، تلقينا 86 في المائة من التمويل المطلوب، وهي أعلى 

نسبة في العالم.

وأنا على ثقة من أنه في عام 2021، وبالعمل الوثيق مع السلطات 
الليبية وشركائنا، سيكون المجتمع اإلنساني مستعداً للتعامل 

مع التحديات المتعددة التي نعرف أنها تتطلب استجابتنا. تحدد 
خطة االستجابة اإلنسانية هذه خططنا بناًء على تحليل االحتياجات 

والمتطلبات المالية لالستجابة ألكثر الفئات ضعفا في ليبيا. والهدف 
العام هو الحد من المخاطر التي تهدد رفاه الناس بدنيا وعقليا مع زيادة 
قدرتهم على الصمود ومستويات المعيشة. كما أننا ندرك أن االستجابة 

اإلنسانية وحدها ال تكفي؛ وهذه الخطة تكمل الجهود األوسع لتحقيق 
االستقرار والتنمية المستدامة على المدى الطويل. 

إن مستقبل ليبيا في أيدي الشعب الليبي وقادته.  وفي حين أن 
المسؤولية الرئيسية عن حماية السكان تقع على عاتق السلطات 

الليبية، فإن األمم المتحدة والشركاء غير الحكوميين الذين ساهموا 
في هذه الخطة سيواصلون دعم السلطات في ضمان حماية المدنيين،  

وسيواصلون الوقوف جنًبا إلى جنب مع المجتمعات المحلية الليبية 
التي أبدت التزاًما وتضامًنا استثنائيين في دعم ومساعدة بعضهم 

البعض. ونتطلع إلى العام المقبل باعتباره يبعث على أمل كبير في أن 
يبدأ البلد الطريق الطويل للتعافي من سنوات الصراع والعنف.

مقدمة المنسق االنساني

جورجيت جانجون
المنسق للشؤون االنسانية

ليبيا
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شركاء العمليات التشغيلية المتطلبات )بالدوالر األمريكي( المستهدفون األشخاص  جين لمحتا ا

33 189 مليون  451 ألف  1.3 مليون

في عام 2021 ، يهدف الشركاء في خطة االستجابة اإلنسانية للوصول 
إلى حوالي  451 ألف شخص ،  36  في المائة من  1.3 مليون شخص 

تم تحديدهم على أنهم بحاجة إلى المساعدة اإلنسانية. وهؤالء هم 
األشخاص الذين  يعانون من أشد االحتياجات  نتيجة لالنهيار الجزئي 

أو الكلي في مستويات المعيشة والخدمات األساسية، وزيادة االعتماد 
على استراتيجيات التكيف السلبية، وانتشار الضرر الجسدي والعقلي.

وستســتهدف االســتجابة خمــس فئــات تــم تحديدهــا عـلـى أنهــا ضعيفــة 
والليبييــن غيرالنازحيــن،   ، داخلًيــا  النازحــون  األشــخاص  خــاص-  بشــكل 
والعائــدون، والمهاجــرون والالجئــون - ـفـي  جميــع  الـــمناطق الـــ 22  ـفـي 
البلــد. واســتناداً إلــى االحتياجــات المقــدرة، بنــاًء علــى االحتياجــات المقــدرة 
الحصــول    أو  الحيويــة  الخدمــات  لتوفيــر  األولويــة  االســتجابة  تعطــي   ،
الصحــي،   والصــرف  والنظافــة  والحمايــة  والصحــة  التعليــم  مثــل  عليهــا، 
المنزليــة  والســلع  الســلع  عـلـى  الحصــول  إمكانيــة  توفيــر  عــن  فضــالً 
األساســية، بمــا فــي ذلــك المــواد الغذائيــة والمــواد األساســية غيــر الغذائيــة.

وســوف ترتكــز االســتجابة علــى هدفيــن اســتراتيجيين يهدفــان إلــى الوقايــة 
مــن  األمــراض، وتقليــل المخاطــر عـلـى الرفــاه البدـنـي والعقـلـي،    وتعزيــز 
تســهيل  عــن   فضــالً  الدوليــة،  القانونيــة  لألطــر  وفقــاً  المدنييــن  حمايــة 
الوصــول اآلمــن والعــادل والكريــم إلــى الخدمــات وســبل العيــش الحيويــة 
لتعزيــز قــدرة النــاس علــى الصمــود وضمــان تلبيــة احتياجاتهــم األساســية.

وتظل الحماية في صميم االستجابة، باإلضافة إلى أنشطة وخدمات 
الحماية الخاصة، سيتم تعميم الحماية في جميع التدخالت، مما يضمن 

استجابة تسعى إلى الحد من مخاطر الحماية أثناء تلبية االحتياجات.

يعد بناء القدرات أولوية متفقا عليها بشكل عام بالنسبة لجميع 
القطاعات وسيكون عنصرا رئيسيا ألنشطة الشركاء. وبالمثل، سيستمر 

التركيز على تحسين التخطيط واالستجابة المستندة والقائمة على 
األدلة من خالل تحسين جمع البيانات وتحليلها.  كما سيتم تعزيز 

التنسيق على جميع المستويات، باإلضافة إلى استمرار خدمات الدعم 
األخرى، مثل الخدمات اللوجستية. وسيتم متابعة التركيز المستمر 
كثر تركيزا على الناس  وخاضعة للمساءلة من خالل  على استجابة أ

.)CFM) تعزيز وتقوية آلية التعليقات المشتركة بين الوكاالت

 وستشمل طرائق االستجابة المساعدة العينية ودعم الخدمات، فضال 
عن المساعدة النقدية المشروطة  وغير المشروطة. و ستعمل نُهج 

 )RRM)االستجابة المتعددة القطاعات، مثل آلية االستجابة السريعة
، على تعزيز التكامل بين القطاعات والحفاظ على المرونة والسرعة 
المطلوبة في بيئة التشغيل المتقلبة في ليبيا. وتتمحور نُُهج التوعية 

حول مجاالت مواضيعية رئيسية للتدخل أو المواقع الجغرافية 
لألشخاص المحتاجين، مثل  المرافق الصحية والتعليمية، ومناطق 

كز االحتجاز. النزوح ومرا

نظرة عامة على خطة االستجابة
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سياق األزمة وتأثيرها

وال تزال ليبيا تكافح  من أجل مواجهة آثار النزاع المسلح المستمر 
واألزمات االقتصادية والحوكمة، والتأثير المباشر وغير المباشر لـ 

“كوفيد-19” الذي أدى إلى تدهور الخدمات العامة وسبل معيشة 
الناس. لألزمة في ليبيا بعد قوي في الحماية، مع انتهاكات القانون 

الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي، بما في ذلك العنف 
الجنسي المرتبط بالنزاع واالنتهاكات الجسيمة ضد األطفال والبنية 

التحتية المدنية. 

وظلت عمليات السيطرة على األراضي ثابتة إلى حد كبير في النصف 
األول من عام 2020،  إال أن هذا تغير في أعقاب تحرك حكومة الوفاق 

الوطني وتحرك القوات  المنحازة  الستعادة المدن على الطريق 
الساحلي ومن ثم السيطرة الكاملة على طرابلس والمدن المجاورة  في 

حزيران/يونيو. وقد شهدت هذه التغييرات عودة النازحين ببطء إلى 
ديارهم، ال سيما حول جنوب طرابلس. ونتيجة لذلك، انخفض عدد 

النازحين في جميع أنحاء البلد بنسبة 8 في المائة من 426 ألف شخص 
في حزيران/يونيو إلى 392 ألف شخص في آب/أغسطس.1 

وعلى الرغم من هذا االنخفاض، ال يزال النزوح أعلى بنسبة 30 في 
المائة مما كان عليه في نفس الوقت من العام الماضي2. ومن  العوائق 

الكبيرة التي تحول دون عودة األشخاص إلى ديارهم وجود مخاطر 
المتفجرات. تشكل المناطق الملوثة حديثا، مثل  األحياءالجنوبية في 

طرابلس ، إلى جانب التلوث الموروث من سنوات من القتال في مناطق 
مثل بنغازي وسرت، خطًرا كبيًرا على سالمة العائدين وبقية السكان،  

مما يؤدي إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين . أدى االستخدام 
العشوائي لألسلحة الثقيلة إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمساكن والبنية 

التحتية المدنية في جميع أنحاء البالد.  

وقد أدى الصراع المستمر والحصار المفروض على قطاع النفط في 
معظم العام  وجائحة “كوفيد-19” إلى إضعاف الوضع االقتصادي 
الضعيف أصالً في البالد. كما ضعفت قدرة العديد من الناس على 

دفع اإليجار، فضال عن تغطية االحتياجات األساسية األخرى. وقد أدت 
عمليات إغالق الحدود، وتعطل التجارة، والقيود المفروضة على التنقل 

وحظر التجول إلى زيادة أسعار األغذية والسلع األساسية وانخفاضا 
في توافرها في األسواق. وفًقا لتقييم االحتياجات متعدد القطاعات 

لعام MSNA( 2020) ، فإن حوالي 9 في المائة من األسر الليبية التي 
شملتها الدراسة  تعاني  من انعدام األمن الغذائي، وخاصة في المناطق 

الجنوبية.  كما ازداد انعدام األمن الغذائي بين المهاجرين  والالجئين، 
حيث أفادت التقارير أن 24 في المائة ممن شملهم االستطالع يعانون 

من انعدام األمن الغذائي3. وباإلضافة إلى  ارتفاع أسعار المواد الغذائية، 

فإن تأخر الرواتب  وفقدان  فرص العمل  قد  دفع العديد من األسر إلى 
اعتماد آليات سلبية  للتكيف.

وقد أدى ارتفاع معدالت النزوح، إلى جانب األضرار الجسيمة التي 
لحقت  بالبنية التحتية المدنية، إلى زيادة الطلب على أماكن اإليواء 

اآلمنة، مما زاد من الضغط على توافرها والقدرة على تحمل تكلفتها. 
ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار اإليجارات إلى مستويات ال تستطيع 
العديد من األسر الفقيرة وذات الدخل المنخفض تحمل تكاليفها، 

كثر أهمية  مما يزيد من تعرضهم لخطر اإلخالء. وخطورة  هذا الخطر أ
بالنسبة للعائالت النازحة والمهاجرين والالجئين ،  حيث ال توجد عقود 

إيجار رسمية للعديد منهم.

كثر من  النظام الصحي في ليبيا على وشك االنهيار. وقد أ تم إغالق أ
نصف مرافق الرعاية الصحية التي كانت تعمل في عام 2019، ال 

سيما في المناطق الريفية، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التهديدات 
األمنية وعدم كفاية التمويل الحكومي.   وتواجه المرافق  التي ال تزال 
مفتوحة نقًصا حاًدا في الموظفين واألدوية واإلمدادات، حيث ال يتوفر 

كز الرعاية الصحية األولية أي من أهم الـ  لدى 70 في المائة من  مرا
20 دواء أساسيا.

في منتصف عام 2020، أدى فشل ليبيا في تأمين تجديد اللقاحات 
الحيوية في الوقت المناسب إلى نفاد المخزون لجميع اللقاحات لمدة 
شهرين على األقل، بما في ذلك اللقاحات الضرورية لمعالجة أمراض 

كثر من250  الطفولة مثل الحصبة وشلل األطفال، مما يعرض حياة أ
ألف طفل  للخطر.

ونتيجة لتدهور النظام الصحي،كانت قدرة السلطات على  مكافحة  
وباء “كوفيد-19” مكافحة فعالة مقيدة بشدة. وفي حين أن القدرة على 

إجراء االختبارات قد زادت ببطء، فإن قدرة السلطات الصحية على إجراء 
االختبارات الكافية، وتتبعها، وتقديم العالج ال تزال منخفضة.  وعالوة 
على ذلك، تتركز القدرة االستيعابية في الغالب في طرابلس وبنغازي، 

مما يهمل مناطق جغرافية شاسعة.

وقد رفض العديد من موظفي الرعاية الصحية الحضور إلى العمل 
لعدم وجود معدات حماية شخصية  أو لعدم دفع الرواتب . وقد 

أصيب عدد متزايد من موظفي الرعاية الصحية بفيروس كورونا،  
ويرجع ذلك أساًسا إلى محدودية معدات الوقاية الشخصية  والتدابير 
الكافية المتعلقة بالعدوى والوقاية والسيطرة. وقد علقت العديد من 

المستشفيات في جميع أنحاء البالد عملياتها  بانتظام بسبب ارتفاع 
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معدالت اإلصابة بـ كوفيد-19 بين الموظفين والمرضى. وقد أدى ذلك  
إلى تفاقم الفجوات في قدرات النظام الصحي.

كل  وقد أدت االنقطاعات المتكررة للمياه والكهرباء إلى زيادة تآ
مستويات معيشة الناس. وهذه االنقطاعات،  التي تصل أحيانا إلى 18 

ساعة يومًيا ، هي نتيجة ألزمة الوقود والطاقة في البلد، وانعدام الصيانة، 
والهجمات على البنية التحتية من جانب الجماعات المسلحة.وقد دفع 

االقتصاد المتوتر، إلى جانب نقص الوقود واالنقطاع المتكرر للكهرباء 
والمياه، العديد من الناس إلى نقطة االنهيار، حيث خرج اآلالف إلى 

الشوارع لالحتجاج على تدهور األحوال المعيشية. وباإلضافة إلى توسيع 
قدرات الناس على التكيف،  فإنه يجعل من األصعب على المجتمعات 

المحلية اتباع البروتوكوالت الوقائية للحد من انتشار كوفيد-19.  

بالتزامن مع بداية جائحة  كوفيد-19، انخفض عدد المهاجرين 
والالجئين في ليبيا بشكل مطرد من 626  ألف شخص في نيسان 
/ أبريل إلى 585  ألف شخص في آب / أغسطس.4 ويعزى هذا  

االنخفاض إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك زيادة البطالة  
وانخفاض فرص العمل البديلة  للعمال المهاجرين، باإلضافة 

إلى تشديد الضوابط األمنية والقيود المفروضة على التنقل  التي  
نفذتها السلطات.

كما واصل المهاجرون والالجئون المخاطرة في محاوالت عبور البحر 
األبيض المتوسط إلى أوروبا، مع ما يقرب من 11,800 ألف مهاجر 

والجئ ، منهم 7 في المائة من النساء و 5 في المائة من األطفال 
، تم اعتراضهم في البحر وإعادتهم إلى ليبيا بحلول نهاية تشرين 

الثاني (نوفمبر) ، بزيادة 28 في المائة عن العام الماضي.5 ومن بين 
األشخاص الذين  أعيدوا  إلى ليبيا،  تم احتجاز معظمهم بشكل 

كز االحتجاز الرسمية،  تعسفي دون مراعاة اإلجراءات القانونية في مرا
حيث تم توثيق انتهاكات واسعة النطاق، أو اختفوا وال يزالون في 

عداد المفقودين.

يونيسف/ ليبيا
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S01 : الوقاية من األمراض ، وتقليل المخاطر على الصحة البدنية 
والعقلية ، وتعزيز حماية المدنيين وفًقا للقانون اإلنساني الدولي 

وقانون حقوق اإلنسان واألطر القانونية الدولية األخرى األخرى.

وفي إطار هذا الهدف، سيقدم الشركاء المساعدة إلى 451 ألف من 
كثر عرضة لخطر الظروف التي  األشخاص األكثر احتياجاً والذين هم أ

تؤثر على سالمتهم العقلية والبدنية. وهذا يشمل 98 ألف نازح و 61 
ألف عائد و 143 ألف ليبي غير نازح ، إلى جانب 105 ألف مهاجر 

و 44 ألف الجئ.

وسيقدم الشركاء حزمة أساسية من خدمات الرعاية الصحية 
المتكاملة، بما في ذلك الرعاية في حاالت الطوارئ والصدمات، وإدارة 

األمراض المعدية وغير السارية، وصحة األم والمواليد والطفل، والصحة 
العقلية والدعم النفسي االجتماعي  (MHPSS) ،والتطعيم،  ومراقبة  

األمراض.   كما  يشمل مكافحة وتخفيف آثار جائحة كوفيد-19 من 
خالل توفير معدات الحماية الشخصية، وتطهير المرافق الحيوية، 

.)IPC) والتوعية بشأن العدوى والوقاية منها ومكافحتها

وسيدعم الشركاء تعزيز بيئة الحماية من أجل الحد من التمييز في 
الحصول على الحقوق والخدمات لجميع الفئات المحتاجة، مع إيالء 

االعتبار الواجب للتمييز بين السن أو نوع الجنس أو اإلعاقة أو عوامل 
التنوع األخرى. وسيتم استكمال ذلك بتعزيز الصحة العقلية والرفاه 
النفسي واالجتماعي، وتعزيز آليات الحماية المجتمعية، وتعزيز قدرة 

المستجيبين الوطنيين والمحليين والدوليين، بما في ذلك حماية الطفل 
والعنف القائم على نوع الجنس على النوع االجتماعي (GBV)  والوقاية 

واالستجابة، ومنع المخاطر وتخفيفها من مخاطر المتفجرات.

كما سيتم تلبية االحتياجات الغذائية ألضعف الناس لمنع 
المزيد من تدهور األمن الغذائي، إما من خالل الغذاء العيني أو 

المساعدات النقدية. 

S02: تسهيل الوصول اآلمن والعادل والكريم إلى الخدمات وسبل 
العيش الحيوية لتعزيز قدرة الناس على الصمود وضمان تلبية 

احتياجاتهم األساسية.

وفي إطار هذا الهدف، سوف يعطي الشركاء األولوية لـ 298 ألف 
شخص من ذوي االحتياجات الشديدة أو الذين يعيشون في حاالت 

كلت ظروفهم المعيشية وقدراتهم على  تهدد حياتهم، أو الذين تآ
التكيف. ويشمل ذلك 84 ألف نازح 53 ألف عائد و 65 ألف ليبي غير 

نازح ، فضال عن 73 ألف مهاجر و 23 ألف الجئ.

وسيواصل الشركاء دعم وتوسيع نطاق توفير خدمات التعليم والصحة 
والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية (WASH).  وستشمل 

المساعدة توفير اإلمدادات والمعدات األساسية،  مثل األدوية ومواد 
التدريس والتعلم، ومستلزمات النظافة الصحية والمرافق الصحية. 

كما سيتم االستمرار في إصالح وصيانة المدارس والمستشفيات 
والمرافق الصحية األخرى،  فضال عن مرافق المياه والصرف الصحي 

والنظافة الصحية.

وسيتم توسيع نطاق خدمات الحماية المتخصصة، وخاصة لألطفال 
والنساء  والفتيات المعرضات للخطر، والناجين من العنف القائم 

على النوع االجتماعي (نوع الجنس)، بما في ذلك إدارة الحاالت، 
وخدمات الصحة العقلية والدعم النفسي واالجتماعي، وتقديم 

واالستشارات القانونية.

سيؤدي توفير مواد المأوى والمواد غير الغذائية األخرى ودعم إصالح 
وإعادة تأهيل المساكن المتضررة أو المدمرة إلى تحسين مستويات 

كبر من السالمة واألمن.  وسيتم تعزيز قدرات  المعيشة وضمان قدر أ
الناس على التكيف القائمة على سبل العيش من خالل األنشطة 

المدرة للدخل ، مثل الحصول على التدريب المهني وإنشاء األصول 
ودعم أنظمة الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد األسماك.

TIP

Use the group selection tool to 
select the different elements of 
the chart and make those you 
don’t need transparent (no fill, no 
stroke)

You can use the group selection 
tool move the bars up and down 
and adjust it to the table (if 
needed)

TIP

Use the group selection tool to 
select the different elements of 
the chart and make those you 
don’t need transparent (no fill, no 
stroke)

You can use the group selection 
tool move the bars up and down 
and adjust it to the table (if 
needed)

الوقاية من األمراض والحد من المخاطر على الرفاه البدني والعقلي وتعزيز 

حماية المدنيين وفقا للقانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنسان واألطر 

القانونية الدولية األخرى.

تسهيل الوصول اآلمن والعادل والكريم إلى الخدمات وسبل العيش الحيوية 

لتعزيز قدرة الناس على الصمود وضمان تلبية احتياجاتهم األساسية.

70 مليون دوالر
S01

S02119 مليون دوالر 298 ألف

451 ألف

األشخاصالهدف االستراتيجي
 المستهدفون

المتطلب 
)دوالر أمريكي(

اإلستجابة حسب الهدف اإلستراتيجي
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االستجابة المخطط لها

اإلعاقة ذوي  االطفال ء لنسا ا المستهدفون األشخاص  جين لمحتا ا

%15 %37  %22  1.3 مليون 451 ألف    
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%1528

األرقام الرئيسية لخطة االستجابة االنسانية
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قبل عام 2021 ، انخفض عدد األشخاص المحتاجين في ليبيا من 1.3 
مليون شخص في عام 2017 إلى 893 ألف شخص في عام 2020. 
ومع ذلك ، بالنسبة لخطة االستجابة اإلنسانية لعام 2021 ، ارتفع 

عدد األشخاص المحتاجين إلى مستويات عام 2017 ، مدفوًعا إلى حد 
كبير باآلثار االجتماعية واالقتصادية لكوفيد-19 واستمرار تدهور تقديم 

الخدمات العامة وظروف معيشة الناس.

في عام 2020، تم الوصول إلى 403 ألف شخص مع نوع من 
كثر من 345 ألف شخص المخطط أن تكون   المساعدات اإلنسانية، أ

مستهدفة للمساعدة. وشهد برنامج الموارد البشرية لعام 2020  
انخفاضاً كبيراً في متطلبات التمويل، حيث تم تلقي 85 في المائة 

منها، ولكن هذا العدد قد زاد في عام 2021، ليعكس العدد األكبر من 
األشخاص الذين يقدر أنهم بحاجة إلى المساعدة وعدد األشخاص 

المستهدفين من قبل الشركاء في المجال اإلنساني.

2016

2017

2018

2019

2020

2021

سنوات 
االستئناف 

2.4 مليون

1.3 مليون

1.1 مليون

823 ألف

893 ألف

1.3 مليون

1.3 مليون

941 ألف

940 ألف

552 ألف

345 ألف

451  ألف

االشخاص
المستهدفون االشخاص المحتاجون

166 مليون

151 مليون

313 مليون

202 مليون

130 مليون

189 مليون

المتطلبات
(بالدوالرات األمريكي)

67 مليون

108 مليون

78 مليون

103 مليون

116 مليون

-

التمويل المتلقي

%39

%71

%25

%51

%89

-

%
التمويل المغطي

التغيرات التاريخية
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 الجزء األول:
 أولويات اإلستجابة اإلستراتيجية

يونيسف/ ليبيا
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الظروف اإلنسانية القائمة على الرفاهية الجسدية والعقلية 

وال يزال النزاع وانعدام األمن المحرك الرئيسي للنزوح. وفي حين أن 
تحسن الوضع األمني قد شهد عودة ما ال يقل عن 36 ألف شخص 

كثر من 392 ألف شخص نازحين في جميع  ببطء إلى ديارهم، ال يزال أ
أنحاء ليبيا. استمر استخدام األسلحة المتفجرة والثقيلة في المناطق 
المكتظة بالسكان في النصف األول من عام   2020، 6 مما يعرض 
المدنيين للخطر ، فضالً عن تدمير أو إلحاق الضرر بالمنازل والبنية 

التحتية المدنية. وهناك كميات كبيرة من الذخائر غير المنفجرة التي 
كمت على مدى سنوات من النزاع، باإلضافة إلى العدد الهائل من  ترا

الفخاخ واأللغام والعبوات الناسفة التي خلفتها القوات في جنوب 
طرابلس، تمنع العائالت من العودة إلى ديارها.  

وال يزال المهاجرون والالجئون يتعرضون للتعذيب والعنف الجنسي 
واالختطاف للحصول على فدية واالتجار والعمل القسري والقتل 

غير المشروع في جميع أنحاء ليبيا. ومن بين 538 ألف مهاجر و44 
ألف الجئ في ليبيا، فإن 56% من المهاجرين وجميع الالجئين 

لديهم احتياجات لم تتم تلبيتها. وال يزال التمييز في الحصول على 
الخدمات، واالفتقار إلى الحماية القانونية والوثائق، يحول دون حصول 

المهاجرين والالجئين على حقوقهم وتلبية احتياجاتهم األساسية، 
بما في ذلك الرعاية الصحية والغذاء والمأوى والتعليم وخدمات 

الحماية المتخصصة.  

فالحواجز الثقافية والتمييز القائم في البلد يعني أن المزيد من النساء 
والفتيات يواجهن على األرجح تحديات في الحصول على الخدمات 

الصحية بسبب عدم وجود وثائق مطلوبة من قبل العديد من مرافق 
الصحة العامة. وقد أدت القيود على التنقل وحظر التجول بسبب 

كوفيد-19، وما تبع ذلك من إغالق المدارس والعديد من التدخالت 
المجتمعية والجماعية، بما في ذلك  وصول الشركاء في الحماية، 

إلى تقليص نقاط الدخول اآلمنة للناجين لتلقي الرعاية الجيدة في 
الوقت المناسب.

وفرض اإلغالق المطول للمدارس مزيدا من التوترات والضغوط على 
اآلباء ومقدمي الرعاية، وال سيما النساء، الالئي يتحملن بشكل غير 

متناسب عبء توفير التعليم المنزلي وإدارة األثر السلبي لالحتجاز 
وحظر التجول على األطفال. ففترات الحبس الطويلة والقيود المفروضة 
على التنقل، إلى جانب تدهور الوضع االقتصادي واآلثار ذات الصلة على 
حصول اآلباء على العمل وسبل كسب العيش، تزيد من مخاطر العنف 

المنزلي على األطفال والنساء.

وقد أدت الطبيعة المطولة لعدم االستقرار والحوكمة الضعيفة 
والمجزأة إلى مزيد من التدهور في تقديم الخدمات، مما أثر بشكل 

مباشرعلى مستويات معيشة الناس. وفي عام 2020، أدى ظهور جائحة 
“كوفيد-19” اتخاذ تدابير صارمة من قبل الدولة، بما في ذلك اإلغالق 

الكامل، وحظر التجول، واإلغالق الجزئي أو الكامل للمرافق (بما في ذلك 
المدارس)، مما أثر تأثيراً كبيراً على قدرة الناس على كسب الرزق، كما 

أدى إلى تقييد إمكانية الحصول على السلع والخدمات األساسية. 

األوضاع اإلنسانية على أساس مستويات المعيشة

أفاد نصف الليبيين وغير الليبيين الذين شملهم االستطالع في تحليل 
االحتياجات متعددة القطاعات (MSNA) لعام 2020 بأنهم غير قادرين 

على تغطية واحدة على األقل من احتياجاتهم األساسية. تأثرت سبل 
عيش المهاجرين والالجئين والنساء بشكل غير متناسب بفيروس 

كورونا، حيث يشكلون عدداً كبيراً من األشخاص العاملين في العمل 
اليومي أو العاملين في االقتصاد غير الرسمي. وبحلول آب/أغسطس، 

أفاد تقييم أن 27% من المهاجرين الذين شملهم االستطالع أفادوا 
بأنهم عاطلون عن العمل، وهي نسبة أعلى بكثير مما كانت عليه في 

شباط/فبراير 2020  بنسبة %17. 8,7  

نظًرا ألن ليبيا تعتمد اعتماًدا كبيًرا على الواردات وغيرها من السلع 
األخرى فقد أثر تناقص الصادرات من البلدان األخرى والقيود 

المفروضة على الحركة بسبب كوفيد-19 سلًبا على جميع مكونات 
األمن الغذائي. ونتيجة لذلك، قّدر قطاع األمن الغذائي أن عدد األشخاص 

الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي والمحتاجين للمساعدة في 
عام 2020 قد زاد بأكثر من الضعف. كما أن انخفاض سبل كسب 

العيش وارتفاع األسعار أثرا على توافر المأوى المناسب والقدرة على 
تحمل تكاليفه. فاألسعار المرتفعة لإليجار وعدم وجود حلول مالئمة 

1.1 

 أولويات اإلستجابة اإلستراتيجية
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ويحتاجون إلى المساعدة اإلنسانية. 14 في المائة منهم نازحين (173 
ألف شخص)، و18 في المائة من العائدين (228 ألف شخص)، و40 
في المائة من الليبيين غير نازحين (502 ألف شخص)، و22 في المائة 

من المهاجرين والالجئين (348 ألف شخص).

وهذا ناتج عن تدهور أو انهيار جزئي في مستويات المعيشة والخدمات 
األساسية، وزيادة االعتماد على استخدام استراتيجيات التكيف 

السلبية، واالنتهاكات الجسيمة الواسعة النطاق لحقوق اإلنسان، 
والتأثير الكبير على الرفاه البدني والعقلي.

ومن بين عدد المحتاجين، هناك 290 ألف امرأة و 433 ألف 
دون سن 18 سنة، منهم 48 في المائة من الفتيات. وفي حين أن 

المحتاجين من األطفال 60 في المائة من الذكور والرجال، فإن 
ذلك يرجع إلى حد كبير إلى ارتفاع نسبة المهاجرين من الذكور 

)89 في المائة). 

كثر المتضررين من  وكان سكان الكفرة وبنغازي وإجدابيا وطرابلس أ
هذه االحتياجات في المتوسط. ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل 

المرتبطة بـ “نشوب نزاع مؤخراً، مثل طرابلس، أو استضافة عدد 
كبير من النازحين، مثل بنغازي، وإجدابيا  وطرابلس، أو عدد كبير 
من العائدين، مثل بنغازي. وظهرت الكفرة بانتظام في التقييمات 
التي تظهر االحتياجات الماسة خاصة فيما يتعلق بالحصول على 

الخدمات وظروف المأوى واستخدام استراتيجيات التكيف السلبية. 
كثر المناطق حرماناً من الخدمات في البالد، من  كما أنها واحدة من أ

قبل الحكومة والشركاء في المجال اإلنساني، بسبب كثافتها السكانية 
المنخفضة وبُعدها النسبي. 

للمأوى تجبر الفئات السكانية الضعيفة على اإلقامة في مساكن دون 
المستوى أو متضررة ، مما يؤثر سلباً على صحة الناس ورفاههم. 

كما يؤثر الحصول على الخدمات األساسية، مثل الصحة والتعليم 
والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، على مستويات معيشة 

الناس. وقد ازداد ضعف النظام الصحي في ليبيا، الذي كان على 
وشك االنهيار قبل ظهور جائحة “كوفيد-19”. وفي عام 2020، أفاد 

50% من األسر التي شملتها الدراسة االستقصائية بأنها تواجه 
مشاكل في الحصول على الخدمات الصحية. إن التحديات التي تواجه 

الحصول على الخدمات الصحية أعلى في المنطقة الجنوبية، مقارنة 
كثر من الفئات  بأجزاء أخرى من البالد، وبين المهاجرين والالجئين أ

السكانية الليبية. ومن األرجح أن تواجه النساء والفتيات تحديات في 
الحصول على الخدمات الصحية بسبب نقص الوثائق المطلوبة من 
قبل العديد من المرافق الصحية العامة.9 وقد تم اإلبالغ عن انقطاع 

المياه بشكل متكرر في أجزاء كثيرة من ليبيا في عام 2020، ويرجع 
ذلك جزئيا إلى الهجمات المستهدفة ضد مشروع النهر الصناعي، 

الذي يوفر 60 في المائة من المياه في البالد، ونقص الصيانة، فضال عن 
انقطاع الكهرباء بشكل منتظم يؤثر على وظيفة البنية التحتية للمياه. 
كما أن انقطاع الكهرباء بشكل منتظم ومطول زاد من تفاقم إمكانية 

الحصول على المياه. 

األشخاص المحتاجون واألولويات لالستجابة

وفي عام 2020، تم تحديد حوالي 2.5 مليون شخص على أنهم  
األكثر تضرًرا، حيث كان 1.3 مليون شخص لديهم أشد االحتياجات 

المنظمة الدولية للهجرة / ليبيا
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النازحين داخليا

العائدين

وعلى الرغم من عودة 39 ألف شخص مؤخراً في عام 2020، ال 
كثر من 392 ألف شخص نازحين في جميع أنحاء البالد. ومن  يزال أ

بين هؤالء، يحتاج 173 ألف نازح إلى المساعدة بسبب مجموعة 
من العوامل المتعلقة بعدم القدرة على تحمل تكاليف اإليجار و/أو 
االحتياجات األساسية، وزيادة الحماية و/أو المخاطر الصحية بسبب 

العيش في مالجئ دون المستوى. 

وتستضيف طرابلس ربع إجمالي النازحين، مع تضاعف عدد النازحين 
كبر عدد من النازحين.  تقريباً  في تاجوراء، وهي البلدية التي تستضيف أ

وال يزال هناك نزوح كبير في بنغازي، حيث شهدت أيضا زيادة بنسبة 
25% في العام الماضي. وتشمل الفئات الفرعية التي ينشد فيها 
كثر حدة األسر التي ترأسها نساء واألشخاص الذين  االحتياجات أ

يقيمون في مستوطنات غير رسمية والمباني العامة.

وأفاد غالبية النازحين (63%) بأنهم تعرضوا للنزوح ثالث مرات على 
األقل، مما يبرز الطبيعة المطولة للنزوح. وال يزال النزاع وانعدام األمن 

من العوامل الحاسمة التي تؤثر على النزوح وإطالة أمده، باإلضافة 
إلى غياب الخدمات األساسية. وقد أدى القصف العشوائي واستخدام 

األسلحة الثقيلة ، باإلضافة إلى التسبب في النزوح، إلى تدمير واسع 

النطاق لمنازل الناس، مما أجبر الكثيرين على العيش في ظروف دون 
المستوى مما زاد من مخاطر اإلصابة باألمراض ، فضالً عن العنف 

القائم على نوع الجنس وغيرها من مخاطر الحماية.10

بينما يعيش غالبية النازحين (63%) في مساكن مستأجرة، يعيش 
4% منهم في مبان عامة ويعيش 2% يعيشون في مخيمات غير 

رسمية. وال تستوفي هذه المالجئ الحد األدنى من متطلبات السالمة 
واألمن والخصوصية والحماية المادية والحصول على المياه والصرف 
الصحي. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى آثار سلبية كبيرة على صحة ورفاه 

المتضررين.11  

وقد أثرت األسعار المرتفعة وفقدان سبل العيش بسبب فيروس 
كوفيد-19والنزوح الكبير على توافر المأوى المناسب والقدرة على 
تحمل تكلفته ، وال سيما تعريض األسر النازحة التي لديها اتفاقات 

كبر لإلخالء. وأفاد 76% من األسر النازحة  إيجار لفظية (37%) لخطر أ
بأنها غير قادرة على تغطية احتياجات أساسية واحدة على األقل.12 وقد 
أدى ذلك أيضا إلى زيادة انعدام األمن الغذائي، حيث بلغت حصة األسر 

النازحة التي تعاني من ضعف استهالك األغذية ضعف حصة األسر غير 
النازحة.13   

وبالنسبة لألشخاص الذين عادوا إلى ديارهم، فإن ما يقدر بـ 228 ألف 
شخص بحاجة إلى المساعدة بسبب محدودية فرص كسب العيش، 

والخدمات العامة غير الكافية ،  وانخفاض التماسك االجتماعي بسبب 
عدم كفاءة هياكل الحكم في مناطق عودتهم لمعالجة المسائل المدنية 

األساسية، والمخاطر الناجمة عن التلوث بمخاطر المتفجرات.

كبر عدد من العائدين،  وظلت بلدية بنغازي في الموقع الذي يوجد فيه أ
مع تغييرات طفيفة في مواقع االستقبال األخرى حيث ظل معدل 

العائدين ثابتاً إلى حد كبير على مدى األشهر الـ 12 الماضية. وقد أتاحت 

التحسينات األخيرة في الوضع األمني ، ال سيما في غرب ليبيا ، عودة أول 
كثر من عام. عدد كبير من األشخاص منذ أ

ومع ذلك، فإن التلوث بأخطار المتفجرات في العديد من المواقع  
يشكل  مخاطر جسيمة على رفاه الناس، إلى جانب األضرار الجسيمة 

التي لحقت بالمنازل ويعوق معدل العودة، بما في ذلك مناطق مثل  
بنغازي وسرت.   وفي  جنوب طرابلس، فقد العديد من العائدين 

حياتهم، أو أصيبوا بجروح خطيرة عند فحص ممتلكاتهم. وفي حين أن 
البعض لم يكن على علم بالتهديد ، اختار البعض اآلخر المخاطرة نتيجة 

لعدم وجود بدائل متصورة.

عدد األشخاص في كل مرحلة من مراحل الشدة

عدد األشخاص في كل مرحلة من مراحل الشدة

األشخاص 

المحتاجون 

األشخاص 

المحتاجون 

األشخاص المحتاجون 

النساء | الرجال )%(

األشخاص المحتاجون 

النساء | الرجال )%(

األشخاص المحتاجون 

االطفال  | البالغين | 

المسنين )%(

األشخاص المحتاجون 

االطفال  | البالغين | 

المسنين )%(

173 ألف

228 ألف

الحد االدني         ملحة         حادة         شديدة           كارثيه

الحد االدني         ملحة         حادة         شديدة           كارثيه

50 | 50

50 | 50

5 | 47  |  48

5 | 47  |  48

0

0

0

0

219 

 ألف

46 

 ألف

 83

ألف

 188

ألف

90

 ألف

40

 ألف
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وال تتمكن عائالت أخرى من العودة إلى ديارها بسبب انتماءاتها القبلية 
أو السياسية المتصورة أو الفعلية، والخوف من االنتقام. كما أبلغت 

هذه الجماعات أيًضا عن تحديات في مجال الحماية أثناء النزوح، بما في 
ذلك الحرمان من الحصول على  الخدمات األساسية، والمضايقات ، 

واالحتجاز، وفقدان الوثائق المدنية، والتهديد باإلخالء.

وبالنسبة لربع جميع العائدين الذين شملهم االستطالع،  فإن فقدانهم  
أو عدم حصولهم على الوثائق يؤثر على  قدرتهم  على الحصول 
على الخدمات،  مثل  الخدمات الصحية أو القدرة على تسجيل 

كثر من نصف العائدين  األطفال بالمدارس. وفي عام 2020، أفاد أ
الذين شملهم االستطالع أنهم يواجهون مشاكل في الحصول على 

الخدمات الصحية.14  

باإلضافة إلى تأثير كوفيد-19 على قدرة الناس على العمل، فقد ارتفعت 
أسعار العديد من المواد األساسية، مما أدى إلى إجهاد قدرات الناس 
على التكيف. ومن بين الفئات السكانية الليبية، كان العائدون أعلى 
نسبة من المجيبين  (75 في المائة) الذين أفادوا بوجود تحديات في 
الحصول على ما يكفي من المال لتلبية احتياجاتهم األساسية.15  

ويشمل ذلك قدرتهم على إجراء إصالحات بالغة األهمية للمنازل 
المتضررة،  مما يجبر الكثيرين على العيش في ظروف دون المستوى. 
أفاد حوالي 32 في المائة من العائدين بأضرار متوسطة أو تدمير كامل 

لمنازلهم.16 ويؤدي إلى االفتقار وثائق من زيادة تعقيد إيجاد حلول 
للمنازعات والمظالم المتعلقة باإلسكان واألراضي والممتلكات، مما 

يخلق عقبة أخرى أمام إعادة اإلدماج بين من بقوا في البلد ومن عادوا.

جائحة كوفيد-19 وتأثيرها  االجتماعي واالقتصادي قد أثرت بشكل  
كبر مجموعة سكانية  كبيرعلى الليبيين غير النازحين,الذين  يمثلون   أ

في حاجة,  مع  502 ألف شخص,  تضاعفت منذ العام الماضي. 
وتشمل العوامل الرئيسية التي  تزيد من حدة الضعف،  محدودية 
إمكانية الوصول إلى المرافق والخدمات الصحية والمياه والتعليم،  
والقيود  المفروضة على الحركة. والزيادة في استخدام استراتيجيات 

التكيف السلبية، وال سيما المتعلقة بالحفاظ على استهالك األغذية،  
هي أيضاً ما يفسر تدهور  رفاه الناس ومستويات معيشتهم.

وغالباً ما ترتبط قدرة الناس على تلبية احتياجاتهم بقدرتهم على 
الحصول على النقد، وهو  ما تأثر  بالقضايا المتعلقة بالسيولة  وبتأثيـر 

جائحة كوفيد-19 على سبل   العيش. ويواجه الناس في الجنوب، بما في 
كبر في الحصول على النقد،  وإلى جانب بنغازي  ذلك الكفرة، تحديات أ

كبر عدد من األسر التي أبلغت عن التحديات في  وسرت، حيث يتواجد أ
تلبية احتياجاتها األساسية.17   

يؤثر الوصول إلى الخدمات األساسية ، التي تدهورت بسبب الصراع 
الذي طال أمده ، وقضايا الحوكمة وتأثير “كوفيد-19”، على مستويات 

معيشة العديد من األشخاص. عندما تفيد المجتمعات بأنها غير قادرة 
على الوصول إلى الخدمات الصحية ، فإن معظم األسباب المبلغ عنها 
تتعلق بنقص الموظفين أو المرافق أو اإلمدادات. أفاد نصف الليبيين 

غير النازحين الذين شملهم االستطالع عن وجود تحديات في الوصول 
كثر من الفئات السكانية الليبية األخرى.18    إلى الخدمات الصحية ، أ

وفي غرب البالد على وجه الخصوص، أثر انقطاع التيار الكهربائي 
لساعات طويلة على إمكانية حصول الناس على المياه. وفي حين تم 
تنفيذ فصول التعلم بعد إغالق المدارس في آذار/مارس، أفاد 81 في 

المائة من األسر التي لديها أطفال مسجلون بأنهم لم يتمكنوا من 
الوصول إلى هذه الموارد.19     

وقد أدى حظر التجول والقيود المفروضة على التنقل إلى عدم تمكن 
العديد من الناس من التنقل و الذهاب إلى العمل أو إغالق أماكن 

عملهم، حيث أبلغ 19 في المائة من األسر العاملة غير النازحة  عن 
إغالق أماكن عملها بسبب جائحة كورونا.20 وأفاد  22  في المائة 

من األسر غير النازحة بأن هناك مرة واحدة على األقل لم تكن لديها 
فيها كمية كافية من المياه لتلبية احتياجاتها اليومية في الثالثين 

يوما الماضية.21 

إن استخدام األسلحة المتفجرة والثقيلة في المناطق المكتظة بالسكان 
يعني أن العديد من الليبيين الذين يعيشون في المناطق المتضررة من 

النزاع قد تعرضوا ألضرار أو دمار واسع النطاق لممتلكاتهم.

غير النازحين
األشخاص عدد األشخاص في كل مرحلة من مراحل الشدة

المحتاجون 
األشخاص المحتاجون 

النساء | الرجال )%(

األشخاص المحتاجون 

االطفال  | البالغين | 

المسنين )%(

502 ألف

الحد االدني         ملحة         حادة         شديدة           كارثيه
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ومن بين 586 ألف مهاجر والجئ في ليبيا،  هناك 304 ألف 
مهاجر و44 ألف الجئ لديهم احتياجات لم تتم تلبيتها لها عواقب 
على رفاههم ومستويات معيشتهم وقدرتهم على الصمود. وهذا 

يتسق مع  العام الماضي، مع انخفاض طفيف في عدد األشخاص 
المحتاجين  مما يعكس االنخفاض في العدد اإلجمالي للمهاجرين 

والالجئين في ليبيا في عام 2020.

مخاطر الحماية بارزة بالنسبة للمهاجرين والالجئين، بما في ذلك 
خطر التعرض لالحتجاز، وتقييد حريتهم في التنقل أو عدم إمكانية 

كثر عرضة  الوصول إلى المأوى والخدمات األساسية، مما يجعلهم أ
للخطر  مقارنة بالفئات األخرى المعنية. المهاجرون والالجئون  
يمثلون ما يقرب من ثلث جميع األشخاص في الفئة الشديدة 
الخطورة. غير أن  هناك درجات متفاوتة من الضعف بناًء على 

وضعهم غير القانوني وجنسيتهم وتعرضهم  للمخاطر.

كز االحتجاز الرسمية هم  أما أولئك الذين يتم احتجازهم في مرا
كثر عرضة لمخاطر الحماية وانتهاكات حقوق اإلنسان ، بما في  أ

ذلك االكتظاظ الشديد والعنف وسوء المعاملة والعمل القسري 
وسوء التغذية الحاد وانتشار كوفيد-19. باإلضافة إلى ما يتراوح 
بين 2000 و 3000 مهاجر والجئ ، في المتوسط، محتجزين،22 

ُيعتقد أن آالف آخرين محتجزون في مواقع أخرى، مثل تلك التي 
يديرها المهربون أو الجماعات المسلحة غير الحكومية، والتي ال 

يمكن للشركاء في مجال المساعدات اإلنسانية الوصول إليها.

وفي حين أن النساء يمثلن أقلية بين السكان المهاجرين 
والالجئين، إال أنه من المرجح أن يحصلن على  نتائج غذائية سيئة 

،  والمزيد من التحديات في  الحصول  على مأوى مالئم،  وفرص 
كبر  أمام األسواق. ربع جميع األطفال  عمل أقل، وبالتالي عوائق أ

المهاجرين والالجئين غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم، مما 
كـبر من االستغالل واإليذاء .23 غالًبا ما يتـم احتجاز  يعرضهـم لخطر أ

األطفال المهاجرون والالجئون المحتجزون مع البالغين،  كما أن عمالة 
األطفال شائعة وشاقة، وال سيما في الجنوب.

وقد ازداد التمييز االجتماعي منذ بداية الوباء،  وتفاقم بسبب  التمييز 
واالستبعاد االجتماعي القائمين من قبل، مما أثر على قدرة المهاجرين 

والالجئين على الحصول على الخدمات األساسية. وأفاد مهاجرون 
والجئون بالخوف من إبالغ السلطات، بسبب وضعهم غير القانوني،  

كبر عائقين أمام الحصول على الخدمات الصحية.  والتمييز باعتبارهما أ
كثر عرضة لإلبالغ عن هذه الحواجز من الرجال.24 وكانت النساء أ

وقد ازداد انعدام األمن الغذائي بين المهاجرين والالجئين، بسبب 
مواطن الضعف الكامنة، إلى جانب فقدان سبل كسب العيش والقيود 

المفروضة على التنقل المتعلقة بـ  كوفيد -19. وتشيرالتقديرات إلى 
أن واحد من بين كل ثالثة مهاجرين في ليبيا يعانون من انعدام األمن 

الغذائي. وقد تأثرت سبل عيش25 المهاجرين والالجئين  بشكل 
غير متناسب من جراء “كوفيد19-”، حيث يشكلون عدداً كبيراً من 

األشخاص العاملين في العمل اليومي أو العاملين في االقتصاد 
غير الرسمي.  

وفي حين أن 73 في المائة من المهاجرين والالجئين  يقيمون في مساكن 
مستأجرة من القطاع الخاص، فإن 94 % 26 من المهاجرين والالجئين  

أفادوا بأن لديهم اتفاقات إيجار غير آمنة، مما يجعلهم عرضة 
لإلستغالل من جانب المالك، بما في ذلك الزيادات التعسفية في اإليجار 
والتهديدات أو اإلخالء الفعلي.27 ويعيش مهاجرون آخرون والجئون في 

مالجئ جماعية أو  في  أماكن عملهم، حيث تكون الظروف أسوأ.

المهاجرين

الالجئين

عدد األشخاص في كل مرحلة من مراحل الشدة

عدد األشخاص في كل مرحلة من مراحل الشدة

األشخاص 

المحتاجون 

األشخاص 

المحتاجون 

األشخاص المحتاجون 

النساء | الرجال )%(

األشخاص المحتاجون 

النساء | الرجال )%(

األشخاص المحتاجون 

االطفال  | البالغين | 

المسنين )%(

األشخاص المحتاجون 

االطفال  | البالغين | 

المسنين )%(

304 ألف

44 ألف

الحد االدني         ملحة         حادة         شديدة           كارثيه

الحد االدني         ملحة         حادة         شديدة           كارثيه
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خطة اإلستجابة اإلنسانية 2021

ومن بين األشخاص الذين تم تحديدهم على أنهم األكثر احتياجاً إلى 
المساعدة اإلنسانية، سيعطي المجتمع اإلنساني األولوية  ألكثر من 

451 ألف شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة في جميع  المناطق 
كثر الفئات ضعفاً من النازحين والعائدين وغير  الـ 22. ويشمل ذلك أ

النازحين من الليبيين، فضالً عن المهاجرين وجميع الالجئين.

ويمثل ذلك زيادة بنسبة 31 في المائة عن عام 2020. وتعكس 
كبر من الليبيين غير النازحين الذين تبين أنهم بحاجة إلى  الزيادة عدًدا أ
المساعدة في عام 2020 ، مقارنة بالسنوات السابقة ، ويرجع ذلك إلى 
حد كبير إلى اآلثار غير المباشرة لـ  كوفيد-19  في ظروف األمن الغذائي 

والظروف المعيشية  للناس. وعلى هذا النحو ، فإن نسبة أعلى من غير 
كبر نسبة من المستهدفين  النازحين مستهدفة لالستجابة ، وتمثل أ

)32 في المائة) في عام 2021. وتظل نسبة المهاجرين والالجئين الذين 
تم تحديد أولوياتهم لالستجابة ، 34 في المائة و 100 في المائة على 

التوالي، متسقة مع عام 2020، مما يسلط الضوء على هاتين الفئتين 
كثر األشخاص ضعفا في ليبيا. بوصفهما من أ

الهدفان االستراتيجيان من برنامج الصحة البشرية مصممان لمعالجة 
الظروف اإلنسانية واالحتياجات المرتبطة بها المحددة في النظرة العامة 

عن االحتياجات اإلنسانية  (HNO)، مع إعطاء األولوية لتلك الظروف 
التي تؤثر على الرفاهية العقلية والبدنية للناس من خالل تعزيز 

االستجابة الصحية ، ومعالجة األمن الغذائي وتعزيز البيئة الوقائية، 
ومرونة  الناس ومستويات معيشتهم من خالل تحسين الوصول 

إلى الخدماتوسبل العيش. وباإلضافة إلى  تحديد أولويات االستجابة 
على أساس شدة االحتياجات بحسب الموقع الجغرافي  والمجموعة 

السكانية، أخذ عدد األشخاص المستهدفين في تنفيذ خطة االستجابة 
اإلنسانية لعام 2021 في االعتبار قدرة االستجابة المتاحة والوجود 

التشغيلي والقيود المفروضة على الوصول.

تعميم الحماية وبناء القدرات

وتقر الجهات الفاعلة اإلنسانية، في جميع األهداف وفي جميع التدخالت، 
بأن العديد من المخاطر الرئيسية المتعلقة بالحماية  (المبينة في قسم 

مركزية الحماية)  ستؤثر على الضعف ، وهي ملتزمة بضمان أخذها 
في االعتبار وقياسها وفهمها على نحو أفضل واتخاذ خطوات ملموسة 

لضمان المساواة الحصول على المساعدة اإلنسانية.

وسيجري بوجه خاص تعميم مراعاة الحماية في جميع األهداف 
االستراتيجية مع التركيز على توفير المساعدة الهامة والخدمات 

المتخصصة ذات الصلة بالحماية من خالل نهج متكامل، فضال عن 

إيجاد حلول لتلبية االحتياجات العاجلة والطويلة األجل ذات األولوية 
للسكان الضعفاء.

سيظل بناء القدرات عامالً شامالً بين التدخالت القطاعية لضمان 
كبر وتتماشى مع أفضل  أن يكون الستراتيجيات االستجابة تأثير أ
الممارسات الدولية. ويشمل ذلك تعزيز قدرة السلطات المحلية 
والوطنية والمجتمع المدني على تحديد مخاطر الحماية ، وتقديم 

استجابة هادفة ومناسبة ، وتعزيز الدعوة إلى الحماية.

طرق االستجابة واالستجابة المتكاملة

وسيتم تقديم المساعدة من خالل مجموعة من األساليب المختلفة. 
وتتمثل طرائق االستجابة الرئيسية في التوزيع العيني (مثل األغذية، 

ومواد النظافة الصحية، ومواد اإليواء، وما إلى ذلك)، ودعم نظام الخدمة 
العامة، فضال عن المساعدة النقدية (القطاعية والمتعددة األغراض 
على حد سواء) لضمان تمكن الناس من تلبية احتياجاتهم بطريقة 

تسمح باالختيار وتعزز الكرامة.

وستظل االستجابة المتعددة القطاعات أيضا سمة رئيسية في عام 
2021، بما في ذلك من خالل نُهج البرمجة المتكاملة، ومواصلة 

تعزيز التكامل بين القطاعات المتعددة بين المشاريع. وتتمحور 
نُُهج االستجابة المتكاملة أيضاً حول المجاالت المواضيعية الرئيسية 

للتدخل، مثل المرافق التعليمية والصحية أو المواقع الجغرافية 
كز االحتجاز ومناطق النزوح.  لألشخاص المحتاجين، مثل مرا

ومن األمثلة على ذلك آلية االستجابة السريعة RRM، التي تهدف إلى 
تقديم المساعدة المنقذة للحياة لألشخاص المتضررين من النزاعات 
كة بين  أو الفارين منها أو المتأثرين بالكوارث الطبيعية.  وتتيح الشرا

اليونيسف وبرنامج األغذية العالمي والمنظمة الدولية للهجرة وصندوق 
األمم المتحدة للسكان ، آلية االستجابة السريعة االستجابة الفورية 

للخط األول ، تليها استجابة القطاع المستهدفة. في عام 2020 ، وصلت 
كثر من 24 ألف شخص. من  آلية االستجابة السريعة (RRM) إلى أ
خالل هذه اآللية ، سيستمر الشركاء في تقديم المساعدة المتكاملة 

بما في ذلك المساعدات الغذائية والصحية ، وكذلك المياه والصرف 
الصحي والنظافة الصحية األساسية وغيرها من المواد غير الغذائية.

التنسيق

سيتم تنسيق االستجابة على المستوى الميداني من خالل مجموعات 
تنسيق المنطقة (ACGs) التي تغطي المناطق الشرقية والجنوبية 

1.2 
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والغربية ، والقطاعات ، تحت قيادة الفريق اإلنساني (HCT) ومنسق 
الشؤون اإلنسانية (HC). وسيتم تعزيز التنسيق القطاعي من خالل 

التركيز على مشاركة المنظمات غير الحكومية ، بما في ذلك زيادة 
القيادة المشتركة للمنظمات غير الحكومية الدولية للقطاعات ، وزيادة 

مشاركة الجهات الفاعلة المحلية في مجموعات العمل االستشارية 
المشتركة وعلى مستوى القطاع. 

  )HAWG)  وسيقوم فريق العمل المعني بالوصول اإلنساني
بدعم القطاعات ومجموعات العمل التعاوني ومجموعة التنسيق 

بين القطاعات (ISCG) وفريق العمل اإلنساني لرصد ومعالجة 
القضايا المتعلقة بالوصول لتعزيز التسليم في الوقت المناسب 

لألشخاص الذين يصعب الوصول إليهم والذين يعانون من نقص 
الخدمات والضعفاء.

الترابط بين التنمية واالستقرار واإلنسانية

إن العديد من مواطن الضعف والظروف الكامنة التي تدفع 
االحتياجات اإلنسانية في ليبيا، مثل االنقسام السياسي، وتدهور  البنية 

التحتية والخدمات العامة، واألزمة االقتصادية، واالفتقار إلى بيئة 
الحماية، وهو تهدف خطة االستجابة اإلنسانية إلى معالجته، هي أيضاً 

عوامل محورية في التخطيط المدى الطويل. وفي حين أن التدخالت 
التي تحظى باألولوية في خطة االستجابة اإلنسانية تسعى إلى تلبية 

االحتياجات اإلنسانية الفورية واألكثر حدة الناشئة عن هذه الظروف، 

فإن األنشطة الرامية إلى معالجة المزيد من الحلول الهيكلية والدائمة 
واإلصالحات االقتصادية ستعالج من خالل المساعدة في مجال التنمية 

وتحقيق االستقرار.

وقد تم تمديد خطة العملفي إطار األمم المتحدة االستراتيجي إلى 
منتصف عام 2021، وخطط تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية 

الوطنية والمحلية في مجال تقديم الخدمات؛ وإصالح الخدمات العامة 
والهياكل األساسية؛ واستعادة سيادة القانون، والمؤسسات الحكومية 

الشاملة للجميع والتمثيلية؛ واستعادة اإلنتاجية والكفاءة في القطاع 
العام؛ ودعم القطاع الخاص. 

لتعزيز الروابط عبر التنمية واالستقرار واالستجابة اإلنسانية ، وبعد 
مشاورات مكثفة مع األمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية 

والجهات المانحة والنظراء الوطنيين ، تم االتفاق على نتيجتين 
جماعتين تتطلبان جهًدا مشتركًا وجماعًيا من مختلف الجهات الفاعلة ، 

بالتعاون الوثيق مع السلطات الليبية ، لتتحقق .

وتشمل هذه النتائج وتربط بين األهداف المحددة في إطار األمم 
المتحدة االستراتيجي وخطة االستجابة اإلنسانية ، مع تسليط الضوء 

على التدخالت التكميلية من خالل التنمية وتحقيق االستقرار والجهات 
الفاعلة اإلنسانية على بناء قدرات أصحاب المصلحة الوطنيين ، وتعزيز 
تقديم الخدمات ، وتعزيز القدرة على الصمود ، وعدم ترك أي شخص 
خلف الركب واحترام حقوق اإلنسان والمبادئ اإلنسانية. وعالوة على 

ذلك ، فإن جميع هذه األطر تعطي األولوية لتعزيز التخطيط القائم 

النتائج 
الجماعية

خطة 
االستجابة
 اإلنسانية

استجابة  األمم 
المتحدة  االجتماعية

 واالقتصادية لمجابهة
كوفيد- 19 

إطار العمل
 االستراتيجي

 لألمم المتحدة

النتائج الجماعية )2019-2023(

1- عدد األشخاص المستضعفين الذين يتمتعون بإمكانية الوصول العادل واآلمن إلى الخدمات االجتماعية الوظيفية. 
وزيادة فرص كسب الرزق المعيشة المستدامة.

2- تقليل المخاطر والضعف ، وتعزيز االعتماد على الذات للمهاجرين والالجئين من أجل الوصول إلى حلول دائمة.

إطار العمل االستراتيجي لألمم المتحدة )2020-2019( تمتد إلى 2021

1- سيتم تعزيز الوظائف الحكومية األساسية وستكون المؤسسات الليبية والمجتمع المدني  على جميع 
كثر قدرة على االستجابة الحتياجات االشخاص (الليبيين والمهاجرين والالجئين) من خالل اتخاذ  المستويات ، أ

قرارات شفافة وخاضعة للمساءلة وشاملة ومراعية لالعتبارات الجنسانية عمليات بناء السالم التي تلتزم بالمبادئ 
الديمقراطية لتقسيم السلطة وسيادة القانون.

2 - سيبدأ االنتعاش االقتصادي في ليبيا بفضل تحسين اإلدارة المالية العامة والسياسات االقتصادية والمالية 
والنقدية التي من شأنها تحفيز االستثمار، وتنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل بما في ذلك للنساء والشباب 

كثر تنوعاً واستدامة وشموالً ومرونة وقاعدة صناعية. نحو نموذج اقتصادي أ
3 - قامت المؤسسات الليبية ذات الصلة بتحسين قدرتها على تصميم وتطوير وتنفيذ السياسات العامة 

واالجتماعية التي تركز على تقديم خدمات اجتماعية عالية الجودة لجميع النساء والفتيات والرجال والفتيان (بما في 
ذلك الفئات الضعيفة والمهاجرين والالجئين) في ليبيا نحو تعزيز األمن و الحد من أوجه عدم المساواة.

خطة االستجابة اإلنسانية  )2021(

1- الوقاية من األمراض والحد من المخاطر على الرفاه البدني والعقلي وتعزيز حماية المدنيين وفقا للقانون اإلنساني 
الدولي وقانون حقوق اإلنسان واألطر القانونية الدولية األخرى.

2- تيسير الوصول اآلمن والعادل والكريم إلى الخدمات وسبل العيش الحيوية لتعزيز قدرة الناس على الصمود 
وضمان تلبية احتياجاتهم األساسية.
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على األدلة من خالل االستثمار في جمع البيانات وتحليلها. وتسعى 
هذه األولويات التكميلية مًعا إلى ضمان األهداف طويلة المدى للسالم 

واألمن والتنمية المستدامة.

وفي عام 2020 ، أنشأت األمم المتحدة أيًضا اإلطار االجتماعي 
واالقتصادي لالستجابة لـ  كوفيد-19، لالستجابة بشكل جماعي للتأثير 

االجتماعي واالقتصادي لـ كوفيد-19 ودعم األجزاء األكثر ضعًفا في 
المجتمع مع تعزيز الظروف من أجل التعافي االجتماعي واالقتصادي 

السريع لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ليبيا.

ونظرا للديناميكيات الحالية في مجالي الحكم واألمن ، ال توجد 
استراتيجية وطنية شاملة للتنمية أو للحد من الفقر تستند عليها 
الخطط المذكورة أعاله. ومع ذلك ، يواصل الشركاء تقديم الدعم 

للسلطات لوضع خطط ، مثل خطة االستجابة الوطنية لـ كوفيد-19 
واالستراتيجية الوطنية للنزوح الداخلي ، والتي تتوافق معها خطط 

التنمية واالستقرار والخطط اإلنسانية. 

يونيسف/ ليبيا
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األساس المنطقي والنتيجة المنشودة

وفي إطار هذا الهدف ، سيقدم الشركاء المساعدة إلى 451 ألف من 
كثر عرضة لخطر الظروف التي  األشخاص األكثر احتياًجا والذين هم أ

تؤثر على سالمتهم العقلية والبدنية. وهذا يشمل 98 ألف نازح و 61 
ألف عائد و 143 ألف ليبي غير نازح ، إلى جانب 105 ألف مهاجر 

و 44 ألف الجئ.

وسيسعى الشركاء في مجال المساعدة اإلنسانية إلى تعزيز حماية 
األشخاص األكثر ضعًفا وتعزيز قدرة الجهات المسؤولة وغيرها من 
الجهات المقدمة للخدمات على التصدي لمخاطر الحماية، وكفالة 

بيئة يمكن فيها تلبية احتياجات الناس بأمان وكرامة، بما يتماشى 
مع القانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنسان واألطر القانونية 

الدولية األخرى.

كاً بأن الحماية أمر أساسي لالستجابة، يلتزم الشركاء بشكل  وإدرا
جماعي بتعزيز الحماية من العنف وسوء المعاملة واإلكراه والحرمان 
من االحتياجات األساسية في جميع التدخالت وعبر كال الهدفين، مع 

التصدي النتهاكات الحقوق األولية فضالً عن المخاطر الثانوية للحماية. 

وستدعم االستجابة آليات التنسيق المعززة بين القطاعات ، 
واللوجستيات ، والخدمات الجوية ، واألمن واالتصاالت.

الهدف المحدد 1-1: زيادة فرص الحصول على المساعدة 
الصحية اإلنسانية المنقذة للحياة والمستدامة لـ 451 ألف 

شخص، مع التركيز على الفئات األكثر ضعفاً وتحسين 
الكشف المبكر عن تفشي األمراض واالستجابة لها.

المجموعات المستهدفة :  النازحون داخلياً والعائدون وغير النازحين 
والمهاجرين والالجئين .

451 ألف شخص األشخاص المستهدفون: 

وسيقدم الشركاء في الصحة حزمة أساسية من خدمات الرعاية 
الصحية المتكاملة على المستويين األولي والثانوي. وستشمل هذه 

الحزمة الرعاية في حاالت الطوارئ والصدمات النفسية، وإدارة األمراض 

السارية وغير السارية، وصحة األم والوليد والطفل، والصحة النفسية 
والدعم النفسي- االجتماعي، والتطعيم، ومراقبة األمراض، واالستجابة 

لتفشي األمراض. 

ويشمل ذلك أيًضا الدعم متعدد القطاعات لمكافحة جائحة كوفيد-19
والتخفيف من آثارها من خالل توفير معدات الحماية الشخصية ، 

كز التعلم  وتطهير المرافق الحيوية ، مثل المستشفيات والمدارس ومرا
.IPC باإلضافة إلى زيادة الوعي بشأن تدابير منع العدوى ومكافحتها ،

الهدف المحدد 1-2: تعزيز البيئة الحمائية لـ 127 ألف 

شخص، بما في ذلك من مخاطر وآثار مخاطر المتفجرات.

المجموعات المستهدفة :   النازحون داخلياً والعائدون وغير 

النازحين والمهاجرين والالجئين

127 ألف شخص األشخاص المستهدفون:  

وسيدعم الشركاء بناء القدرات في جميع القطاعات لتعزيز قدرات 
الشركاء الوطنيين والمحليين، بما في ذلك الجهات الحكومية وغير 

الحكومية المعنية. ويشمل ذلك المعلمين، والعاملين في مجال 
الصحة، وشركاء المياه والصرف الصحي والنظافة العامة ، والجهات 

الفاعلة في مجال الحماية، العاملين على التخلص من األلغام. وسيركز 
التدريب وبناء القدرات على التدريب التقني والتدريب الخاص 

بقطاعات محددة، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية العالمية وأفضل 
الممارسات، وكذلك على التأهب و االستعداد والتخطيط للطوارئ.

وتلتزم االستجابة اإلنسانية بكفالة بذل مزيد من الجهود لمعالجة 
المسائل المتعلقة بالوصول اآلمن والكريم والهادف والمساءلة 

ذوي اإلعاقة االطفال النساء األشخاص المستهدفون

%15 %37  %22  451 ألف

 الهدف اإلستراتيجي االول
 الوقاية من األمراض، والحد من المخاطر على الصحة البدنية والعقلية ، وتعزيز حماية المدنيين وفقا للقانون اإلنساني 

الدولي، وقانون حقوق اإلنسان، واألطراف القانونية الدولية األخرى.
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للسكان المتضررين. وستدعم االستجابة اإلنسانية بتعزيز الرصد وجمع 
البيانات وتحليلها. ويشمل ذلك إعطاء األولوية الستجابة إنسانية 
محورها الناس وقابلة للمساءلة من خالل آلية معززة لردود األرآء. 

سيتم تحقيق ذلك من خالل تعزيز آلية تقديم الشكاوى والتعليقات 
المشترك بين الوكاالت ، بما في ذلك تحسين أنظمة اإلحالة وتقديم 

التقارير بانتظام لضمان وصول المجتمعات المتضررة إلى المعلومات 
المتعلقة بالمساعدة اإلنسانية وتقديم مالحظات حول احتياجاتهم 

وتفضيالتهم ، وكذلك بشأن سلوك المنظمات وأدائها .

الهدف المحدد 1-3: تحسين الوصول إلى أغذية آمنة وكافية 
ومغذية لـ 143 ألف شخص يعانون من انعدام األمن الغذائي             

النازحون داخلياً والعائدون وغير  المجموعات المستهدفة: 
النازحين والمهاجرين والالجئين

143 ألف شخص األشخاص المستهدفون: 

وسيكفل شركاء األمن الغذائي تلبية االحتياجات الغذائية األساسية 
لألشخاص األكثر ضعفاً لمنع المزيد من التدهور في األمن الغذائي ، 

سواء من خالل المساعدات الغذائية العينية أو المساعدات النقدية.

ويشمل ذلك االستجابة السريعة لالحتياجات الغذائية لـ 20 ألف 
شخص تضرروا من  تصاعد النزاعات أو الكوارث الطبيعية، من خالل 

آلية االستجابة السريعة ، كجزء من حزمة مساعدة متعددة جنًبا إلى 
جنب مع المواد األساسية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 
، وغيرها من المواد غير الغذائية ، بما في ذلك المواد التي تستهدف 

النساء واألطفال، مثل مستلزمات الكرامة والطفل. 

50,000

10,000
100
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 الهدف اإلستراتيجي الثاني
تسهيل الوصول اآلمن والعادل والكريم إلى الخدمات وسبل العيش الحيوية لتعزيز قدرة الناس على الصمود وضمان 

تلبية احتياجاتهم األساسية.

األساس المنطقي والنتيجة المنشودة

وفي إطار هذا الهدف، سوف يعطي الشركاء األولوية لـ 298 ألف 
شخص من ذوي االحتياجات الشديدة أو الذين يعيشون في حاالت 

كلت ظروف معيشتهم وقدراتهم على التكيف.  تهدد حياتهم، أو الذين تآ
ويشمل ذلك 84 نازح و53 ألف عائد و 65 ألف ليبي غير نازح ، 

باإلضافة إلى 73 ألف مهاجر و 23 ألف الجئ. 

وستركز االستجابة على ضمان الوصول اآلمن والعادل والكريم إلى 
الخدمات األساسية الجيدة، مثل المدارس والمأوى المناسب ومرافق 

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، مع توفير الحماية في 
مركزها. وستعمل االستجابة على تعزيز قدرة الناس على الصمود من 

خالل توسيع نطاق سبل الوصول إلى سبل كسب العيش والقدرة على 
تلبية احتياجاتهم.

وسيدعم الشركاء بناء القدرات في جميع القطاعات لتعزيز قدرات 
الشركاء الوطنيين والمحليين، بما في ذلك الجهات الحكومية وغير 

الحكومية المعنية. ويشمل ذلك المعلمين، والعاملين في مجال 
الصحة، وشركاء المياه والصرف الصحي والنظافة العامة ، والجهات 

الفاعلة في مجال الحماية، العاملين على التخلص من األلغام. وسيركز 
التدريب وبناء القدرات على التدريب التقني والتدريب الخاص 

بقطاعات محددة، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية العالمية وأفضل 
الممارسات، وكذلك على التأهب و االستعداد والتخطيط للطوارئ.

وتلتزم االستجابة اإلنسانية بكفالة بذل مزيد من الجهود لمعالجة 
المسائل المتعلقة بالوصول اآلمن والكريم والهادف والمساءلة 

للسكان المتضررين. وستدعم االستجابة اإلنسانية بتعزيز الرصد وجمع 
البيانات وتحليلها. ويشمل ذلك إعطاء األولوية الستجابة إنسانية 
محورها الناس وقابلة للمساءلة من خالل آلية معززة لردود األرآء. 

سيتم تحقيق ذلك من خالل تعزيز آلية تقديم الشكاوى والتعليقات 
المشترك بين الوكاالت ، بما في ذلك تحسين أنظمة اإلحالة وتقديم 

التقارير بانتظام لضمان وصول المجتمعات المتضررة إلى المعلومات 

المتعلقة بالمساعدة اإلنسانية وتقديم مالحظات حول احتياجاتهم 
وتفضيالتهم ، وكذلك بشأن سلوك المنظمات وأدائها .

الهدف المحدد 2-1: توفير إمكانية الوصول إلى المياه والصرف الصحي 
والنظافة العامة والتعليم وخدمات الحماية لـ201 ألف شخص من 

الفئات األكثر ضعفا.

النازحون داخلياً والعائدون وغير        المجموعات المستهدفة :  
النازحين والمهاجرين والالجئين

األشخاص المستهدفون:            201 ألف شخص

وسيواصل الشركاء دعم وتوسيع نطاق توفير خدمات التعليم والصحة 
والصرف الصحي والنظافة الصحية في جميع أنحاء البلد. وتشمل 

المساعدة أيضا توفير اإلمدادات والمعدات األساسية، بما في ذلك 
األدوية (بما في ذلك إمداداتكوفيد-19)، وادوات التعليم والتعلم، 

ومستلزمات النظافة والصرف الصحي. 

كما سيدعم الشركاء في المجال الصحي أيضا نشر فرق صحية 
متنقلة أو دعمها. كما سيستمر العمل على إصالح وصيانة المدارس 
والمستشفيات والمرافق الصحية، فضال عن مرافق المياه والصرف 

الصحي والنظافة العامة في هذه المواقع. 

وسيجري توسيع نطاق خدمات الحماية المتخصصة، وال سيما 
لألطفال والنساء والفتيات المعرضات للخطر والناجين من العنف 

القائم على نوع الجنس، بما في ذلك إدارة الحاالت، وخدمات الرعاية 
النفسية والدعم النفسي االجتماعي، واالستشارات القانونية. وتهدف 

هذه األنشطة إلى تعزيز قدرة األفراد والمجتمعات على معالجة مخاطر 
الحماية و الحد من  أثر مواطن الضعف وتحقيق أقصى قدر من 

استراتيجيات المواجهة اإليجابية.

ذوي اإلعاقة االطفال النساء األشخاص المستهدفون

%15 %37  %22  298 ألف
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الهدف المحدد 2-2: حماية ودعم سبل العيش وقدرة الناس على 
الحصول على السلع األساسية ألكثر من 97 ألف شخص.

المجموعات المستهدفة :   النازحون داخلياً والعائدون وغير                                                              
النازحين والمهاجرين والالجئين

األشخاص المستهدفون:             97 ألف شخص

وسيعمل الشركاء العاملين على تدبير المأوى، من خالل أنشطتهم، 
على تحسين ظروف المعيشة والنظافة العامة والصحة، فضالً عن 

كبر من السالمة  الحماية من المخاطر / األخطار البيئية وضمان قدر أ

واألمن. ويشمل ذلك توفير مواد اإليواء وغيرها من المواد غير الغذائية، 
ودعم إصالح وإعادة تأهيل المساكن وأماكن اإلقامة المتضررة أو 

المدمرة. وعالوة على ذلك، فإن الشركاء سيقلّصون من احتياجات 
األسرة إلنفاق  الموارد على اصالح أماكن اإلقامة ، أو على اإليجار من 

خالل المساعدة النقدية.

وستشمل األنشطة أيضا زيادة قدرات السكان على التكيف القائم 
على سبل كسب العيش من خالل توفير األنشطة المدرة للدخل، مثل 
الحصول على التدريب المهني وأنشطة إنشاء األصول وإعادة التأهيل 

ودعم أنظمة الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد األسماك

50,000
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ناقش الشركاء في مجال العمل االنساني المشاركون في التخطيط 
لالستجابة لعام 2021 ، من خالل منتديات مختلفة ، بما في ذلك 

 HCT و الفريق اإلنساني بالبالد ISCG مجموعة التنسيق بين القطاعات
، منهجية تقدير التكاليف التي سيتم استخدامها لحساب المتطلبات 

المالية لخطة االستجابة اإلنسانية لعام 2021. ابتداًء من شهر مايو 
، في المراحل األولى من عملية التخطيط لدورة البرنامج اإلنساني ، 

تمت مناقشة منهجيات تقدير التكاليف المختلفة ، بناًء على المعايير 
العالمية. وشمل ذلك توصيات بشأن وقت وكيفية يتم االنتقال إلى 

منهجية تقدير التكاليف المستندة على النشاط.

ونظراً لضيق الوقت والقيود المتعلقة بالقدرات، كان من الصعب 
االنتقال بفعالية إلى منهجية جديدة في عام 2021. وعلى هذا النحو، 

في يونيو 2020، وافق الفريق اإلنساني بالبالد HCT على الحفاظ على 
التكلفة المستندة إلى المشروع لعام 2021 ومواصلة مناقشة االنتقال 

إلى التكلفة القائمة على النشاط في عام 2021.

ومع ذلك ، سُيطلب من شركاء خطة االستجابة اإلنسانية تقديم المزيد 
من التفاصيل التفصيلية لتكاليف مشاريع خطة االستجابة اإلنسانية 

الخاصة بهم ، حسب النشاط ، إلعطاء المزيد من الشفافية والمساءلة 
والمراقبة األفضل. لذلك ، عملت القطاعات مع شركائها لتحديد 

وتقديم توزيع التكاليف حسب النشاط في جميع المشاريع المعتمدة.

وعالوة على ذلك، بدأت القطاعات تنظر في تقدير متوسط التكلفة لكل 
نشاط أو وحدة على أساس المدخالت هذا العام. وبدأت القطاعات في 
التعامل مع المجموعات العالمية من أجل وضع العمليات المطلوبة 
للعمليات من أجل االنتقال  إلى تحديد التكاليف على أساس األنشطة.

تستند المتطلبات المالية لخطة االستجابة اإلنسانية لعام 2021 
إلى عروض المشاريع المقدمة من األمم المتحدة والمنظمات غير 

كات.  الحكومية الوطنية والدولية ، ودعم المشاريع في االتحاد والشرا

من أجل فتح منصة نماذج المشاريع لتقديم المشروع ، حددت 
القطاعات ، مع شركائها ، أهدافها القطاعية وأنشطتها الرئيسية ، على 
النحو المرتبط باألهداف االستراتيجية على المستوى القطري ، والتي 

كانت فيما بعد أساًسا لتطوير المشروع.

كما نظم مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية سلسلة من الدورات 
التدريبية لمنسقي القطاعات وشركاء القطاع ، حول نظام وحدة 

المشروع ، باإلضافة إلى قضايا التخطيط األخرى ذات الصلة ، مثل نوع 
الجنس مع مؤشر العمر وتحليل الحماية.

وعقب تقديم الشركاء للمشاريع، قام منسقو القطاعات، إلى جانب 
لجان المراجعة ، بفحص المشاريع على أساس سجل أداء مشترك 
يقّيم مدى مالءمة المشاريع في ضوء مؤشرات متعددة بما في ذلك 

االتساق مع األهداف االستراتيجية والقطاعية وأولويات خطة االستجابة 
اإلنسانية ، والقدرات، وفعالية التكلفة، وآليات الرصد والمساءلة، 

والتنسيق. وأخيراً، أجرى مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بمراجعة 
الجودة لضمان التوافق مع استراتيجية خطة االستجابة اإلنسانية. 

وإجماالً، قدم 33  شريكاً ما مجموعه 101 مشروًعا، بما في ذلك 
مشاريع متعددة القطاعات ومشاريع متعددة المنظمات، بمتطلبات 

مالية إجمالية قدرها 189.1 مليون دوالر أمريكي.

وتختلف منهجية تقدير تكاليف المشاريع باختالف كل قطاع ويتم 
تفصيلها في الخطط القطاعية الخاصة بكل منها. وفي حين أن النهج 
العام كان تقدير التكاليف على أساس المشروع، فقد بدأت بعض 
القطاعات بالفعل في االتفاق على تكاليف األنشطة/الوحدات التي 

تم استخدامها بعد ذلك الستعراض التكاليف الفردية في جميع 
المشاريع. وقد بُذل جهد جماعي لخفض التكاليف حيثما أمكن 

والتوصل إلى توازن مقبول بين التكاليف التشغيلية وتكاليف الدعم في 
إطار المشاريع. 

1.3 

منهجية تقدير التكاليف
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افتراضات التخطيط
ويعتمد التخطيط لعام 2021 على افتراض أن ثالثة عوامل رئيسية 
مترابطة – الوضع األمن – والسياسي - واالقتصادية- ستظل األكثر 

تأثيًرا على حماية الناس ورفاههم ومستويات معيشتهم.

وفي حين تم التوصل إلى وقف إلطالق النار على نطاق البالد في تشرين 
كتوبر 2020،  واستئناف المحادثات السياسية من جديد في  األول/أ

تشرين الثاني/نوفمبر، مما زاد من احتماالت تحقيق المزيد من األمن، 
ال يمكن استبعاد تصعيد كبير في الصراع إذا فشلت جهود الوساطة 

الحالية. واستئناف. واإلصالحات السياسية واالقتصادية ستورينا تحسنا 
في الظروف االقتصادية وثقة الجمهور من شأنه أن يقلل من تحديات 

السيولة التي تواجهها  األسر، وتمكّن الناس من أن يكونوا قادرين على 
تلبية   احتياجاتهم األساسية بصورة متزايدة. ومن المرجح أيًضا أن 
تؤدي التحسينات في الوضع األمني والسياسي إلى تحسين ظروف 

وصول الشركاء في المجال اإلنساني.

ومن االعتبارات الهامة للتخطيط أنه إلى أن يتم تنفيذ االتفاقات األمنية 
واالقتصادية والسياسية، من المرجح أن تستمر الخدمات العامة في 
التدهور حيث تظل التحديات التي تواجه هياكل الحوكمة دون حل. 

ومن المرجح أيضا أن يستمر هذا في إعاقة قدرة البلد على االستجابة 
الفعالة لوباء كوفيد -19 والحد من انتشاره. وبالمثل، كان للنزاعات 

التي طال أمدها، واالضطرابات الكبيرة  في إنتاج النفط، إلى جانب  
تأثيرات كوفيد -19على االقتصاد الليبي الهش، آثار كبيرة ستتطلب 

حلواًل هيكلية ودائمة ؛ خارج نطاق هذه الخطة. ومن المتوقع، على هذا 
النحو، أن يواصل المجتمع الدولي للشؤون اإلنسانية، إلى جانب الشركاء 

المحليين، سد الثغرات الحرجة في هذه الفترة االنتقالية. 

وعالوة على ذلك، فإن بعض الفئات الضعيفة، مثل المهاجرين 
والالجئين، ستظل بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة اإلنسانية 

إلى أن يتم التوصل إلى حلول مستدامة. وستظل الدعوة ضرورية 
أيضاً للتغلب على الحواجز الثقافية والتمييز القائم في البالد. ويشمل 
ذلك إدخال تغييرات على األطر القانونية الوطنية للتمكين من زيادة 

االعتراف بحقوق المرأة واألقليات وإدماجها واحترامها. 

القدرة التشغيلية
وسُتنفذ ست منظمات غير حكومية وطنية و18 منظمة غير حكومية 

دولية وعشر وكاالت تابعة لألمم المتحدة أنشطة من خالل 101 
مشروًعا من الفعاليات التي تمت الموافقة عليها في خطة االستجابة 
اإلنسانية في ليبيا لعام 2021. وهم يعملون بالتعاون مع 56 شريكا 

في تنفيذ هذه األنشطة. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 40 في المائة في عدد 
الشركاء من خطة االستجابة اإلنسانية لعام 2020 التي تضم 40 شريكًا 

تشغيلًيا ينفذون 85 مشروًعا. هناك المزيد من المنظمات التي تقدم 
المساعدة اإلنسانية في ليبيا ، سواء كشركاء منفذين أو تنفذ مشاريعها 
الخاصة ، والتي لم يتم تضمينها في خطة االستجابة اإلنسانية ولكن مع 

شركاء خطة االستجابة اإلنسانية يتعاونون وينسقون بشكل وثيق.

يعمل المجتمع اإلنساني جنًبا إلى جنب مع السلطات الوطنية والمحلية 
، مثل لجان األزمات المحلية والبلديات، ومنظمات المجتمع المدني 

باعتبارها أول المستجيبين. بينما يستمر عدد وقدرات المنظمات غير 
الحكومية الليبية في االزدياد ، ال يزال الشركاء المحليون ذوو القدرات 

الكافية لتقديم المساعدة الكافية محدوًدا ، مما يؤدي إلى اعتماد 
المنظمات الدولية اعتمادا كبيرا على عدد صغير من الشركاء المحليين. 

وتبقى أهمية زيادة التوطين من خالل بناء قدرة استجابة وطنية 
ومحلية محط تركيز قوي للشركاء ويتم تعميمها في جميع أهداف 

ونهج وأنشطة القطاعات.

وال يزال الوجود التشغيلي المحدود يعيق قدرة المجتمع اإلنساني على 
الوصول إلى بعض المتضررين، ال سيما في المناطق النائية في  جنوب 

البالد. وفي حين أن المنظمات الوطنية الغير حكومية التي لها وجود 
تنفيذي في العديد من هذه المناطق التي يصعب الوصول   إليها،  
وتستمر في اإلعراب عن اهتمامها  بالعمل مع الشركاء الدوليين في 
المجال اإلنساني،  فإن هناك حاجة إلى مزيد من الجهود للمشاركة 
بشكل أفضل مع هؤالء الشركاء ودمجهم في منصات التنسيق ، ال 

سيما في القطاعات والهيئات المنسقة.

1.4 

افتراضات التخطيط والقدرة التشغيلية وإمكانية الوصول
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التغيرات متوسط قيود الوصول )شهريًا( الشركاء التشغيليون شركاء  خطة االستجابة االنسانية

679  56 33

الوجود التشغيلي حسب المناطق
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الوصول اإلنساني

واجهت المنظمات اإلنسانية العاملة في ليبيا مستويات مختلفة من 
التحديات والقيود المفروضة على الوصول. شهد السياق األمني 

في ليبيا تغييرات كبيرة في عام 2020 أثرت على البيئة التشغيلية 
للعمليات ووصول المساعدات اإلنسانية في جميع أنحاء البالد. وعلى 

وجه الخصوص، أدى تعليق القتال في يونيو / حزيران والذي ترجم 
كتوبر / تشرين األول ، قد أتاح إمكانية  إلى وقف إلطالق النار في أ
كبر للوصول. غير أن انعدام األمن والتلوث بمخاطر المتفجرات ،  أ

وغياب  سيادة القانون ال تزال تؤثر على إمكانية الوصول،  ومنذ ظهور 
كوفيد-19 كانت هناك اضطرابات في السفر وحظر تجول وقيود على 

الحركة أعاقت بشدة العمليات اإلنسانية.

في عام 2020 ، شكلت القيود البيروقراطية غالبية قيود الوصول التي 
أبلغ عنها الشركاء. (88 في المائة) .  ويرتبط معظمها بالقيود المفروضة 
على حركة العاملين في المجال اإلنساني واإلمدادات اإلنسانية إلى ليبيا. 

)67 في المائة) . تضمنت القيود األكثر شيوًعا التي تم اإلبالغ عنها 
التأخيرات الكبيرة في إصدار التأشيرات للموظفين الدوليين التابعين 

للمنظمات غير الحكومية الدولية ، والصعوبات في استيراد مواد 
اإلغاثة عبر الموانئ والمطارات ، باإلضافة إلى تعليق للرحالت الجوية 

اإلنسانية التابعة لألمم المتحدة. لمدة ثالثة أشهر. و القيود البيروقراطية 
المفروضة على الحركة داخل ليبيا ، والتي تشكل 21 في المائة من 
القيود الشهرية المبلغ عنها ، تنبع في الغالب من التدابير االحترازية 
المتعلقة بوباء كوفيد-19 ، فضالً عن التدابير األمنية الصارمة التي 

تفرضها السلطات في بعض أجزاء البالد.

وال تزال الجهات الفاعلة اإلنسانية تواجه أيضاً تحديات تنفيذية 
كز االحتجاز التي تديرها رسمياً مديرية  وسياسية في الوصول إلى مرا
مكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة لوزارة الداخلية. وغالباً ما يكون 

كز االحتجاز أمًرا مخصصاً ويقتصر بشكل روتيني على  الوصول إلى مرا
كز محددة أو  لبعض  الجهات الفاعلة اإلنسانية ألغراض محدودة.   مرا

كما أن شروط الوصول ال تسمح بضمانات السرية بين العاملين في 
المجال اإلنساني والمحتجزين. يدعو الفريق الُقطري للعمل اإلنساني 

إلى الوصول بدون قيود إلى المهاجرين والالجئين المحتجزين،  وإطالق 
سراحهم من االحتجاز، واحترام المعايير الدولية واألطر القانونية 

المتعلقة بالمهاجرين والالجئين، وحقوق اإلنسان، وحماية المدنيين.

في محاولة لتعزيز نهج جماعي ، تحت قيادة منسق الشؤون اإلنسانية 
، وافق المجتمع اإلنساني في ليبيا على استراتيجية الوصول اإلنساني في 
أغسطس 2020. وتتضمن االستراتيجية ، التي وضعها مكتب تنسيق 
الشؤون اإلنسانية بالتشاور مع الشركاء أربعة أهداف رئيسية تهدف  

إلى:1) تعزيزالفعالية التشغيلية اإللكترونية؛ 2) تمكين المحتاجين؛ 3( 
التخفيف من أثر بيئة النزاع المسلح؛ 4) الدعوةإلى الوصول دون قيود 

إلى إيصال المساعدات على أساس المبادئ. 

تماشياً مع االستراتيجية ، تمت إعادة إنشاء مجموعة عمل الوصول 
اإلنساني  HAWG للعمل كهيئة استشارية استراتيجية لفريق 

العمل القطري ، وتقديم التوصيات وإعالم صنع القرار. يركز نطاق 
مجموعة عمل الوصول اإلنساني  على تحسين الوصول اإلنساني من 

خالل تعزيز الدعم للتحليل والدعوة والتنسيق وتبادل المعلومات 
والوجود التشغيلي.

االستجابة التي تمت تحت خطة االستجابة االنسانية السابقة 
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وتشمل إحدى األولويات الرئيسية في  عام 2021 تعزيز مستوى 
مشاركة مجتمع المساعدة اإلنسانية  وتفاعله مع السلطات الوطنية 
والمحلية، والنظراء التقنيين والجماعات المسلحة. ومن األمثلة على 

هذا النهج التشاركي اعتماد المبادئ التوجيهية  المتعلقة بعدم 
التضارب - نظام اإلخطار اإلنساني بعدم التضارب - (HNS4D)  في  

تشرين الثاني/نوفمبر 2020. ويهدف  النظام إلى إخطار الجهات 
العسكرية الفاعلة ذات الصلة بمواقع األنشطة اإلنسانية وأنشطتها 
وتحركاتها وموظفيها بغرض حمايتهم من الهجمات واآلثار العرضية 
للهجمات بموجب القانون اإلنساني الدولي. وفي حين تم وضع ترتيب 

كبر ، فإن المبادئ التوجيهية الجديدة تكفل اتباع نهج  مخصص بشكل أ
كثر انتظاًما لعدم التضارب. أ

وقد أدى تعزيز رصد الوصول واإلبالغ ، من خالل إنشاء إطار رصد 
الوصول واإلبالغ في عام 2020 ، إلى وضع للدعوة الجماعية القائمة 

على األدلة. ويشمل ذلك تعزيز  فهم مبادئ العمل اإلنساني المبدئي 
من جانب السلطات والجماعات المسلحة غير الحكومية وغيرها 

ممن يعرقلون التسليم عمدا أو عن طريق االمتناع عن العمل. كما أن 
هناك حاجة ألى الرسائل الخاصة بالوصول والدعوة ذات الصلة بالقيود 
الحالية مطلوبة. وسيتم تحقيق ذلك من خالل التنسيق بين مجموعة 

عمل الوصول اإلنسانية وفريق االتصاالت اإلنسانية، لدعم فريق العمل 
اإلنساني والمجتمع اإلنساني على النطاق األوسع.

كتوبر    سبتمبر  أغسطس  يوليو     يونيو        مايو      أبريل     مارس ديسمبر  نوفمبر   أ

قيود الوصول حسب األشهر
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شهدت المشاركة المنهجية للمعلومات مع المجتمعات المتضررة 
والمشاركة المتنوعة والشاملة التي تضمن توجيه أصوات الناس 
لعملية صنع القرار ، والتي كانت محدودة تقليديًا في ليبيا ، تقدًما 
في عام 2020 مع إطالق آلية التعليقات المشتركة بين الوكاالت. 

استجاب مركز “ آلية التعليقات المشتركة” ، الذي تم إطالقه 
كثر من  في فبراير 2020 ويديره قطاع اتصاالت الطوارئ ، على أ

19 ألف مكالمة.

وفي حين كانت األرقام متواضعة في األيام األولى، نظًرا لمحدودية 
الوعي ، فقد زادت المكالمات بشكل حاد في نهاية آذار/مارس عندما 

طلب المركز الوطني لمكافحة األمراض رسمياً أن تكون إحدى 
القنوات الوطنية الرسمية للمعلومات حول كوفيد-19  وتمثل 68 

في المائة من جميع المكالمات الواردة. وكان 90 في المائة من هؤالء 
يطلبون معلومات تتعلق بالرعاية الذاتية والعزل المنزلي وأقرب  

مركز صحي للمساعدة.

وارتفعت نسبة المكالمات المتعلقة بالقضايا اإلنسانية بشكل 
نسبي حتى النصف األخير من العام ، ومثلت 32 لكل من جميع 

المكالمات. وكانت غالبية المكالمات من الالجئين (66 في المائة)، 
يليها الليبيون النازحون وغير النازحين (وكالهما 14 في المائة). 

ومن الناحية الجغرافية، فإن معظم المكالمات (92  في المائة)  هي 
من بلدية طرابلس من المنطقة الغربية لليبيا.  وقد يعزى ذلك 

جزئيا إلى ظهور الوباء في طرابلس والوجود األكبر للشركاء الدوليين 
العاملين في مجال العمل اإلنساني في المنطقة الذين قدموا مواد 
التوعية جنًبا إلى جنب مع توزيعاتهم. ومن بين جميع المكالمات 
الواردة ، تمثل النساء  حوالي ربع إجمالي المتصلين. نصف جميع 
مشغلي مركز االتصال من اإلناث، ممايسمح للسكان المتضررين 

بتقديم مالحظاتهم ورفع مخاوفهم إلى المشغل الذي يشعرون  
كبر معه. براحة أ

ومع ذلك، ال تزال هناك حاجة إلى تحسين الطريقة التي يتعامل بها 
المجتمع اإلنساني مع المجتمعات المحلية المتضررة، وإيجاد سبل 

للمجتمعات المتضررة لتقديم المعلومات المتعلقة باحتياجاتها 
وتفضيالتها. وأظهرت نتائج الدراسة االستقصائية لتحليل االحتياجات 

متعدد القطاعات أنه من بين المستجيبين الذين أبلغوا عن عدم 
تلقيهم المساعدة في األشهر الستة الماضية ، ولكنهم بحاجة إليها ، 

أفاد 15 في المائة من الليبيين (أعلى بالنسبة للعائدين بنسبة 28 في 

1.5 

المساءلة أمام المتضررين

آلية المالحظات المشتركة

32% 24% 19%

المكالمات المتلقاة 
)فبراير - نوفمبر 2020( النسبة المئوية المتصلين الذين

 يبحثون عن المساعدة اإلنسانية

19k 32%

األسر

نوع المساعدات المستلمة

مستوى االرتياح29

مستوى الرضا من المساعدة المقدمة

32% 24% 19%

الغذاء

استطالع المتصلين تم حل المشكلة

نقديةالحماية

CFM راض عن

المائة) و 20 في المائة من المهاجرين والالجئين أنهم فعلوا ذلك . وال 
يعرفون كيفية الوصول إلى المساعدة في مناطقهم.28  

وستشمل أولويات عام 2021 إعادة تنشيط مجموعة عمل التواصل 
مع المجتمعات المحلية والفريق االستشاري االستراتيجي آللية 
المالحظات و االرآء. من خالل هذه المنصات ، سيعتمد المجتمع 

اإلنساني على النجاح األولي آللية االرآء المشتركة لضمان وجود انسجام 
في المعلومات التي يتم نشرها على المجتمعات من خالل آليات 

وطرائق متعددة ، وتعزيز قنوات االتصال الحالية وآليات اإلحالة.  القائمة 
ويشمل ذلك أيًضا ضمان مناقشة القضايا الرئيسية الناشئة عن آلية 
االرآء المشتركة وحلها ، بما في ذلك من خالل مجموعة التنسيق بين 

القطاعات ، وإبالغ التخطيط.
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)PSEA( الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيين
في أعقاب التزامات الفريق الُقطري للعمل اإلنساني ، تم إنشاء شبكة 

الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسي في ليبيا في عام 2019 ، 
برئاسة صندوق األمم المتحدة للسكان واليونيسف. تعمل شبكة 
الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين كآلية تنسيق رئيسية 

لإلشراف على أنشطة الحماية من االستغالل واالنتهاك الجنسيين من 
قبل موظفي األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية واألفراد 

المنتسبين عبر الركائز اإلنسانية وبناء السالم والتنمية.

في أوائل عام 2020 ، كان هناك تقدم أولي حول الحماية من االستغالل 
واالنتهاك الجنسيين ، مع وضع خطة عمل ، وإنشاء آلية المالحظات 

المشتركة ، والتي تعمل أيًضا كآلية لتقديم الشكاوى حيث يتم 
التعامل مع االدعاءات المتعلقة باالستغالل واالنتهاك الجنسيين وفًقا 

إلجراءات التشغيل القياسية التي وافقت عليها شبكة الحماية من 
االستغالل واالنتهاك الجنسيين. 

التقدم المحرز في األنشطة المحددة في خطة العمل ، ويركز على أربعة 
مجاالت مواضيعية: المشاركة والتوعية ؛ والوقاية ؛ أنظمة االستجابة؛ 
والرصد واالمتثال والتنسيق ، غير أن هذه األنشطة قد توقفت بسبب 

الثغرات في القدرات منذ ظهور جائحة “كوفيد-19”.

في عام 2021 ، ستكون إعادة تنشيط شبكة الحماية من االستغالل 
واالنتهاك الجنسيين والمضي قدًما في األنشطة المتفق عليها وفًقا 
لخطة العمل من األولويات الرئيسية ، إلى جانب تعزيز الروابط مع 
آللية المالحظات المشتركة وعمل المجموعات المرتبطة به. سيتم 

تعزيز ذلك من خالل إستراتيجية الحماية لفريق العمل القطري والتي 
تشمل أيًضا اإلجراءات المتعلقة بتعزيز مشاركة المجتمع والمساءلة 

واالستجابة للحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيين كركائز أساسية 
لضمان الحماية والمساءلة لألشخاص المتضررين ، فضالً عن ضمان 

الملكية والقيادة المناسبة التي ينبغي منحها لهذه القضايا. 
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استراتيجية حماية الفريق الُقطري لألعمال 
HCT االنسانية

في نهاية عام 2019 ، أقر الفريق الُقطري اإلنساني استراتيجية حماية 
الفريق القطري اإلنساني وخطة العمل ذات الصلة التي تم تطويرها 

وفًقا للمبادئ الواردة في إعالن مركزية الحماية الصادر عن اللجنة 
الدائمة المشتركة بين الوكاالت ، لضمان معالجة تحديات الحماية 
ووجود مجموعة كاملة. من نهج النظام لتنفيذ اإلجراءات الرئيسية.

وأظهرت المراجعة  التي تم أجرائها في أيلول/سبتمبر أن التنفيذ  في 
مقابل خطة العمل ال يزال محدودا ولم يتحقق سوى عدد قليل  من  
النواتج. وخلص االستعراض إلى أن  النواتج المدرجة في االستراتيجية 

األولية  كانت  عامة للغاية، ويصعب تحقيقها في غضون 12 شهراً من 
الجدول الزمني،  وأن  العديد من المخاوف الشاملة المتعلقة بالحماية  
ظلت دون نتائج واقعية وملموسة محددة. وعالوة على ذلك،  خلصت 

المراجعة االستعراضية أن ضعف المشاركة من قبل فريق العمل 
القطري والوكاالت أعاق إحراز المزيد من التقدم.

تماشياً مع نهاية المدة األولية لالستراتيجية ، قدم قطاع الحماية 
توصيات إلى الفريق الُقطري للعمل اإلنساني بشأن المضي قدًما ، 

بناًء على الخبرات في تنفيذ خطة العمل على مدار االثني عشر شهًرا 
الماضية ، وكذلك التعلم من مراجعة مجموعة الحماية العالمية 

استراتيجيات حماية الفريق القطري اإلنساني . وركزت التوصيات على 
ضمان أن تكون االستراتيجية المقبلة، التي ستكون متعددة السنوات ، 

كثر تركيزاً ، مع أولويات مرحلية وبهيكل واضح لإلدارة والمساءلة. أ

كبر  و وستركز االستراتيجية وخطة العمل المنقحتان على تعزيز تعاون أ
بين الوكاالت ، وتعزيز مساءلة السلطات الوطنية والمحلية ، وتعكس 
الدور الذي يمكن أن تؤديه التدخالت اإلنسانية واإلنمائية وبناء السالم 

في تحقيق نتائج الحماية الجماعية ، وتعزيز نهج قائم على الحقوق 
للتخفيف. مخاطر الحماية مع تلبية احتياجات جميع المتضررين 

وتعزيز قدرتهم على الصمود والتأقلم . كما سيتم تضمين االلتزامات 
الرئيسية لمحادثات برلين وتونس للسالم في االستراتيجية مع مبادرات 

دعوة ملموسة وهادفة لدعم تنفيذها . وستكفل االستراتيجية تحقيق 
إنجازات تدريجية في تحقيق نتائج قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل،مع 

رصد منتظم للنتائج المستهدفة على النحو المبين في خطة العمل.

1.6 
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وكجزء من الجهود الرامية إلى زيادة الوعي بمخاطر الحماية وفهمها 
وكيفية التخفيف منها على نحو أفضل، شملت جميع المشاريع 
التي ُقدمت لخطة االستجابة اإلنسانية تقييًما الحتماالت وتأثير 

مخاطر الحماية الرئيسية فيما يتعلق بالتدخالت المقترحة وتدابير  
التخفيف من  المخاطر  التي تم اعتبار أن لها أعلى احتمالية. يوضح 

الرسم البياني (أدناه) المخاطر  األكثر شيوعاً  في جميع  المشاريع. 
وأجرى قطاع الحماية مراجعة استعراضية لمشاريع مختارة في جميع 

القطاعات كجزء من عملية التدقيق.

واختلفت المخاطر الرئيسية التي حددها الشركاء عبر القطاعات 
التي تشير إلى كيفية اختالف الحماية  وتقييمها ، اعتماًدا على التركيز 

القطاعي. وسُيستخدم التحليل الخاص بقطاع معين على مدار 
عام 2021 من أجل تقديم الدعم المصمم خصيصاً لتعميم مراعاة 

الحماية  مع  القطاعات  والشركاء من قبل الجهات الفاعلة في مجال 
الحماية. وفي حين تم تحديد العديد من تدابير التخفيف المختلفة من 

قبل الشركاء في معالجة أعلى مخاطر الحماية ، فإن تدابير التخفيف 
الرئيسية ألهم ثالثة مخاطر للحماية موضحة أدناه:

نتائج المشروع في زيادة التعرض النتقال كوفيد-19  سلط معظم 
الشركاء الضوء على استخدامهم لمعدات الحماية الشخصية ، مما 

يضمن اتباع تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها بشكل صحيح ، ال 
سيما التباعد االجتماعي في األماكن التي يتم فيها تقديم المساعدة 
، وحيثما أمكن ، اللجوء إلى إلى طرق تقديم الخدمة عن بعد، كتدبير 
فعال للتخفيف من مخاطر تعرض المجتمعات لـ كوفيد-19.  كما 

سلط بعض الشركاء الضوء على دمج مكونات المياه والصرف الصحي 
والنظافة العامة في تدخالتهم ونشر موظفي التوعية المجتمعية من 

المجتمعات المدعومة لتعزيز الثقة وتعزيز التواصل في االتجاهين 

لزيادة الوعي بالمخاوف ومعالجتها، مما قد يؤدي الحًقا إلى توترات 
الحقة والوصم االجتماعي.

زيادة التوترات والنزاع بين المجتمعات بسبب التوزيع غير المتكافئ 
المتصور أو الفعلي للمساعدة - تم تحديد دعم البرمجة المراعية للنزاع 

من خالل اعتماد نهج قائم على المنطقة وقائم على االحتياجات بدالً 
من استهداف مجموعات فرعية من السكان بناًء على وضعها كوسيلة 

فعالة للحد من الصراع بين المجتمعات المحلية.  وعلى نفس القدر 
من األهمية ، كان من الضروري تضمين اتصال يتسم بالشفافية في 

االتجاهين داخل المجتمعات ، سواء من خالل هياكل القيادة الرسمية 
وغير الرسمية القائمة ، وكذلك من خالل فهم عوامل االستبعاد 

والوصول إلى األشخاص المعرضين لخطر التمييز.  ويمكن دعم ذلك 
من خالل ضمان أن تكون البرامج على علم بتحليل النزاعات الخاصة 
بمنطقة محددة  وتقديم  المعلومات للمجتمعات حول قنوات ابداء 

اآلراء ثم االستجابة في الوقت المناسب للتعليقات الواردة.

الكشف عن البيانات الشخصية الحساسة لألشخاص المتضررين - 
شدد معظم الشركاء على الحاجة إلى ضمان تدريب الموظفين وبناء 
قدراتهم على التعامل مع البيانات الحساسة. وشمل ذلك إجراءات 
تشغيل معيارية محددة تتعلق بحماية البيانات.  وبالنسبة للشركاء 

كز االحتجاز ، سلط الشركاء الضوء على تدريب  العاملين في مرا
الموظفين على وجه التحديد على تقييم المخاطر والفوائد / مخاطر 

المضي في جمع المعلومات بناًء على السياق المحدد.  كما أشار العديد 
من الشركاء أيًضا إلى أمان (حماية كلمة المرور ، تشفير) الملفات 

الموجودة على اإلنترنت التي تحتوي على بيانات شخصية حساسة.  
وسيوفر قطاع الحماية دورات تدريبية تنشيطية حول اإلحاالت 

المشتركة بين الوكاالت مع التركيز في جملة أمور أخرى على سالمة 
البيانات وسريتها. 

تحليل مخاطر الحماية

معوقات اإلبالغ عن آلية التعليقات المشتركة

حساسية الصراع: تأثير التوزيع

حساسية الصراع: تأثير الشرعية
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االستبعاد من المساعدة أو اتخاذ القرار
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مخاطر الحماية لكل قطاع
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إن استخدام المساعدات النقدية المتعددة األغراض (MPCA)  في 
ليبيا يدعم األسر واألفراد األكثر ضعفاً من خالل توفير مبالغ نقدية 

متعددة األغراض غير مشروطة تسمحلهم بتغطية مجموعة واسعة 
من احتياجاتهم األساسية. ويعد هذا البرنامج  الطريقة المفضلة لدى 
كثير من األشخاص  الذين تلقوا المساعدة اإلنسانية، إذ أنها تتيح لهم 

القدرة على االختيار والتحكم في كيفية االستفادة من المساعدة بناًء 
على احتياجات أسرهم وأولوياتهم. وفي عام  2021، سيتم استكمال 

األموال النقدية غير المشروطة  المتعددة األغراض، بالتنسيق مع 
المساعدات النقدية  القطاعية، على النحو المبين في االستراتيجيات 

القطاعية ذات الصلة.

 االستجابة
سيتم توسيع استخدام المساعدات النقدية المتعددة األغراض 

لالستجابة في عام 2021 ، مما يزيد عدد األشخاص المستهدفين 
بواسطة المساعدات النقدية المتعددة األغراض بنسبة 36 في المائة. 
كثر من 34 ألف شخص بمبلغ 13  في عام 2021 ، سيتم استهداف أ

مليون دوالر في المساعدات النقدية المتعددة األغراض.

هناك هدفان يوجهان النهج العام الذي يسعى إلى: (1) دعم األسر 
الضعيفة لتلبية احتياجاتها األساسية العاجلة من خالل توفير 

المساعدة النقدية الطارئة متعددة األغراض. وكذلك (2) دعم األسر 
الضعيفة اجتماعياً واقتصادياً لتلبية احتياجاتها األساسية من خالل 

تقديم مساعدة نقدية متعددة األغراض لعدة أشهر.

وفي إطار الهدف األول، الذي يتماشى مع  الهدف االستراتيجي األول 
لخطة االستجابة اإلنسانية، سيقوم الشركاء الذين يقدمون   المساعدة 
النقدية الطارئة المتعددة األغراض (على قسطين)  بتقديم مدفوعات 
نقدية طارئة متعددة  للمهاجرين والالجئين المؤهلين الذين يواجهون 

وضعاً يهدد حياتهم بشكل مباشر أو يتم تحديدهم ل على أنهم 
معرضون لمخاطر خطيرة على الحماية. وسيستهدف ذلك    األشخاص 

الذين تم تحديدهم والمؤهلين  للتخفيف من المزيد من الضرر أو 
تفاقم مخاطر الحماية للفرد أو األسرة والسماح لهم بتلبية احتياجاتهم 

األساسية مع الحفاظ على سالمتهم وكرامتهم.

وتركز األنشطة في إطار الهدف الثاني، والمتوافقة مع الهدف 
االستراتيجي الثاني من لخطة االستجابة اإلنسانية ، على تعزيز قدرة 

المجتمع على الصمود،  ومعالجة الثغرات في سبل العيش، وضمان 
الوصول إلى االحتياجات األساسية. وسيقدم الشركاء مساعدات نقدية 

متعددة األغراض، لعدة أشهر، تسمح  لليبيين النازحين والعائدين 

المؤهلين، فضالً عن المهاجرين والالجئين الذين يعيشون في 
المجتمعات الحضرية لتلبية احتياجاتهم األساسية.

وسيتم استكمال هذه التدخالت النقدية متعددة األغراض وتنسيقها 
مع األنشطة القطاعية األخرى التي ستستخدم المساعدة النقدية 

والقسائم للمساهمة في النتائج القطاعية ، بما في ذلك التعليم واألمن 
الغذائي والحماية والمأوى والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة.

وسيواصل الشركاء البحث عن فرص لتوسيع نطاق البرمجة النقدية 
حيثما أمكن ذلك، وتقديم إما مساعدة نقدية طارئة أو مساعدات نقدية 

شهرية منتظمة  باستخدام مجموعة من آليات التسليم، بما في ذلك 
البطاقات المدفوعة مسبقاً، واألموال المتنقلة، والنقد المباشر.

 االستهداف 
تقوم مجموعة عمل النقد واألسواق (CMWG) بتوجيه جميع الجهات 

الفاعلة في مجال النقد من خالل تنسيق األدوات الرئيسية لتحديد 
األهلية. لهذا الغرض ، تم تطوير أداة تقييم الضعف االجتماعي 

واالقتصادي من قبل CMWG لدعم الشركاء في تحديد األشخاص 
المتأثرين المؤهلين بما يتماشى مع مجموعة من المعايير المتفق 
عليها. وهذا يسمح بمزيد من االتساق بين اختيار المستفيدين عبر 

جميع البرامج النقدية ويساعد على ضمان توجيه الموارد النادرة 
لمن هم في أمس الحاجة إليها. نهج االستهداف الذي اعتمدته عوامل 

CMWG  في اعتبارات العمر والجنس واإلعاقة.

  )CMWG)باإلضافة إلى ذلك ، طورت مجموعة عمل النقد واألسواق
سلة الحد األدنى لإلنفاق (MEB) التي تحدد االحتياجات المتكررة 

األساسية لألسر األكثر ضعًفا بما في ذلك اإلنفاق على الطعام ومواد 
النظافة ومياه الشرب ووقود الطهي واإليجار والصحة والمالبس.  يتم 

تحديد قيمة التحويل النقدي الموحدة (CTV) للمساعدة النقدية 
الطارئة والمتعددة األشهر بناًء على حجم األسرة الذي سيتم استخدامه 

من قبل الشركاء النقديين في جميع أنحاء ليبيا.

 الرصد
وفي ضوء الحالة االقتصادية المتقلبة  في ليبيا، بما في ذلك التقلبات في 
أسعار السلع األساسية منذ بداية مؤتمر كوفيد-19،  تضطلع المبادرة 

المشتركة لرصد السوق برصد السوق شهرياً الذي يوفر معلومات 
حاسمة عن تطور الحالة، بما في ذلك اتجاهات األسعار، ومدى كفاءة 

األسواق، ومدى مالءمة الطرائق القائمة على السوق. تجمع مؤسسة 
مبادرة مراقبة السوق المشتركة JMMI بيانات السوق واألسعار في 39 

منطقة حضرية وريفية نائية في جميع أنحاء ليبيا. 

نظرة عامة موحدة على استخدام النقد المتعدد األغراض
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وتستخدم بيانات األسعار لحساب الحد األدنى لإلنفاق و قيمة التحويل 
النقدي الموحدة  لضمان أنها ال تزال متناسبة مع تكلفة المعيشة. 

ولذلك، يتم استعراض ومراجعة كال من حساب الحد األدنى لإلنفاق 
و قيمة التحويل النقدي بانتظام، وإذا لزم األمر ، يتم مراجعتها للتأكد 
من انعكاس أي تغييرات في السياق ، مثل أسعار السلع والتبادالت 

وما إلى ذلك.ويجري رصد التقدم المحرز في تنفيذ المساعدات النقدية 
المتعددة األغراض على أساس شهري  باستخدام ثالثة مؤشرات 

(أدناه) ويكمله رصد قطاعي للمساعدة النقدية. وباإلضافة إلى ذلك، 
ستكون أداة منسقة لرصد التوزيع بعد أن تكون جزءا من االستجابة 

في عام 2021 لضمان جودة التقييم وتحليل أثر عمليات نقل هذه 
المساعدات النقدية.

 التنسيق 
يقوم جميع الشركاء بتنسيق األنشطة القائمة على النقد من خالل 

مجموعة العمل الخاصة بالنقد واألسواق ، ولضمان تنسيق نهجهم 
وتوافق قيم المدفوعات النقدية مع سلة اإلنفاق األدنى المتفق عليها. 

وبالمثل ، تقوم مجموعة العمل الخاصة بالنقد واألسواق بتنسيق 
وتبادل المعلومات حول التطورات الرئيسية المتعلقة بالنقد ، باإلضافة 

إلى التخطيط وتنسيق البرامج النقدية الجارية عبر جميع القطاعات 

والشركاء النقديين. لتسهيل ذلك ولتجنب االزدواجية ، تتم دعوة قادة 
القطاع وممثلي القيادة المشتركة لحضور اجتماعات مجموعة العمل 

الخاصة بالنقد واألسواق وهناك تمثيل لمجموعة عمل النقد واألسواق 
في مجموعة التنسيق بين القطاعات واجتماعات القطاعات.

وسيجري شركاء مجموعة العمل الخاصة بالنقد واألسواق تمريًنا 
لتخطيط واستكشاف الروابط المحتملة للمساعدة النقدية مع أنظمة 

الحماية االجتماعية الوطنية الحالية ، وبتسهيل من مجموعة العمل 
الخاصة بالنقد واألسواق ، والمشاركة مع وزراء الشؤون االجتماعية 
ووزارة النازحين داخلًيا وغيرهم من  أصحاب المصلحة الرئيسيين 

الستكشاف جدوى ربط أنشطة االستجابة اإلنسانية ببرنامج شبكة 
األمان االجتماعي الوطني الحالي. وبالتوازي مع ذلك ، يعمل البنك 
الدولي ووكاالت األمم المتحدة والجهات الفاعلة في مجال النقد على 

إنشاء منصة وطنية للحماية االجتماعية من المتوقع أن تشكل جسًرا 
إليجاد أوجه التكامل بين برامج التحويالت النقدية اإلنسانية وبرامج 

شبكات األمان االجتماعي الحكومية.

المستهدفالمؤشرالهدف

الوقاية من األمراض والحد من المخاطر على الرفاه البدني والعقلي وتعزيز حماية المدنيين وفقا للقانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق  الهدف االستراتيجي االول

اإلنسان واألطراف القانونية الدولية األخرى.
9,970

دعم األسر الضعيفة لتلبية احتياجاتها األساسية العاجلة من خالل توفير  الهدف القطاعي 1.1

المساعدة النقدية الطارئة المتعددة األغراض

عدد األفراد الذين يحصلون على كامل مبلغ من 

المساعدات النقدية الطارئة لمرة واحدة
9,970

تسهيل الوصول اآلمن والعادل والكريم إلى الخدمات وسبل العيش الحيوية لتعزيز قدرة الناس على الصمود وضمان تلبية احتياجاتهم  الهدف االستراتيجي الثاني

األساسية.
23,655

دعم األسر المعيشية الضعيفة اجتماعياً لتلبية احتياجاتها األساسية من  الهدف القطاعي 2.1

خالل تقديم مساعدة نقدية متعددة األغراض لعدة أشهر

عدد األفراد الذين يحصلون على المبلغ الكامل للتحويالت 

النقدية لعدة أشهر
23,655

دعم األسر المعيشية الضعيفة اجتماعياً لتلبية احتياجاتها األساسية من  الهدف القطاعي 2.1

خالل تقديم مساعدة نقدية متعددة األغراض لعدة أشهر

12عدد تقييمات مراقبة السوق التي أجريت
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في عام 2021 ، سيواصل الشركاء في المجال اإلنساني تحسين الرصد 
كثر منهجية لجمع البيانات إلبالغ أصحاب المصلحة  وتنفيذ أساليب أ

باالحتياجات المتغيرة والفجوات والتقدم. ستعمل مجموعة التنسيق 
بين القطاعات ISCG التي تدعمها مجموعة عمل إدارة المعلومات 

)IMWG) ، ومجموعة عمل التقييم (AWG) ومجموعات العمل 
المعنية بإمكانية الوصول بشكل جماعي لضمان الرصد والتحليل 

واإلبالغ عن خطة االستجابة اإلنسانية ، على المستويين االستراتيجي 
والتشغيلي ، وتعزيز المساءلة والشفافية  في االستجابة.

إطار للرصد ، تم تطويره من قبل مجموعة التنسيق بين القطاعات 
ISCG  والقطاعات لعام 2021 ، وسيتم استخدامه لإلبالغ عن تنفيذ 

خطة االستجابة اإلنسانية. سيتم الحصول على البيانات الشهرية 
من خالل معلومات النشاط ، والتي تم تجريبها في نهاية عام 2020 
وسيتم نشرها بالكامل في عام 2021. وسيجمع هذا معلومات عن 

التقدم المحرز في التنفيذ واألشخاص الذين تم الوصول إليهم من خالل 
المؤشر وعلى مستوى النشاط. سيتم تفصيل التقدم المحرز نحو 

الوصول إلى المستهدفين بالخطة والثغرات الموجودة من خالل إصدار 
تقارير الرصد الشهرية.

وافقت مجموعة التنسيق بين القطاعات على مجموعة من األهداف 
المحددة والمؤشرات ذات الصلة والتي تم تصميمها لتتبع تقدم 
المجتمع بشكل شامل ضد خطة االستجابة اإلنسانية . ثم تصب 

أهداف ومؤشرات القطاع الفردية األهداف المحددة المتعددة 
القطاعات ، وكل منها يتماشى بدوره مع األهداف االستراتيجية العامة ، 

وتوجيه االستجابة الشاملة.

سيتم إجراء مراجعة منتصف العام (من خالل مراجعة المراقبة 
الدورية) لقياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف خطة االستجابة 

اإلنسانية وتحديد األماكن الذي قد تكون فيه تصحيحات المسار 
مطلوبة بناًء على االستجابة حتى اآلن وأي تغييرات في السياق. 

وسيستمر أيًضا إعداد معلومات عن التمويل المنتظم وإتاحة 
المعلومات ، فضالً عن تقارير الحالة ولقطات واللمحات عن تطور 

األوضاع اإلنسانية.

ستقوم آلية الشكاوى والتعليقات بتكملة جهود المراقبة المذكورة أعاله 
لتمكين الشركاء في المجال اإلنساني من فهم االحتياجات على أرض 

الواقع بشكل أفضل ، وتفضيالت األشخاص وتعليقاتهم ومالحظاتهم 
على االستجابة.  وكما هو الحال مع شبكة الحماية من االستغالل 

واالنتهاك الجنسيين ، ستعمل آلية الشكاوى والتعليقات أيًضا كآلية 
للشكاوى المجتمعية.

سيتم استكمال رصد االستجابة بتقييمات مستمرة لالحتياجات تهدف 
إلى التقاط صورة شاملة للوضع في البالد.  وستعزز مجموعة التنسيق 
المشتركة بين القطاعات ومجموعة عمل إدارة المعلومات ومجموعة 
عمل الوصول المشاركة مع جميع الشركاء في المجال اإلنساني لتعزيز 

تقييمات االحتياجات المنسقة ومتعددة القطاعات وتحليل البيانات في 
الوقت المناسب وبشكل فعال.

تمتلك العديد من القطاعات والوكاالت أدوات الرصد الخاصة بها 
، مثل مراقبة ورصد ما بعد التوزيع ، والخطوط االتصال الساخنة 

الخاصة بالوكالة ومجموعات التركيز. ستوفر أدوات الرصد هذه بيانات 
وتحليالت محددة الستكمال الجهود المتعددة القطاعات للحفاظ على 

فهم مشترك للوضع اإلنساني المتطور.

سيتم تبادل البيانات والتحليالت من عمليات الرصد والتقييم من 
خالل آليات التنسيق القائمة وتوجيه عملية صنع القرار. ويشمل ذلك 

القرارات المتخذة على المستوى االستراتيجي ، من خالل الفريق 
القطري للعمل اإلنساني ومجموعة التنسيق بين القطاعات ، وعلى 

المستوى التشغيلي من خالل القطاعات ومجموعات تنسيق الوصول

2.1  نهج الرصد
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الجدول الزمني لدورة البرنامج اإلنساني

نظرة عامة عن االحتياجات اإلنسانية

خطة االستجابة اإلنسانية

تقرير الرصد الدوري

لوحة القيادة اإلنسانية

رصد المسوحات

كتوبر   نوفمبر  ديسمبر   يناير يناير     فبراير    مارس    أبريل      مايو     يونيو     يوليو  أغسطس  سبتمبر   أ

المنظمة الدولية للهجرة / ليبيا
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الهدف االستراتيجي االول

الوقاية من األمراض وتقليل المخاطر على الصحة البدنية والعقلية وتعزيز حماية المدنيين وفًقا للقانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنسان 
واألطراف القانونية الدولية األخرى.

2.1 المؤشرات واألهداف

التكرارالمصدرالمستهدفونالمحتاجونالمؤشرالهدف المحددالهدف

 الهدف 

االستراتيجي 

1.1

زيادة إمكانية الحصول على المساعدة الصحية 

اإلنسانية المنقذة للحياة والمديمة لألرواح لـ 451 

ألف شخص، مع التركيز على الفئات األكثر ضعفا 

(بمن فيهم النازحون داخليا والمهاجرون والالجئون 

والعائدون) وعلى تحسين الكشف المبكر عن 

تفشي األمراض والتصدي لها.

عدد اإلجراءات الطبية المقدمة

النسبة المئوية لمواقع اإلبالغ عن 

الشبكة الدولية لإلبالغ شبكة اإلنذار 

المبكر واإلنذار واالستجابة التي تقدم 

التقارير في الوقت المناسب

451 ألف1.2 مليون

80%

HE-1

HE-1

شهريا

شهريا

 الهدف 

االستراتيجي 

1.2

تعزيز البيئة الوقائية لـ 127 ألف شخص، بما في 

ذلك من مخاطر وتأثيرات مخاطرالمتفجرات.

عدد المستفيدين المباشرين 

المستفيدين من التوعية بالمخاطر

عدد األشخاص الذين تم الوصول إليهم 

بأنشطة التوعية بشأن قضايا الحماية 

الرئيسية

عدد مقدمي الرعاية واألطفال وأفراد 

المجتمع المحلي الذين تم تدريبهم و/أو 

توعيتهم بقضايا حماية الطفل

عدد األشخاص الذين تم الوصول إليهم 

من خالل جلسات التوعية بشأن الوقاية 

من العنف القائم على النوع اإلجتماعي 

واالستجابة له وتوافر الخدمات

503 ألف

156 ألف

28 ألف

153 ألف

67 ألف

39 ألف

9 ألف

51 ألف

MA-1

GP-1

CP-1

GBV-1

شهريا

شهريا

شهريا

شهريا

 الهدف 

االستراتيجي 

1.3

تحسين الحصول على الغذاء اآلمن والكافي 

كثر الناس  والمغذي لـ 143 ألف شخص من أ

افتقاراً إلى األمن الغذائي.

عدد األشخاص الذين يتلقون مساعدة 

غذائية غير مشروطة

شهريا143FS-1 ألف603 ألف
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الهدف االستراتيجي الثاني

تعزيز إمكانية الوصول اآلمن والعادل والكريم إلى الخدمات األساسية الحيوية وسبل العيش الضرورية لتعزيز قدرة الناس على الصمود وضمان 
تلبية احتياجاتهم.

التكرارالمصدرالمستهدفونالمحتاجونالمؤشرالهدف المحددالهدف

 الهدف 

االستراتيجي 

2.1

توفير إمكانية الحصول على المياه والصرف 

الصحي والنظافة الصحية والتعليم وخدمات 

كثر الفئات ضعفا  الحماية لحوالي 263 ألف من أ

من النازحين والعائدين وغير النازحين والمهاجرين 

والالجئين

عدد األشخاص الذين  يمكنهم الوصول 

إلى مرافق الصرف الصحي المالئمة

عدد األطفال في سن الدراسة (البنين 

والبنات) الذين يحصلون على التعليم 

الرسمي/غير الرسمي

عدد العاملين الصحيين المجتمعية 

المدربين

عدد مقدمي الخدمات الصحية 

المدربين

عدد األفراد الذين تم الوصول إليهم 

من خالل خدمات الحماية، بما في ذلك 

تقديم المساعدة الفردية الموجهة 

لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة 

للحماية

عدد النساء والفتيات المشاركات في 

أنشطة اجتماعية اجتماعية منظمة

عدد األطفال الذين يتلقون خدمات 

حماية الطفل التي تراعي السن ونوع 

اإلجتماعي واإلعاقة

438 ألف

326 ألف

220 ألف

124 ألف

271 ألف

80 ألف

65 ألف

0.06 ألف

0.2 ألف

52 ألف

17 ألف

63 ألف

WSH-2

EDU-2

HE-2

HE-2

GP-2

GBV-2

CP-2

شهريا

شهريا

شهريا

شهريا

شهريا

شهريا

شهريا

 الهدف 

االستراتيجي 

2.2

حماية ودعم سبل العيش وقدرة الناس على 

الحصول على السلع األساسية ألكثر من 92 ألف 

شخص

عدد األفراد الذين يتم تلبية االحتياجات 

األساسية االحتياجات الغير غذائية

# من األفراد الذين يحصلون على 

المبلغ الكامل للتحويالت النقدية 

لعدة أشهر

عدد األفراد المحتاجين الذين يتلقون 

المدخالت الزراعية الطارئة واللقاحات 

والمواد المختبرية

# األشخاص الذين يتلقون الطعام 

من خالل التدريب المهني و/أو إنشاء 

األصول/إعادة التأهيل

271 ألف

233 ألف

113 ألف

191 ألف

84 ألف

24 ألف

4 ألف

5 ألف

SNFI-2

CM-2

FS-2

FS-2

شهريا

شهريا

شهريا

شهريا
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يونيسف / ليبيا

 الجزء الثالث :

األهداف القطاعية واإلستجابة  
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وفي عام 2021،سوف تهدف األوساط اإلنسانية إلى الوصول إلى  
حوالي  451,0000 شخص، 35 في المائة من  1.3 مليون شخص 

تم تحديدهم في حاجة إلى المساعدة اإلنسانية. وهؤالء هم األشخاص 
الذين  تم تحديدهم باالحتياجات األشد حدة نتيجة لالنهيار الجزئي أو 

الكلي لمستويات المعيشة والخدمات األساسية، وزيادة االعتماد على 
استراتيجيات التكيف السلبية، وانتشار الضرر البدني والعقلي.

وستستهدف االستجابة خمس فئات محددة على أنها ضعيفة بشكل 
خاص- النازحون داخليا، والليبيين من غير النازحين، والعائدون، 

والمهاجرون والالجئون - في  جميع المناطق البالغ عددها 22 في  
البالد. واستناداً إلى االحتياجات المقدرة، تعطي االستجابة األولوية 

لتقديم المساعدة المنقذة للحياة، بما في ذلك  الغذاء، ودعم المأوى،  
والمساعدةالصحية، وخدمات الحماية  والدعم، فضالً عن دعم التعليم  
وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة  ودعم سبل العيش.

 وتظل الحماية في صميم االستجابة، وباإلضافة إلى أنشطة وخدمات 
الحماية الخاصة، سيتم تعميم الحماية  واستكمالها  بتدخالت  في 

مجاالت الصحة والمأوى والمواد الغذائية وغير الغذائية، والمياه 
والصرف الصحي والنظافة العامة والتعليم، وضمان استجابة تسعى 

إلى الحد من مخاطر الحماية مع تلبية االحتياجات.

كثر تركيًزا على األفراد  وسيستمر التركيز المستمر على استجابة أ
وخاضعة للمساءلة من خالل تعزيز آلية تقديم الشكاوى والتعليقات 

المشتركة بين الوكاالت وإعادة االستثمار فيها.

يشكل بناء القدرات أولوية متفقا عليها عموما بالنسبة لجميع 
القطاعات، ومن ثم سيكون عنصرا رئيسيا في أنشطة الشركاء. وبالمثل، 

سيستمر التركيز على تحسين التخطيط القائم على األدلة واالستجابة 
من خالل تحسين جمع البيانات وتحليلها.  كما سيتم تعزيز التنسيق 
على جميع المستويات، باإلضافة إلى استمرار خدمات الدعم األخرى، 

مثل الخدمات اللوجستية.

وستظل طرائق االستجابة المتعددة القطاعات، مثل آلية االستجابة 
السريعة ، سمة رئيسية لتعزيز التكامل بين القطاعات والحفاظ على 

المرونة والسرعة المطلوبين في بيئة العمل المتقلبة في ليبيا. وتتمحور 
نُُهج االستجابة المتكاملة أيضاً حول المجاالت المواضيعية الرئيسية 

كز  للتدخل أو المواقع الجغرافية لألشخاص المحتاجين ، مثل مرا
االحتجاز ومناطق النزوح.

-

$25.0M

$41.0M
$33.5M

$8.0M

$8.0M

$0.8M

$8.5M
$10.6M

$13.2M

$13.2M

$14.4M

$13.0M

نظرة عامة على االستجابة القطاعية
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3.2 االتصاالت السلكية والالسلكية في حاالت الطوارئ   3.1 التعليم  

المتطلبات )بالدوالر األمريكي( المستهدفون األشخاص  المحتاجين

8 مليون دوالر 326 ألف 132 ألف
المتطلبات )بالدوالر األمريكي( المستهدفون األشخاص  المحتاجين

0.8 مليون دوالر 1.3 مليون 451 ألف

3.3  األمن الغذائي 

المتطلبات )بالدوالر األمريكي( المستهدفون األشخاص  المحتاجين

25 مليون دوالر 699 ألف 160 ألف

3.4 الصحة

المتطلبات )بالدوالر األمريكي( المستهدفون األشخاص  المحتاجين

41 مليون دوالر 1.2 مليون 451 ألف

50,000
10,000
100

50,000
10,000
100

50,000
10,000
100

50,000
10,000
100
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3.5 الحماية 

المتطلبات )بالدوالر األمريكي( المستهدفون األشخاص  المحتاجين

33.5 مليون دوالر 460 ألف 117 ألف

 3.5.1 الحماية: حماية الطفل

3.5.2 الحماية: العنف القائم على النوع

المتطلبات )بالدوالر األمريكي( األشخاص المستهدفون المحتاجين

153 ألف 54 ألف 8.4مليون دوالر

3.5.3 الحماية: األعمال المتعلقة باأللغام

المتطلبات )بالدوالر األمريكي( المستهدفون األشخاص  المحتاجين

503 ألف 451 ألف 10.6 مليون دوالر 

المتطلبات )بالدوالر األمريكي( المستهدفون األشخاص  المحتاجين

8 مليون دوالر 271 ألف 65 ألف
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3.6 المأوى و المواد غير الغذائية 

المتطلبات )بالدوالر األمريكي( المستهدفون األشخاص  المحتاجين

13.2 مليون دوالر 374 ألف 111 ألف

3.8 التنسيق والخدمات المشتركة 

المتطلبات )بالدوالر األمريكي( المحتاجين

14.4 مليون دوالر 1.3 مليون

3.7 المياه والصرف الصحي والنظافة 

المتطلبات )بالدوالر األمريكي( المستهدفون األشخاص  المحتاجين

13 مليون دوالر 438 ألف 263 ألف
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50,000
10,000
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المشاريع الشركاء المتطلبات )بالدوالر 
األمريكي(

األشخاص المستهدفون المحتاجين

8  8  326 ألف 132 ألف   8 مليون دوالر  

 االهداف
ولقطاع التعليم ثالثة أهداف تهدف إلى ضمان الوصول إلى تعليم 
آمن وشامل وعالي الجودة لألطفال والمراهقين.  في إطار األهداف 

اإلستراتيجية األولى لخطة االستجابة اإلنسانية ، يسعى شركاء قطاع 
التعليم إلى زيادة الوعي حول كوفيد-19  وتدابير الوقاية من العدوى 
ومكافحتها بين األطفال الضعفاء في سن المدرسة والمعلمين واألسر 

لضمان العودة اآلمنة إلى المدارس. و في إطار الهدف االستراتيجي الثاني 
لخطة االستجابة اإلنسانية ، سيعمل الشركاء على تعزيز الوصول إلى 

خدمات التعليم الرسمية وغير الرسمية عالية الجودة ، فضالً عن تعزيز 
قدرة المعلمين والعاملين في مجال التعليم وأعضاء القطاع على تقديم 

استجابة تعليمية منسقة وفي الوقت المناسب.

 االستجابة
ومن بين األطفال في سن الدراسة البالغ عددهم 316 ألف طفل و 
ر حاجتهم إلى دعم تعليمي، سيستهدف  10 ألف معلم الذين ُيقدَّ

شركاء قطاع التعليم 130 ألف طفل في سن الدراسة و 2000 
مدرس. ويشمل ذلك 26 ألف  من األطفال النازحين، و 25 ألف من 

األطفال العائدين، و 56 ألف  من األطفال غير نازحين، و 23 ألف من 
المهاجرين، و 2000 طفل الجئ. ومن بين جميع األطفال المستهدفين، 

هناك ما ال يقل عن 660 طفالً من األطفال ذوي اإلعاقة. وتستهدف 
استجابة قطاع التعليم 16 منطقة من إجمالي عدد المناطق الـ 22  

مع التركيز بشكل خاص على الجفرة والكفرة وبنغازي ودرنة واجدابيا 
ومصراتة  وسرت وسبها وطرابلس.  

ونظًرا لتأثير جائحة كوفيد-19 ، فإن شركاء قطاع التعليم سوف 
يعطون األولوية للتدخالت التي تضمن عودة األطفال بأمان إلى 

المدرسة. ويشمل ذلك توزيع مجموعات األدوات المدرسية التي 
تتضمن مواد لدعم العاملين في مجال التدريس والمرافق التعليمية 

، مثل لوازم التنظيف المدرسية ومعدات الحماية الشخصية. كما 
كز التعليمية ، باإلضافة إلى  سيشمل أيًضا دعم تطهير المدارس والمرا
زيادة التوعية حول كوفيد-19 وتدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها.  

وسيتم استكمال ذلك من خالل إصالح وصيانة المرافق المدرسية ، 
بما في ذلك إعادة التأهيل على نطاق صغير للبنية التحتية للمدارس 

التي تضررت من جراء النزاع ، وكذلك مرافق المياه والصرف الصحي 

والنظافة العامة ، وفًقا لمعايير الشبكة المشتركة بين الوكاالت 
للتعليم في حاالت الطوارئ.  كما سيقوم الشريك بتوزيع اللوازم 

والمعدات المدرسية أيًضا ، بما في ذلك مجموعات تعلم الطالب 
واألدوات المدرسية.

يهدف قطاع التعليم إلى دعم خدمات التعليم األساسي ، ال سيما في 
المناطق التي تضررت فيها المدارس أو أغلقت أو كانت مكتظة أو ال 
تعمل بكامل طاقتها ، والمناطق التي ال يحصل فيها األطفال في سن 

المدرسة ، الليبيون وغير الليبيون ، على التعليم.  وتشمل األنشطة 
دعم أو إنشاء تعليم رسمي وغير رسمي من خالل توفير أساليب 
شخصية وعبر اإلنترنت ، بما في ذلك توفير مواد التدريس والتعلم 
للمدارس الرسمية والمدارس المجتمعية. لمساعدة األطفال األكثر 

ضعفاً في سن المدرسة ، وال سيما األطفال المهاجرين والالجئين 
والنازحين ، في الحصول على التعليم ، سيقدم شركاء قطاع التعليم 
النقد والقسائم ، بما في ذلك رصيد هاتف، لدعم الوصول  إلى فرص 

التعلم عن بعد أو تكاليف التنقل لتسهيل الذهاب اآلمن من وإلى 
كز التعليمية. المرا

وسُيقدم التعليم غير النظامي لألطفال غير الملتحقين بالمدارس، 
واألطفال المعرضين لخطر الرسوب أو الذين يحتاجون إلى دعم إضافي 

لالحتفاظ بهم في المدارس. وسيتم دعم األطفال الذين فاتهم عاًما 
كثر بفصول انتقالية مؤقتة حتى يتمكنوا من االلتحاق  دراسًيا أو أ

بالصفوف المناسبة للسن في المدرسة. كما أن تنفيذ أنشطة الدعم 
النفسي واالجتماعي وتوفير التغذية المدرسية التكميلية سوف 

كثر الطالب ضعفاً والمعرضين للخطر. يستهدف أيضاً أ

ولالستفادة من الروابط والخبرات المشتركة بين القطاعات ، ستواصل 
استجابة قطاع التعليم التنسيق مع القطاعات ذات الصلة.  وسيتم 

تنسيق عمليات إصالح البنية التحتية للمياه والصرف الصحي 
كز التعليم مع قطاع  والنظافة العامة وصيانتها في المدارس ومرا

المياه والصرف الصحي والنظافة العامة, وسيتم تنسيق التدخالت 
ذات الصلة بـ كوفيد-19 مع قطاعي المياه والصرف الصحي والنظافة 

العامة والصحة. وبالمثل ، سيتم تنسيق عنصر الدعم النفسي 
واالجتماعي في المدارس وأماكن التعلم مع القطاع الفرعي لحماية 

3.1 التعليم
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الطفل.  وسيتم تنسيق أنشطة التغذية المدرسية مع قطاع األمن 
الغذائي. وسيجري تنسيق التدخالت المتعلقة بالعنف القائم على 
النوع االجتماعي والتدخالت المتعلقة ببناء القدرات مع القطاعات 

الفرعية للعنف القائم على النوع االجتماعيكما سيتم التركيز على تعزيز 
القدرة الحالية للمعلمين والعاملين في مجال التعليم والجهات الفاعلة 

في مجال التعليم على تقديم خدمات تعليمية منسقة في الوقت 
المناسب. ويشمل ذلك تدريب المعلمين على برامج الدعم النفسي 

واالجتماعي ، وطرق التدريس التي تركز على الطفل في سياقات 
الطوارئ ومنهجيات التعلم عن بعد.  وسيتم بناء قدرات المعلمين 
والسلطات المحلية  باالعتماد على خبرة المدربين الوطنيين  داخل 

وزارة التعليم والشركاء في المجال اإلنساني. كما سيجري قطاع التعليم  
تقييماً مشتركاً الحتياجات التعليم في عام 2021 من شأنه أن يعزز 

فهم االحتياجات التعليمية في جميع أنحاء البالد ويدعم البرمجة األكثر 
استهدافاً والقائمة على األدلة

 تكلفة االستجابة
بالنسبة لعام 2021 ، يحتاج قطاع التعليم إلى 8 ماليين دوالر أمريكي 

لضمان حصول 132 ألف شخص على مساعدات تعليمية إنسانية 
منقذة للحياة ومستدامة.  ويشمل توزيع التكلفة حسب النشاط ما 

يلي: توسيع نطاق الوصول إلى التعليم الرسمي وغير الرسمي بنسبة 
41 في المائة (بما في ذلك عن طريق المسافة) ؛  30 في المائة إلعادة 

تأهيل المرافق المدرسية ، بما في ذلك توفير المواد األساسية ؛  14في 
المائة موجهة لألطفال المعرضين للخطر من خالل توفير الدعم 

التغذوي أو الدعم النفسي االجتماعي ؛ وتتعلق نسبة 10 في المائة 
كز التعلم  بتوزيع مجموعات األدوات المدرسية وتعقيم المدارس ومرا

وأنشطة التوعية المتعلقة بـ كوفيد-19 ؛ و 6 في المائة بشأن بناء 
القدرات والتدريب للعاملين بالتعليم والشركاء.

سيواصل قطاع التعليم تحديد التكاليف على أساس المشروع لعام 
2021. ومع ذلك ، من أجل االستعداد لالنتقال إلى التكلفة على 

أساس األنشطة في عام 2022 ، سيبدأ قطاع التعليم في التحضير 
لتنفيذ التكلفة على أساس األنشطة.  وعلى هذا النحو ، في عام 2021 

، تضمنت طريقة تقدير تكاليف القطاع التكلفة على أساس النشاط 
قدر اإلمكان ، وتقدير متوسط التكلفة لكل نشاط ولكل طفل بناًء على 

المدخالت من الشركاء. سينسق القطاع أيًضا مع الوكالة الرائدة في 
القطاع و قطاع التعليم على مستوى عالمي لوضع العمليات لالنتقال 
إلى التكلفة على أساس النشاط لخطة االستجابة اإلنسانية لعام 2022.

 الرصد
سيقدم قطاع التعليم تقريًرا عن 10 مؤشرات.  وسيواصل الشركاء في 
قطاع التعليم استخدام التقارير الشهرية من خالل معلومات النشاط 

المنظمة الدولية للهجرة / ليبيا
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كجزء من عملية المرصد على مستوى القطاع.  باإلضافة إلى ذلك ، 
وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ، سيقوم أعضاء القطاع بمراقبة 

ميدانية على أساس نصف سنوي.  وستتم مناقشة نتائج أدوات 
الرصد هذه ، الكمية والنوعية ، في االجتماعات الشهرية للقطاعات ، 

وسُتستخدم لرصد استجابة التعليم ، وتحديد االحتياجات والثغرات 
الغيرلملباة ، وتجنب االزدواجية في االستجابة ، وتحديد حضور الشركاء ، 
ومساعدة الشركاء في التخطيط التشغيلي ، وصياغة المناصرة نيابة عن 

الشركاء.لضمان أن القطاع لديه بيانات كافية للتخطيط القطاعي لعام 
 )JENA) 2022، سيتم التخطيط لتقييم احتياجات التعليم المشتركة

في عام 2021. سينسق قطاع التعليم مع REACH (لتقييم االحتياجات 
متعددة القطاعات) والمنظمة الدولية للهجرة (لمصفوفة تتبع النزوح) 

والتقييمات األخرى المخطط لها من قبل القطاعات األخرى للتأكد 
من أن تلك المخططة ستساعد في معالجة أي فجوات في البيانات 

في القطاع.  وعالوة على ذلك ، سيتم دمج التعليقات الواردة من 
آلية الشكاوى والتعليقات جنًبا إلى جنب مع تلك الواردة من تقييم 

احتياجات التعليم المشتركة والتقييمات األخرى لتحديد أي ثغرات 
رئيسية ودعم التخطيط للتدخالت المستقبلية.

 التواصل مع األشخاص المتضررين
يقوم أعضاء القطاع بإجراء مناقشات جماعية مركزة بين األطفال 

في سن الدراسة والسلطات المحلية والمعلمين وأولياء األمور لفهم 
احتياجات واهتمامات ومصالح ومنظور المجتمعات المتأثرة بشكل 

أفضل.  وتساعد هذه المناقشات في تحديد التنفيذ من حيث التصميم 
والمنهجية والطرائق المستخدمة.  وسيستخدم أعضاء القطاع أيًضا 

التقييمات والمشاورات لتحديد أفضل قنوات تقديم الخدمات 
والوصول إلى أولئك الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى خدمات 

ودعم قطاع التعليم. كما ستؤخذ في االعتبار المالحظات التي يتم 
جمعها من خالل آلية تقديم الشكاوى والتعليقات في االعتبار عند 

تخطيط وتنفيذ التدخل في االستجابة.
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األهداف والمؤشرات والمستهدفين

الهدف
    النهج 
المستهدفونالمؤشرالقطاعي

 الهدف 
االستراتيجي 

االول

الوقاية من األمراض والحد من المخاطر على الصحة البدنية والعقلية  وتعزيز حماية المدنيين وفقا للقانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق 
اإلنسان واألطراف القانونية الدولية األخرى.

130,100

الهدف 
القطاعي

1.1 

زيادة الوعي بشأن تدابير الوقاية من العدوى 
ومكافحتها من قبل منظمة التعاون والتنمية 
في األوساط المعنية باإليدز في أوساط األطفال 
الضعفاء من سن الدراسة والمدرسين واألسر

كز التعلم المستفيدة من تدابير منع عينية عدد المدارس ومرا
انتشار ومكافحة كوفيد -19 

648

 الهدف 
االستراتيجي 

الثاني

تيسير الوصول اآلمن والعادل والكريم إلى الخدمات وسبل العيش الحيوية لتعزيز قدرة الناس على الصمود وضمان تلبية احتياجاتهم 
األساسية.

66,000

الهدف 
القطاعي

2.1 

تعزيز فرص الحصول على خدمات التعليم 
الرسمي وغيرالرسمي ذات الجودة العالية في 

بيئة تعليمية آمنة وواقية.

عدد األطفال في سن الدراسة (الفتيان والفتيات) الحصول على عينية
الذين يحصلون على خدمات التعليم الرسمي/غير الرسمي

64,000

عدد األطفال في سن الدراسة (الفتيان والفتيات) الذين عينية
يحصلون على وجبات في المدرسة / أماكن التعلم

20,000

عدد األطفال في سن الدراسة (الفتيان والفتيات) الذين عينية
يحصلون على خدمات في مرافق تعليمية ُمعاد تأهيلها 

وتحسينها (مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، 
الشمولية لألطفال ذوي اإلعاقة، الفصول الدراسية، األثاث)

10,940

عدد األطفال (الفتيان والفتيات) الذين يحصلون على خدمات عينية
الدعم النفسي االجتماعي في المدارس وأماكن التعلم

8,500

عدد األطفال (الفتيان والفتيات) الذين يتلقون مواد عينية
تعليمية أساسية

43,940

الهدف 
القطاعي

2.2 

تعزيز قدرات المعلمين والعاملين في مجال 
التعليم وأعضاء القطاع لتقديم استجابة 

تعليمية منسقة وفي الوقت المناسب.

عدد المدرسين والعاملين في مجال التعليم المدربين على عينية
الدعم النفسي واالجتماعي

794

عدد المدرسين والعاملين في مجال التعليم المدربين عينية
على التربية التي تركز على الطفل ، وحماية الطفل ، 

والتعلم عن بعد

870

عدد الجهات الفاعلة التعليمية (ذكور/ إناث) الموجهة عينية
نحو سياسة التعليم في حاالت الطوارئ والتخطيط وإدارة 

المعلومات وتنسيق القطاع والشبكة المشتركة بين الوكاالت 
بشأن التعليم في حاالت الطوارئ الحد األدنى من المعايير

255
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المشاريع الشركاء المتطلبات )بالدوالر األمريكي( األشخاص المستهدفون المحتاجين

2  1  1.3 مليون 451 ألف     0.8 مليون دوالر   

 االهداف
لقطاع االتصاالت في حاالت الطوارئ (ETS) ثالثة أهداف.  وفي إطار 

الهدف االستراتيجي األول لخطة االستجابة اإلنسانية ، ستعمل “ 
خدمات االتصاالت في حاالت الطوارئ (ETS) “ على تعزيز سالمة 

وأمن المجتمع اإلنساني من خالل تنسيق وتنفيذ خدمات االتصاالت 
األمنية. وبموجب الهدف االستراتيجي الثاني لخطة االستجابة اإلنسانية 

، ستدعم “خدمات االتصاالت في حاالت الطوارئ “ تلبية احتياجات 
االتصاالت للمجتمعات المتأثرة وتعزيز الطرق التي يمكن للمجتمعات 

أن تشكلها وتؤثر فيها ، وتعطي مالحظات بشأن المساعدة المتلقاة. 

 االستجابة
من بين 1.3 مليون شخص يقدر أنهم بحاجة إلى مساعدة إنسانية في 
عام 2021 ، ستستهدف خدمات االتصاالت في حاالت الطوارئ 451 

ألف شخص ، وهم جميًعا المستهدفين عبر االستجابة. 

تهدف األهداف الثالثة لـ “ خدمات االتصاالت في حاالت الطوارئ” إلى 
دعم عمل مجتمع االستجابة بأكمله ، وتمكينهم من العمل بسالمة 

وأمان ، مما يضمن في نهاية المطاف وصول المساعدة المنقذة للحياة 
إلى من هم في أمس الحاجة إليها.  وستقوم خدمات االتصاالت في حاالت 
الطوارئ بتعزيز نظام اتصاالت الطوارئ التابع لألمم المتحدة من خالل 

ضمان تغطية مناطق العمليات في طرابلس وبنغازي بشبكة راديو 
واحدة مشتركة يمكن الوصول إليها بسهولة من قبل جميع وكاالت 
األمم المتحدة ، مع توفير الترخيص المناسب. الستكمال شبكات 
الراديو التقليدية ، ستعمل “خدمات االتصاالت في حاالت الطوارئ 
“ على تجربة توفير اتصاالت أمنية عبر األقمار الصناعية بالتعاون 

الوثيق مع الشركاء.

وحالًيا ، تعد شبكة راديو تيترا التابعة لبعثة األمم المتحدة للدعم 
في ليبيا هي شبكة االتصاالت األمنية األساسية ، مما يتيح التنسيق 

الوثيق بين جميع وكاالت األمم المتحدة. ومع ذلك ، تخطط “ 
خدمات االتصاالت في حاالت الطوارئ” إلنشاء شبكة راديو السلكية 

تدعم الترددات الـ VHF في بنغازي.  كما ستحدد “خدمات االتصاالت 
 “ Push-to-Talk “ في حاالت الطوارئ “ أيًضا حالً بديالً قائماً على

األقمار الصناعية ال يعتمد على نفس ترخيص الترددات والراديو أو 

نفس األبراج والبنية التحتية.  وستستكشف “خدمات االتصاالت في 
حاالت الطوارئ “ فرص بناء القدرات مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا 

المعلومات لضمان استدامة الخدمات.

كما سيوفر قطاع االتصاالت في حاالت الطوارئ خدمات تنسيق 
مخصصة بين الوكاالت لضمان استجابة سلسة وفعالة وتبادل 

المعلومات التشغيلية المنتظمة لدعم جهود الدعوة وصنع القرار. 
ولتحقيق ذلك ، سيقوم الفريق بنشر منسق مخصص إلدارة العملية 

طوال عام 2021 ، ومختص في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
ومدير آلية تقديم الشكاوى والمالحظات أو التعليقات.

ويهدف القطاع أيًضا إلى ضمان حصول المجتمعات المتضررة على 
المعلومات األساسية حول االستجابة والمساعدة المتاحة لها ، 

وتشجيع وجمع المالحظات منهم من خالل آلية تقديم الشكاوى 
والمالحظات أو التعليقات.  وستقوم “خدمات االتصاالت في حاالت 

الطوارئ “ بتقييم واستكشاف السبل المحتملة التي يمكن من خاللها 
تقديم خدمات االتصاالت ، مثل االتصال باإلنترنت ، للمجتمعات 

المتضررة والتي سيتم تحقيقها من خالل التعاون الوثيق مع مجموعة 
العمل المعنية بالتواصل مع المجتمعات وأصحاب المصلحة اآلخرين 
ذوي الصلة ، فضالً عن التعامل مع المجتمعات المتأثرة أو المتضررة.

لتعزيز آلية المالحظات للشكاوى ، ستعمل خدمات االتصاالت 
في حاالت الطوارئ بشكل وثيق مع القطاعات والشركاء في مجال 

المساعدة اإلنسانية لضمان ربط أنظمة اإلحالة وضمان معالجة حاالت 
المتصلين بكفاءة وفعالية.  وباإلضافة إلى ذلك ، ستستمر خدمات 
االتصاالت في حاالت الطوارئ في المشاركة مع القطاعات والشركاء 

لتحسين طريقة اإلبالغ عن المكالمات ، بما في ذلك اإلحصاءات 
المتعلقة بالموقع الجغرافي والعمر والجنس ، وكذلك المواضيع 

أو القضايا األكثر شيوًعا التي يتم تلقيها ، لتمكين الشركاء من 
الحصول على رؤية أفضل لالحتياجات والقضايا التي يواجهها السكان 
المتضررون ، وبذلك يمكن تكييف البرامج لتناسب االحتياجات على 

أفضل وجه على أرض الواقع.

3.2 االتصاالت في حاالت الطوارئ
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 تكلفة االستجابة
وبالنسبة لعام 2021 ، تتطلب “ خدمات االتصاالت في حاالت الطوارئ” 

882 ألف دوالر أمريكي لتمكين الشركاء من الوصول إلى 451 ألف 
شخص بالمساعدات اإلنسانية ، مع تمكين المجتمعات المتضررة 

أيًضا من الحصول على المعلومات وتقديم المالحظات بشأن 
المساعدة.  ويشمل توزيع التكاليف حسب النشاط ما يلي: 59 في 

المائة آللية المالحظات والشكاوى و 41 في المائة لخدمات االتصاالت.
ستكون تكاليف “خدمات االتصاالت في حاالت الطوارئ “ لعام 2021 
قائمة على المشاريع التي تخضع لمراجعة شاملة لجميع المشاريع 

ويتم تحليلها لكل نشاط للتأكد من أنها مناسبة ومتوافقة مع أهداف 
القطاع وخطة االستجابة اإلنسانية. 

 الرصد
وستقدم “ خدمات االتصاالت في حاالت الطوارئ” تقريًرا مقابل ثمانية 

مؤشرات ومن خالل المراقبة الشهرية ، ستكون قادرة على تعديل 
الخدمات التي تقدمها لتتناسب بشكل أفضل مع احتياجات المجتمع 

اإلنساني والمجتمعات المتضررة لتتمكن من تقديم مالحظات حول 
المساعدة التي تتلقاها.

وسوف تجري الدراسة االستقصائية السنوية للمستخدمين رضا 
جميع الشركاء والمستخدمين ألي خدمة تقدمها خدمات االتصاالت في 
حاالت الطوارئ لقياس فائدة وجودة الخدمات المقدمة وتحديد سبل 

التحسين. وسيشمل أي مشروع ينطوي على تقديم الخدمات مباشرة 
إلى المجتمعات المحلية المتضررة آلية رصد مخصصة تستند إلى 

النتائج الخاصة بالمشروع ومؤشرات المخرجات.

على وجه التحديد ، سيتم تحقيق رصد آلية المالحظات والشكاوى من 
خالل دراسات استقصائية لرضا المكالمات واستقصاءات رضا الشركاء 
ورصد 10 في المائة من المكالمات المختارة عشوائًيا. ويتم رصد جميع 
اإلحصائيات الواردة من مركز االتصال وأنشطة “ خدمات االتصاالت في 
حاالت الطوارئ” واإلبالغ عنها بانتظام في منتجات “ خدمات االتصاالت 

في حاالت الطوارئ “ الشهرية ، بما في ذلك تقارير الحالة والرسوم 
البيانية وجداول الحقائق. ستتم مناقشة التقارير والقضايا التي تثيرها 

آلية المالحظات للشكاوى بانتظام في اجتماعات الفريق القطري 
اإلنساني وفريق التنسيق المشترك بين القطاعات.

 التواصل مع األشخاص المتضررين
يدرك قطاع االتصاالت في حاالت الطوارئ أهمية وضمان أن يكون 

العمل اإلنساني مسؤوالً أمام األشخاص الذين نسعى إلى مساعدتهم، 
وتبقى ملتزمة به، وأن هناك آليات قائمة لتحسين الشفافية مع 

المتضررين. وحجر الزاوية في المساءلة أمام السكان المتضررين هو 
ضمان االستماع للشكاوى والتعليقات والتصرف على أساسها بحيث 

تكون االستجابات فعالة ومالئمة وال تضر. 

وتعد اآللية المشتركة بين الوكاالت، بوصفها اآللية المركزية المشتركة    
بين الوكاالت لتحسين المشاركة واالتصال مع األشخاص المتضررين، 

من المساهمين الرئيسيين في   تمكين المجتمعات المحلية المتضررة   
من الوصول بسهولة إلى المعلومات المتعلقة بجائحة “ كوفيد ” 

والمساعدة اإلنسانية، مع ضمان أن يكون لديها طريقة يمكن الوصول 
إليها لتقديم  المالحظات أو الشكاوى  بشأن أداء المنظمات، بما في 

ذلك بشأن المسائل الحساسة. ومن خالل التقارير التي تقدمها اللجنة، 
والتي يتم تنسيقها من خالل نظام تبادل المعلومات،فإنمعلوماته 
ُتعلم بعد ذلك قرارات الوكاالت اإلنسانية بشأن أنشطة االستجابة 

التي تنفذها. 
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األهداف والمؤشرات والمستهدفين
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 االهداف
ولقطاع األمن الغذائي ثالثة أهداف تهدف إلى إعطاء األولوية لألشخاص 

الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي لضمان عدم تعرض صحتهم 
الجسدية والعقلية للخطر وتعزيز سبل عيشهم وقدراتهم على التكيف 
لتحمل الصدمات الحالية والمستقبلية.  وفي إطار الهدف االستراتيجي 
األول لخطة االستجابة اإلنسانية ، سيضمن شركاء قطاع األمن الغذائي 
تلبية االحتياجات الغذائية األساسية لألشخاص الضعفاء لمنع تدهور 

األمن الغذائي وحصولهم على أغذية آمنة وكافية ومغذية.  وفي إطار 
الهدف االستراتيجي الثاني لخطة االستجابة اإلنسانية ، سيحمي 

قطاع األمن الغذائي سبل العيش ويعزز قدرات التكيف القائمة على 
سبل العيش للسكان الضعفاء المتأثرين باألزمة والمعرضين لخطر 

الجوع ، بما في ذلك حماية سبل العيش الزراعية وبناء القدرة الوطنية 
والمجتمعية على مواجهة الصدمات الحالية والمستقبلية النعدام 

األمن الغذائي.

 االستجابة
من بين 699 ألف شخص يقدر أنهم بحاجة إلى مساعدات غذائية 

وزراعية لكسب العيش ، سيستهدف شركاء قطاع األمن الغذائي 160 
ألف شخص. ويشمل ذلك 51 ألف نازح و 1000 عائد و 70 ألف 

غير نازح و 31 ألف مهاجر و 7000 الجئ. وستكون بنغازي وإجدابيا 
ومصراتة ومرزق وسبها وطرابلس مواقع التركيز للشركاء. وتشكل 

النساء والفتيات 43 في المائة من المجموع.

وسيقدم شركاء األمن الغذائي المساعدة الغذائية ، إما من خالل 
حصص اإلعاشة الطارئة أو السالل الغذائية الشهرية المنتظمة 

لتحسين فرص الحصول على الغذاء بطريقة آمنة وكافية ومغذية. وهذا 
يشمل الليبيين األكثر ضعفاً الذين يتلقون مساعدات غذائية شهرية ، 
وكذلك لالجئين في المناطق الحضرية.  وستسعى تدخالت االستجابة 

أيًضا إلى تلبية االحتياجات المحددة لمختلف الفئات  الفرعية الضعيفة 
بما في ذلك األسر التي تعيلها نساء ، أو األسر الكبيرة التي تضم نساء 
أو فتيات حوامل ومرضعات ، واألطفال دون سن الثانية ، والمسنين 

، واألشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو إعاقات.  واسترشاداً 
بتقييمات مخاطر الحماية ، وتقييمات الحساسية إزاء النزاعات، 

والتقييمات السريعة لالحتياجات ، وإمكانية الوصول إلى مرافق الطهي 

ومواقع التوزيع ، وتتم تلبية هذه االحتياجات بقدر اإلمكان ، باختيار 
طريقة المساعدة ، واختيار طريقة التوزيع ، وتكوين سلة األغذية، 

وتوفير الحزمة الغذائية واألغذية المدعمة.

وسيعمل قطاع األمن الغذائي مع القطاعات األخرى لضمان حصول 
النازحين الجدد نتيجة للنزاع المسلح أو األشخاص في المناطق التي 
يصعب الوصول إليها أو المحاصرين عند نقاط التفتيش أو العالقين 

الذين تقطعت بهم السبل بين الخطوط األمامية على المساعدة 
الطارئة.  وسيتم تقديم المساعدة الغذائية الطارئة كجزء من استجابة 

متعددة القطاعات من خالل آلية االستجابة السريعة.

كما سيتم تقديم مساعدات غذائية طارئة لمرة واحدة إلى المهاجرين 
كزاالحتجاز، بما في ذلك أولئك الذين في نقاط النزول بعد  خارج مرا

اعتراضهم في البحر وإعادتهم إلى ليبيا، وأولئك الموجودين في المناطق 
الحضرية. ولن تقدم المساعدة الغذائية الطارئة لالجئين والمهاجرين 
كز االحتجاز إال على أساس استثنائي وكإجراء  إلنقاذ الحياة،  داخل مرا
وفقاً للمبادئ التوجيهية المتفق عليها للفريق القطري اإلنساني. وال 

كز االحتجاز كممارسة  يدعم القطاع المساعدة الغذائية المباشرة في مرا
منتظمة نظراً إلمكانيتها في دعم استمرار  احتجاز المهاجرين والالجئين.

وفي الوقت نفسه، سيتم تعزيز وزيادة قدرات التكيف القائمة على 
سبل العيش لدى السكان الضعفاء المتضررين من األزمات من 

خالل توفير أنشطة مدرة للدخل، مثل الحصول على التدريب المهني 
وأنشطة إنشاء األصول وإعادة التأهيل، التي تعزز اعتمادهم على 

الذات واعتماد مجتمعاتهم المحلية. وهذا يدعم  الربط بين  التدخالت 
اإلنسانية القصيرة األجل، مثل المساعدة الغذائية الفورية، والدعم 

األطول أجال  من خالل خلق فرص لكسب الرزق وتوليد الدخل، مما 
سيعزز في نهاية المطاف الروابط بين المساعدات القطاعية وشبكات 

األمان الوطنية. وسيشمل ذلك  تحويل بعض األسر من المساعدة 
الغذائية غير المشروطة إلى المساعدة الغذائية للتدريب (أو لألصول، 

بناًء على تحليل الضعف  وحساسية الصراعات).

باإلضافة إلى المساعدات الغذائية المباشرة،  سيستمر دعم النظم 
الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية من خالل توفير المدخالت الزراعية 

المشاريع الشركاء المتطلبات )بالدوالر األمريكي( األشخاص المستهدفون المحتاجين

8  3  699 ألف 160 ألف     25 مليون دوالر   

3.3 األمن الغذائي
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الطارئة. ويشمل ذلك  البذور المحسنة، وأدوات الزراعة، واللقاحات 
والمواد المختبرية، فضالً عن التدريبات المهنية على الوقاية من 

األمراض الحيوانية ومكافحتها. وتهدف هذه الجهود إلى تقليل معدل 
التخلي عن األنشطة الزراعية من قبل األسر الزراعية وتعزيز قدرة األسر 

على إنتاج غذائها الخاص وبيع الفائض لتوليد الدخل.وسيتم زيادة 
التحويالت القائمة على النقد (CBT) للمساعدات الغذائية ، والتي 
يتم تنفيذها حالًيا في طرابلس وزوارة ، بشكل تدريجي وتوسيعها 

لتشمل المناطق التي تعمل فيها األسواق المحلية ويتوفر فيها الغذاء 
، مع خطط أولية لبنغازي والزاوية. كما ستسهل التحويالت القائمة 

على النقد سبل العيش وأنشطة بناء القدرة على الصمود وستساهم 
جزئًيا في زيادة الحصول على السلع األساسية. ويواصل القطاع العمل 

عن كثب مع مجموعة عمل النقد واألسواق CMWG بشأن مراقبة 
السوق - بما في ذلك مبادرة مراقبة السوق المشتركة JMMI - لجمع 

البيانات حول تقلبات األسعار ، والحد األدنى لسلة اإلنفاق ، ووظيفتها في 
األسواق.  وباإلضافة إلى ذلك ، يعمل القطاع مع فريق العمل المعني 

بالقطاعات المعنية بتيسير اتباع نهج منسقة ومتسقة مشتركة بين 
القطاعات في المساعدة النقدية المتعددة األغراض ، بما في ذلك تحديد 

معايير الضعف الستهداف األشخاص المحتاجين. 

وتشمل جميع األنشطة التي ينفذها القطاع البرمجة المراعية للتغذية 
، والنهج التي تراعي الفوارق بين الجنسين والتصميم المراعي للنزاع.  
وعالوة على ذلك ، يتم دمج مخاوف الحماية في جميع األنشطة لضمان 

أن األشخاص األكثر احتياًجا ، بمن فيهم األشخاص ذوو اإلعاقة، من 
الحصول على المساعدة بطريقة آمنة وكريمة ومنصفة.

وعلى الرغم من أن النزاعات وانعدام األمن ال يزاالن المحركين 
الرئيسيين النعدام األمن الغذائي في ليبيا ، إال أن البعد اإلضافي لـ 

كوفيد-19 يؤدي إلى تفاقم قدرة المجتمعات المتضررة على التكيف.  
وتتطلب هذه الجائحة من قطاع األمن الغذائي إعادة النظر في األساليب 

للوصول إلى المستفيدين والتكيف مع الظروف الجديدة.  وسيتم 
تنفيذ جميع التدخالت ذات الطرائق المتنوعة باتخاذ التدابير االحترازية 
لـ  كوفيد-19  مثل التباعد االجتماعي والتعقيم وتوفير معدات الحماية 

الشخصية لموظفي التوزيع والمستفيدين.

 تكلفة االستجابة
وفي عام 2021 ، يحتاج قطاع األمن الغذائي إلى 25 مليون دوالر أمريكي 
لضمان أن يتمكن 160 ألف شخص من تحسين إمكانية الحصول على 
الغذاء اآلمن والكافي والمغذي ، وفي الوقت نفسه تعزيز قدرات التكيف 
القائمة على سبل العيش للسكان الضعفاء المتأثرين باألزمة.  ويشمل 

توزيع التكاليف حسب النشاط ما يلي: 84 في المائة لتقديم مساعدة 
غذائية غير مشروطة لألشخاص المحتاجين من خالل التحويالت 

العينية أو النقدية ؛ 5  في المائة لتقديم المساعدة الغذائية للمحتاجين 
من خالل التدريب المهني و / أو إنشاء األصول / إعادة التأهيل لتعزيز 

االعتماد على الذات ؛ 10  في المائة لتوفير المدخالت الزراعية الطارئة 
واللقاحات والمواد المختبرية لألسر الزراعية الضعيفة والمتضررة من 

األزمات ؛ و 1 في المائة إلجراء تقييم على الصعيد الوطني بشأن الحالة 
الراهنة لألمن الغذائي وسبل العيش الزراعية في ليبيا.

وسيستخدم قطاع األمن الغذائي منهجية لتقدير التكاليف على أساس 
المشاريع لعام 2021. ومع ذلك ، فإن قيمة نقل  حزمة المواد الغذائية 

و / أو التحويالت القائمة على النقد لجميع الشركاء ستستند إلى الحد 
األدنى المتفق عليه لإلنفاق ، والذي تتم مراجعته وتعديله بانتظام ، عند 

الضرورة  على أساس التقييمات والرصد والتقييم.

 الرصد
سيقدم قطاع األمن الغذائي تقريًرا عن ثالثة  مؤشرات في جميع 

استجابات القطاع بالكامل كما أن شركاء القطاع  ُيرصدون  احتياجات 
السكان واستجابتهم  على المستوى الوطني ومستوى المقاطعات 

من خالل التحقق من المعلومات المستمدة من التقييمات المختلفة 
من مصادر مختلفة  بما في ذلك تحليل االحتياجات متعددة القطاعات 

، والتقييمات الزراعية لمنظمة األغذية والزراعة ، ، وتقييم مواطن 
الضعف وخرائطه المتنقلة. (mVAM) ، ومصفوفة تتبع النزوح التابعة 

للمنظمة الدولية للهجرة (DTM) ، ومبادرة مراقبة السوق المشتركة 
JMMI ، ونبض الهجرة التابع لبرنامج األغذية العالمي.

وسيواصل القطاع ، من خالل شركائه ، في تقديم وإدارة العديد 
من المنصات ، مثل الخطوط الساخنة ، والرصد من قبل األطراف 

الثالثة ، ورصد ما بعد التوزيع ، واالتصاالت الشهرية  لمراقبة الجودة, 
وستقيس مراقبة ما بعد التوزيع الشهرية تأثير أنشطة الشركاء ، 
وتجمع البيانات من المستفيدين باستخدام مؤشرات مثل درجة 

استهالك الغذاء ، ومؤشر استراتيجية التكيف المنخفضة ، جنًبا إلى 
جنب مع استراتيجيات التكيف مع سبل العيش لتقييم األمن الغذائي 

على مستوى األسرة المستفيدة. ستمكن تقييمات مواطن الضعف 
وخرائطه المتنقلة الربع سنوية تجميع البيانات من العينات العشوائية 
على نفس مؤشرات مراقبة ما بعد التوزيع لتقييم الوضع العام لألمن 

الغذائي على مستوى األسرة ككل.

ستقوم مراقبة الطرف الثالث برصد عمليات االستهداف والتوزيع 
وجمع خطوط األساس قبل تقديم المساعدة ، وفي الوقت نفسه 

تلقي التعليقات والمالحظات من المستفيدين وجمع المؤشرات 
الشاملة حول المساواة بين الجنسين والحماية ومساءلة المستفيدين 

وستتحقق من دقة قوائم المستفيدين من المكالمات الخاصة 
بمراقبة الجودة ، واالستفسار عما إذا كان المستفيدون قد واجهوا أي 

صعوبات في مواقع التوزيع وتقّيم مستوى وعي المستفيدين تجاه آلية 
الشكاوى والمالحظات.

وسيعقد قطاع األمن الغذائي اجتماعات قطاعية شهرية مع الشركاء 
إلطالعهم على آخر اإلنجازات والمخاوف , فضالً عن تخطيط االستجابة  

بحيث ينسق القطاع االستجابات لتجنب أي ازدواجية. ستدعم نتائج 
التقييمات القطاعية ورصد االستجابة إعادة تقييم االحتياجات المتعلقة 
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بالغذاء والمعيشة ، وإضافة األسر الضعيفة التي تم تحديدها حديًثا أو 
إزالة األسر التي تحسنت أوضاعها ، باإلضافة إلى المساعدة في االنتقال 

من طريقة أو نشاط إلى آخر ، حسب االقتضاء. في حين يتم تطوير 
الخرائط الجغرافية لالحتياجات سنويًا ، فإنه يجري تعديله بانتظام في 

ضوء السياق المتغير.

 التواصل مع األشخاص المتضررين
ستعمل التعليقات الواردة من “آلية الشكاوى والمالحظات المشتركة” 
بين الوكاالت ، وكذلك الخطوط الساخنة لشركاء القطاع ، على تحسين 

مساءلة القطاع وشفافيته تجاه السكان المتضررين.  ويعمل الخط 
الساخن كآلية تعقيب مزدوجة الغرض لتعليقات المستفيدين حيث 
أنه مصمم لتزويد المستفيدين بإجابات على استفساراتهم وتمكين 
المستفيدين ، وكذلك غير المستفيدين ، من تقديم معلومات عن 

تجاربهم مع التدخالت ، مما يعزز مشاركة المستفيدين في البرمجة 
الشاملة للقطاع. كما ستسمح مراقبة ما بعد التوزيع للمستفيدين 

بتأكيد نتائج تدخالت القطاع والمخاوف الحاسمة المتعلقة بالعملية، 
مثل إدارة توزيع المساعدات الغذائية  ونوعية المساعدات ومدتها ، 

واالستحقاقات ، وتأثير أنشطة القطاع.

وسيدعم ذلك مراجعة وإعادة تصميم استجابة القطاع ، بما في ذلك 
التحوالت من التحويالت العينية إلى التحويالت القائمة على النقد. 

حيثما كان ذلك مناسًبا ومالئماً ، ُتستخدم المعلومات المقدمة 
لتحسين االتصال والمساءلة والشفافية وجودة البرنامج. باإلضافة إلى 

ذلك ، يمكن أن تشمل البيانات التي تم جمعها تصورات المستفيدين 
فيما يتعلق بالحماية والوعي وقضايا النوع االجتماعي، باستخدام 

المؤشرات الشاملة ذات الصلة.

المنظمة الدولية للهجرة / ليبيا
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الهدف
    النهج 
المستهدفونالمؤشرالقطاعي

 الهدف 
االستراتيجي 

االول

الوقاية من األمراض والحد من المخاطر على الصحة البدنية والعقلية وتعزيز حماية المدنيين وفقا للقانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق 
اإلنسان واألطراف القانونية الدولية األخرى.

143,143

الهدف 
القطاعي

1.1 

تعزيز سالمة وأمن مجتمع المساعدة 
اإلنسانية من خالل تنسيق وتنفيذ االتصاالت 

األمنية.

عينية\
نقدية

عدد األشخاص المحتاجين الذين يتلقون مساعدة غذائية غير 
مشروطة من خالل مساعدات عينية أو نقدية

143,135

 الهدف 
االستراتيجي 

الثاني

تيسير الوصول اآلمن والعادل والكريم إلى الخدمات وسبل العيش الحيوية لتعزيز قدرة الناس على الصمود وضمان تلبية احتياجاتهم 
األساسية.

17،300

الهدف 
القطاعي

2.1 

حماية سبل العيش وتعزيز قدرات الصمود 
القائمة على سبل العيش لدى الفئات 

الضعيفة من السكان المتضررين من األزمات 
المعرضة لخطر الجوع وسوء التغذية

عدد األشخاص الذين يتلقون الطعام من خالل التدريب المهني عينية
و/أو إنشاء األصول/إعادة التأهيل لتعزيز االعتماد على الذات

5,000

الهدف 
القطاعي

2.2 

حماية سبل العيش الزراعية وبناء القدرة على 
الصمود على الصعيدين الوطني والمجتمعي 

من الصدمات الحالية والمستقبلية التي 
ُتجابه انعدام األمن الغذائي

عدد األفراد المحتاجين الذين يتلقون المدخالت الزراعية الطارئة عينية
واللقاحات والمواد المختبرية

12,300

األهداف والمؤشرات والمستهدفين
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 االهداف
لقطاع الصحة ثالثة أهداف تهدف إلى الوقاية من األمراض والحد من 
المخاطر على الصحة البدنية والعقلية وتمكين الوصول إلى الخدمات 
الحيوية. في إطار الهدف االستراتيجي األول لخطة االستجابة اإلنسانية 

، سيعمل شركاء قطاع الصحة على تمكين امكانية الوصول إلى 
المساعدة الصحية اإلنسانية المنقذة لألرواح والحفاظ على الحياة ، 

من خالل توفير حزمة أساسية من خدمات الرعاية الصحية المتكاملة 
في المرحلتين األولية والثانوية، مع التركيز على الفئات األكثر ضعًفا 

وتحسين االكتشاف المبكر لتفشي األمراض واالستجابة لها.  وفي إطار 
الهدف االستراتيجي الثاني لخطة االستجابة اإلنسانية ، سيتم تعزيز 
قدرة النظم الصحية وقدرة المجتمع على الصمود ، من خالل دعم 

النظم الصحية القائمة ، بما في ذلك نظم المعلومات الصحية ، ومن 
خالل تدريب وبناء قدرات مقدمي الرعاية الصحية والعاملين في مجال 

الصحة المجتمعية وبناء قدراتهم. 

 االستجابة
ومن بين 1.2 مليون شخص ُيقدر عددهم بأنهم يفتقرون إلى إمكانية 

الحصول على الخدمات الصحية بشكل ثابت, وهم في أمس الحاجة 
إلى المساعدة اإلنسانية ، سيستهدف شركاء قطاع الصحة 451 ألف 
شخص. وهذا يشمل 98 ألف نازح و 61 ألف عائد و 143 ألف غير 
نازح و 105 ألف مهاجر و 44 ألف الجئ.  وسيتم استهداف جميع 

كثر البلديات حدة من ناحية  البلديات التي تم تحديدها على أنها أ
االحتياجات ، كما هو موضح في النظرة العامة عن االحتياجات اإلنسانية.  
وبخالف المجموعات السكانية المذكورة ، سيتم إعطاء األولوية للفئات 

الضعيفة األخرى ، بما في ذلك النساء واألطفال ، واألشخاص الذين 
يعانون من أمراض مزمنة أو األشخاص الذين يعانون من اضطرابات 

في الصحة العقلية أو الذين يعيشون مع إعاقة.

سيقدم شركاء قطاع الصحة حزمة أساسية من خدمات الرعاية 
الصحية المتكاملة على المستويين األولي والثانوي.  وستشمل 

هذه الحزمة الرعاية في حاالت الطوارئ والصدمات، وإدارة األمراض 

المعدية وغير السارية، وصحة األم والوليد والطفل، والصحة 
العقلية والدعم النفسي واالجتماعي، والتطعيم، ومراقبة األمراض، 

واالستجابة لتفشيها.

وسيتم توفير األدوية األساسية واإلمدادات والمعدات لمرافق 
ومستشفيات الرعاية الصحية األولية العاملة ،  وسيتم تعزيز اإلحاالت 
الطارئة  بين مختلف مستويات الرعاية. وسيتم دعم االستشارات في 
العيادات الخارجية وزيادة عدد القابالت الماهرات عند الوالدة. وسيتم 
إدماج خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي في مرافق 

كز المجتمعية. وسيتم إعطاء  الرعاية الصحية األولية والثانوية وفي المرا
األولوية لتوفير  الخدمات الصحية األساسية،  بما في ذلك اإلحاالت،  في  

كز االحتجاز. أماكن  النزوح  وفي  مرا

وسيتم نشر فرق طبية متنقلة لدعم المرافق الصحية. وستستكمل 
الفرق الصحية المتنقلة، على وجه الخصوص، خدمات الرعاية الصحية 

في المناطق النائية والريفية والمناطق التي يصعب الوصول إليها حيث 
فرص الوصول إلى المرافق الصحية محدودة. وعند االقتضاء، سيدعم 

شركاء القطاع الصحي إصالح المرافق الصحية القائمة أو تجديدها. 
وسيجري تبسيط أنشطة التطعيم في حاالت الطوارئ من خالل توفير 
معدات سلسلة التبريد والتدريب الالزم. وسيتم دعم خدمات التوعية 

في  مواقع النازحين والمهاجرين والالجئين والمجتمعات المضيفة، 
كما سيتم رّصد ترصد األمراض واالستجابة لها. وسيتم زيادة عدد 

كز الرصد الثابتة التي تقدم تقاريرها إلى نظام رصد األمراض وسيتم  مرا
التحقق من اإلنذارات وتفشي األمراض والتحقق منها في غضون 72 

ساعة واالستجابة لها  .

وسيدعم قطاع الصحة الجهود الوطنية لمكافحة كوفيد-19. سيتم 
رصد انتشار المرض ، وتكييف االستجابة وفقا لذلك. ويواصل شركاء 

القطاع الصحي  تقديم  التوجيه الفني ، وشراء معدات الحماية 
الشخصية وتوزيعها،  ومجموعات ولوازم التشخيص المختبري،  فضال 

عن دعم إنشاء ودعم مواقع العزل، وتوفير التدريب وبناء القدرات 
للعاملين في مجال الصحة، بما في ذلك فرق االستجابة السريعة، 

والتوعية المستمرة  والتثقيف بالمخاطر.

المشاريع الشركاء المتطلبات )بالدوالر األمريكي( األشخاص المستهدفون المحتاجين

28  17  1.2 مليون 451 ألف     41 مليون دوالر   

3.4 الصحة
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ونظراً إلى تفاقم حالة الطوارئ التي طال أمدها والتي زادت تعقيًدا 
بسبب كوفيد19-، فهناك خطر تدهور الحالة التغذوية لألطفال والنساء 

المعرضين للخطر. لذلك، هناك حاجة ملحة إلجراء دراسة استقصائية 
عن التغذية باستخدام منهجية سمارت (SMART) للتأكد من الحالة 
التغذوية لألطفال والنساء لتسهيل برامج التغذية القائمة على األدلة 

مع التركيز على تحسين ممارسات تغذية الرضع واألطفال الصغار 
لمنع األمراض والوفيات المرتبطة بالتغذية.

وسيستمر تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية والمتطوعين 
المجتمعيين. لدعم تعزيز الصحة وقدرة المجتمع على الصمود ، سيتم 
تدريب مقدمي الرعاية الصحية والعاملين في مجال الصحة المجتمعية 

على توفير خدمات الرعاية األساسية بما في ذلك اإلدارة السريرية 
لحاالت االغتصاب. نهج تدريب المدربين من المستوى المركزي وصوالً 

إلى البلديات والمستويات المحلية.

سيدعم شركاء قطاع الصحة الدعوة لتحسين الوصول إلى توفير 
اإلمدادات وتقييم االحتياجات الصحية ورصد الوضع الصحي وتعديل 

العمليات. مع تحسين التنسيق مع السلطات الصحية على جميع 
المستويات واالعتراف بدورها الريادي ، سيدعم القطاع الصحي مراقبة 

األمراض وتوصيل األدوية واإلمدادات ونشر الفرق الطبية المتنقلة 
كبر.   وتنفيذ حمالت التطعيم في المناطق التي تكون فيها االحتياجات أ

وسيتم تعزيز التعاون مع قطاعي المياه والصرف الصحي والنظافة 
العامة والحماية, كماستتضمن مجموعات عمل القطاعات الفرعية 

المعنية بالمواضيع المتعلقة بالصحة ، خدمات الصحة العقلية والدعم 
النفسي االجتماعي ، وصحة المهاجرين ، والسل ، والصحة اإلنجابية ، 
والعنف القائم على النوع االجتماعي (نوع الجنس) ، وسيتم دمجها 

كبر في أنشطة قطاع الصحة. بشكل أ

كما سيدعم القطاع الصحي أيضا الدعوة ورفع التوعية. وهذا يشمل ما 
يتعلق بـ كوفيد-19 وسيدعم مشاركة ليبيا في اآلليات العالمية لتأمين 

اإلمدادات واللقاحات الالزمة لـ كوفيد-19  . وسيشجع شركاء القطاع 
الصحي على تعزيز ضرورة حصول جميع األشخاص على الخدمات 

الصحية ، بما في ذلك المهاجرين والالجئين واألشخاص المحتجزين في 
كز االحتجاز والسجون.  ومن القضايا الحرجة األخرى التي سيدافع  مرا

عنها قطاع الصحة ضرورة الحاجة إلى تأمين دفع مرتبات منتظمة  
ومعدات حماية شخصية  للعاملين في مجال الصحة ، واستئناف 

أنشطة التطعيم واإلفراج السريع عن إمدادات الطوارئ التي تتأخر في 
الموانئ الليبية.

 تكلفة االستجابة
بالنسبة لعام 2021 ، يحتاج قطاع الصحة إلى 41 مليون دوالر أمريكي 

لضمان حصول 451 ألف شخص على المساعدة الصحية اإلنسانية 
المنقذة للحياة والمستدامة.  ويشمل توزيع التكاليف حسب النشاط 

ما يلي: 68 في المائة على إنشاء مرافق صحية عاملة وفرق طبية طبية 
متنقلة؛ و25 في المائة على تقديم حزمة أساسية من الخدمات الصحية 

المتكاملة و4  في المائة على دعم السلطات الصحية لالستجابة في 
الوقت المناسب لتفشي األمراض والتطعيم ؛ و3 في المائة على بناء 

القدرات والتدريب و 0.3 في المائة على التنسيق.

وقد ُحسبت االحتياجات المالية للقطاع الصحي على أساس طريقة 
التكلفة لكل نشاط، باستخدام تكاليف الوحدة التي واجهها الشركاء 
خالل السنة الماضية كخط أساس. وبما أن طريقة تقديم الخدمات 

الصحية تختلف عن توزيع السلع األساسية، فقد تم استخدام 
متوسط لتوفير التكلفة اإلجمالية لألنشطة. وتشمل العوامل الرئيسية 

للتكلفة لخطة االستجابة اإلنسانية لعام 2021 زيادة التركيز على 
دعم استمرارية الخدمات الصحية األساسية في تلك المناطق التي 

تزداد فيها االحتياجات شدة،  وتأثير جائحة كوفيد19-على قطاع 
الصحة العامة المنهك بالفعل والمعّطل إلى حد كبير، فضالً عن  

استمرار خدمات الرعاية الصحية األولية  في التجمعات غير الرسمية 
كز االحتجاز.   ومرا

 الرصد
سيقدم قطاع الصحة تقريًرا عن 30 مؤشًرا، بما في ذلك مؤشران 

للرصد المشترك بين القطاعات.  ويقوم شركاء قطاع الصحة 
بجمع البيانات بشكل منتظم من خالل المقابالت والدراسات 

االستقصائية والتقييمات والزيارات الميدانية لضمان مراقبة األنشطة و 
واستخالص النتائج.

في ليبيا ، أعاقت القدرة الضعيفة لنظام المعلومات الصحية الوطني 
الجهود المبذولة لجمع البيانات الشاملة عن عبء المرض ، وانتشار 

األمراض والوفيات وأسبابها الرئيسية ، وحالة (إمكانية الوصول ، 
وتوافر) خدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء البالد. . وعلى الرغم 

من ذلك ، سيضع قطاع الصحة خطًطا شاملة لتحسين التقييم والرصد 
ليكون قادًرا على تقييم االتجاهات وتحسين تحليل البيانات والقدرة 
على اإلبالغ. وستتبنى مجموعة متنوعة من األساليب للتغلب على 
تحديات الوصول في بعض المناطق. وهي تشمل: تعيين موظفين 

محليين؛  بناء قدرات المراقبة لدى الشركاء الذين يمكنهم الوصول إلى 
المناطق المحظورة ؛ دعوة السلطات لتحسين الوصول إلى المواقع 
الرئيسية ؛ دعم جهود الرصد المشتركة من قبل الشركاء لالستفادة 

من الموارد المتاحة ؛ ضمان روابط أفضل مع أدوات التخطيط وإعداد 
التقارير ؛ إجراء مراجعة استعراض مشترك لمنتصف المدة ؛ وتحسين 

تبادل المعلومات بين الشركاء من خالل إنشاء سجل لالحتياجات 
والتقييمات التقنية.

وسيقوم قطاع الصحة بانتظام بتقييم أثر كوفيد19-على قطاع الصحة 
؛ واستعداد البلديات لـ كوفيد19-؛ وخدمات صحة المجتمع، والقدرة 

المختبرية؛ وتوافر اللقاحات ؛ والرعاية الصحية للمهاجرين.  وسيتم 
استكشاف وتنفيذ طرائق مراقبة الرصد التي يقوم بها طرف ثالث.  

وسيجري تطوير ونشر تحديثات تشغيلية منتظمة و دورية كل 
أسبوعين, وتقارير عن حالة مخصصة, ونشرات شهرية عن القطاع 
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الصحي.  كما سيتم إنتاج مجموعة متنوعة من لوحات المعلومات 
عبر اإلنترنت لتوضيح التقدم المحرز في االستجابة لـ COVID وغيره من 

االمراض في ليبيا.  وسيعطي قطاع الصحة األولوية لنشر نظام رصد 
توافر الموارد والخدمات الصحية (HeRAMS) في جميع أنحاء البالد.

 التواصل مع األشخاص المتضررين
وسيعّزز القطاع الصحي المساءلة تجاه المتضررين من خالل 

استحداث أدوات لتحليل التعقيبات الواردة من المستفيدين وتعديل 
المشاريع وفقاً لذلك. وقد أعادت ا استجابة كوفيد-19 تركيز جهود 

القطاع الصحي لتعزيز مشاركة المجتمع في جميع أنحاء البالد.

في عام 2020، اختبر القطاع الصحي الرسائل الصحية على مجموعات 
مجتمعية موثوقة بما في ذلك قادة المجتمع المحلي والديني، 

والعاملين في مجال الصحة ، والمتطوعين المجتمعيين، والمهاجرين 
والالجئين، والشباب و ومجموعات األعمال التجارية والجماعات 

النسائية. وقد أقامت شبكة واسعة من االتصاالت اإلعالمية لنشر 
رسالتها عن طريق اإلذاعات التلفزيونية والمسموعة واإلنترنت 

والصحف وغيرها من اآلليات.  وسيتم تكييف الرسائل والمواد 

اإلعالمية الصحية ونقلها باللغات المحلية واللغات الخاصة بالسكان 
المهاجرين والالجئين الرئيسيين.

ويرصد القطاع الصحي وسائل التواصل االجتماعي والخطوط الساخنة 
والبرامج اإلذاعية للكشف عن المعلومات المضللة واالستجابة 

لها بسرعة وتقييم التصور العام لكمية ونوعية الخدمات الصحية 
التي يقدمها أصحاب المصلحة الوطنيون والشركاء في القطاع 

الصحي. كما يقوم قطاع الصحة أيًضا بإجراء تقييمات سلوكية لفهم 
الجمهور المستهدف والتصورات والمخاوف والمؤثرين وقنوات 

االتصال المفضلة.

كما سيقوم قطاع الصحة بتنظيم ورش عمل تدريبية حول 
مشاركة المجتمع المحلي من خالل شبكات الصحة العامة 

والشبكات المجتمعية، ووسائل اإلعالم، والمدارس والجامعات، 
والحكومات الوطنية والمحلية، وغيرها من القطاعات. وسيجري 
تعزيز آليات المعلومات والتعليقات المجتمعية القائمة، بما في 

ذلك آلية المالحظات المشتركة ورصد وسائل التواصل االجتماعي 
(فيسبوك وتويتر).
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الهدف
    النهج 
المستهدفونالمؤشرالقطاعي

 الهدف 
االستراتيجي 

االول

الوقاية من األمراض والحد من المخاطر على الصحة البدنية والعقلية وتعزيز حماية المدنيين وفقا للقانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق 
اإلنسان واألطراف القانونية الدولية األخرى.

451,100

الهدف 
القطاعي

1.1 

زيادة إمكانية الحصول على 
المساعدة الصحية اإلنسانية 

المنقذة للحياة، مع التركيز على 
الفئات األكثر ضعفا (بمن فيهم 

النازحون داخليا والمهاجرون 
والالجئون والعائدون) وعلى 
تحسين الكشف المبكر عن 

تفشي األمراض والتصدي لها.

عدد االستشارات الخارجية (باستثناء الصحة العقلية، واالستشارات المتعلقة عينية
بالصدمات، وإعادة التأهيل البدني)

1,162,700

7,000عدد الحاالت المحالة للعالج بين مستويات مختلفة من الرعاية والمواقععينية

20,000عدد االستشارات المتعلقة بالصدمة / اإلصابةعينية

5,500عدد االستشارات الصحية النفسيةعينية

3,000عدد جلسات /المشاورات الخاصة بإعادة التأهيل البدنيعينية

1,500عدد الوالدات الطبيعية التي حضرها متدرب ماهرعينية

300عدد العمليات القيصرية المدعومة

1,200,000عدد اإلجراءات الطبية المقدمة (مؤشر مشترك بين القطاعات)عينية

كز المجتمعية التي تقدم خدمات MHPSSعينية 150عدد من المرافق الصحية والمرا

60عدد الفرق الطبية المتنقلة / العيادات (بما في ذلك EMT(عينية

1عدد تقييمات التغذية (مسح SMART) التي أجريت عينية

عدد األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهرا (الفتيات والفتيان) عينية
الدين تلقوا خدمات التغذية في حاالت الطوارئ

5,500

كز التطعيم التي تلقت معدات سلسلة التبريدعينية 75عدد مرا

2,000عدد الملقحات المدربين على سلسلة التبريد وإدارة اللقاحات عينية

%70النسبة المئوية للمواقع التي تقدم التقارير في الوقت المناسبعينية

النسبة المئوية لتفشي األمراض التي تم االستجابة لها في غضون 72 ساعة عينية
من تحديد الهوية

80%

250عدد مواقع EWARN عينية

األهداف والمؤشرات والمستهدفين
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الهدف
    النهج 
المستهدفونالمؤشرالقطاعي

 الهدف 
االستراتيجي 

الثاني

تسهيل الوصول اآلمن والعادل والكريم إلى الخدمات وسبل العيش الحيوية لتعزيز قدرة الناس على الصمود وضمان تلبية احتياجاتهم 
األساسية.

298,00

الهدف 
القطاعي

2.1 

تعزيز قدرة النظام الصحي 
على توفير مجموعة 

الخدمات الصحية 
األساسية وإدارة نظام 

المعلومات الصحية.

36عدد االجتماعات التنسيقية على الصعيدين الوطني ودون الوطنيعينية

12عدد التقييمات المنجزة في قطاع الصحةعينية

0عدد الهجمات على مرافق الرعاية الصحية التي تم التبليغ عنهاعينية

600عدد المرافق العامة للرعاية الصحية األولية المدعومة بالخدمات عينية

عدد مرافق الرعاية الصحية الثانوية العامة المدعومة بالخدمات عينية
والمعدات الصحية

50

650عدد المعدات الطبية المقدمةعينية

650عدد المستلزمات الصحية القياسية المقدمةعينية

1,200,000عدد المعدات (معدات الحماية الشخصية) المقدمةعينية

60عدد مرافق الصحة العامة التي تم تجديدها و/أو إعادة تأهيلهاعينية

عدد مخيمات النازحين/المستوطنات التي تغطيها نقاط صحية ثابتة و/أو عينية
فرق طبية متنقلة

30

كز االحتجاز الرسمية التي تغطيها نقاط صحية ثابتة و/ أو عينية عدد مرا
فرق طبية متنقلة

20

عدد نقاط النزول التي تغطيها النقاط الصحية الثابتة و / أو الفرق عينية
الطبية المتنقلة

14

650عدد مرافق الصحة العامة المدعومة بالخدمات والسلع.عينية

الهدف 
القطاعي

2.2 

تعزيز القدرة على التكيف 
مع الصحة والمجتمع 
المحلي (بما في ذلك 

النازحون والمهاجرون 
والالجئون) الستيعاب 

الصدمات والتصدي لها 
مع التركيز على الحماية 

لضمان المساواة في 
الحصول على خدمات 
الرعاية الصحية الجيدة.

عدد مقدمي الخدمات الصحية المدربين من خالل بناء القدرات والتدريب عينية
لتجديد المعلومات. 

1,500

عدد العاملين الصحيين المجتمعيين المدربين من خالل بناء القدرات والتدريب عينية
على تجديد المعلومات.

450

عدد العاملين الصحيين المدربين على CMR (اإلدارة السريرية عينية
لحاالت االغتصاب)

100
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 االهداف
يحتوي قطاع الحماية على ثمانية أهداف عبر الحماية العامة ومجاالت 

المسؤولية (AoRs) التي تهدف إلى الوقاية من األمراض وتقليل 
المخاطر على الرفاه الجسدي والعقلي وتمكين الحصول على الخدمات 

الحيوية.  وفي حين أن كل مجال من مجاالت المسؤولية حدد أهدافه 
القطاعية الخاصة به ، فإن قطاع الحماية سيكفل إقامة الروابط وأوجه 

التآزر عبر االستجابات المحددة.

بالنسبة للحماية العامة ، في إطار الهدف االستراتيجي األول لخطة 
االستجابة اإلنسانية ، سيعمل شركاء الحماية على تعزيز البيئة 

الوقائية وتعزيز ملكية المجتمع لمبادرات الحماية من خالل تعزيز 
المساءلة أمام السكان المتضررين وتعزيز المشاركة الهادفة وتعزيز 

القدرات مع المجتمعات والسلطات والجهات الفاعلة المحلية. في إطار 
الهدف االستراتيجي الثاني لخطة االستجابة اإلنسانية ، سيقوم شركاء 

الحماية بتحديد واالستجابة النتهاكات الحقوق واحتياجات الحماية 
وتعزيز حقوق الليبيين وغير الليبيين من خالل توفير خدمات الحماية 

المتخصصة ، بما في ذلك المساعدة في الحماية الفردية ، والصحة 
النفسية والدعم النفسي االجتماعي ، والمساعدة القانونية ، والخدمات 

المدنية. توثيق. باإلضافة إلى ذلك ، سيدعم الشركاء ويعززون 
استجابات الحماية المتكاملة لتعزيز قدرة األفراد والمجتمعات على 

معالجة مخاطر الحماية وتقليل تأثيرها وتخفيف المخاطر الثانوية 
الناشئة عن اعتماد استراتيجيات المواجهة الخطرة ، من خالل تقليل 

الضعف وتعظيم القدرات اإليجابية على التكيف.

 االستجابة
من بين 463 آالف شخص يقدر أنهم يواجهون مخاطر الحماية 

وانتهاكات الحقوق ويحتاجون إلى المساعدة ، سيستهدف شركاء 
الحماية العامة 117 ألف شخص. 30 ويشمل ذلك 25 ألف نازح و 
5000 عائد و 10 أالف غير نازح و 33 ألف مهاجر و 44 ألف الجئ.  

ومن المجموع ، 21 في المائة من النساء ، و 14 في المائة من الفتيات 
و 17 في المائة من الفتيان. سيعطي شركاء الحماية األولوية لالستجابة 

في 16 منطقة من المناطق الـ 22. 31

وسيواصل قطاع الحماية تركيزه على تعزيز حماية وتعزيز حقوق 
الفئات السكانية الخمس مع مراعاة تأثير “كوفيد-19” على بيئة 
الحماية وطرق عمل الشركاء. وفي حين أن هناك اهتماماً بتقاطع 

مواطن الضعف، فإن من دواعي القلق بصفة خاصة الالجئين 
والمهاجرين المعرضين لخطر انتهاكات حقوقاإلنسان، والنازحين 

حديثاً،  والعائدين، والسكان المعرضين لمخاطر الحماية بسبب جائحة 
“كوفيد-19”، والسكان  المعرضين  لمخاطر الحماية،والتي يصعب 
تحديد حجمها  بسبب االفتقار إلى بيانات موثوقة، مثل األشخاص 

المعرضين لخطر انعدام الجنسية أو المعرضين لخطر اإلساءة على 
أيدي شبكات التهريب واالتجار. 

ومن خالل نهج قائم على الحقوق، سوف يستجيب شركاء قطاع 
الحماية بشكل مباشر النتهاكات الحقوق والمخاوف المتعلقة بالحماية 

التي يتم تحديدها من خالل عمليات الرصد وتقييم االحتياجات 
واإلحاالت المشتركة بين القطاعات التي توفر المساعدة في مجال 

الحماية الفردية،  و والدعم النفسي االجتماعي ،واالستشارات 
القانونية، والمساعدة القانونية، وغيرها من المساعدات المحددة 

األهداف. وستهدف االستجابة المتكاملة للحماية إلى التخفيف من 
مخاطر الحماية الثانوية ودعم إعادة اإلدماج االجتماعي واالقتصادي 
للناجين من انتهاكات الحقوق واألشخاص المعرضين لخطر متزايد 

من هذا القبيل.

وسيركز الشركاء في مجال الحماية أيضا على تعزيز بيئة الحماية لجميع 
السكان المعنيين ، مع إيالء االعتبار الواجب للعمر ونوع الجنس 

واإلعاقة وحالة النزوح وعوامل التنوع األخرى من خالل زيادة الوعي. إن 
العمليات المجتمعية والمشاركة الهادفة والمجدية والتدخالت الهادفة 
إلى تعزيز القدرات الرامية إلى تعزيز وكالة مختلف المجتمعات المحلية 

المحتاجة،  ستتيح فهماً أفضل لمختلف    األولويات واالهتمامات 
المختلفة لألفراد،  وتكفل مشاركتهم الكاملة في صنع القراربشأن 

القضايا التي تؤثرعلى حياتهم. كما سيتم توجيه الجهود إلى تسهيل 
المصالحة والتعايش السلمي بين مختلف المجتمعات ، وخاصة في 

المناطق الحضرية مع التركيز بشكل خاص على العودة من خالل 
مبادرات مدفوعة بالمجتمعات المحلية.

المشاريع الشركاء المتطلبات )بالدوالر األمريكي( األشخاص المستهدفون المحتاجين

11  10  463 ألف 117 ألف     33.5 مليون دوالر   

3.5 الحماية
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سيكون هناك تركيز أقوى على الدعوة مع أصحاب المصلحة 
الرئيسيين في األوساط اإلنسانية والسالم والتنمية والجهات المانحة 

للتأثير على تنفيذ الحماية والمساعدة في إطار نهج قائم على الحقوق.  
ويظل قطاع الحماية ملتزًما باإلجراءات القائمة على األدلة والمراعية 
للنزاع والمساءلة والتي تهدف إلى جعل االعتبارات  المتعلقة بالسن 

ونوع الجنس والتنوع أساسية في االستجابة الشاملة مركزية لالستجابة 
الشاملة ، فضالً عن نتائج الحماية الجماعية وتعزيز الوصول إلى 

الحلول الدائمة. 

على هذا النحو ، باإلضافة إلى أنشطة الحماية الموضحة أعاله ، سيقود 
قطاع الحماية مبادرات لتعميم الحماية ومراعاة الحساسيات في جميع 

القطاعات ودعم الفريق القطري للعمل اإلنساني في تعزيز مركزية 
الحماية في االستجابة اإلنسانية في ليبيا.

منذ بداية جائحة كوفيد19-، قام شركاء الحماية بشكل خالق وفي 
الوقت المناسب بمعالجة العقبات التي تعترض تقديم خدمات 

الحماية عن بُعد من خالل استخدام عدة طرق للتواصل مع 
المجتمعات وضمان اإلدارة المنتظمة للحاالت الفردية وتقديم 

المساعدة في مجال الحماية، وذلك باعتماد طريقة التواجد شخصًيا  
- وعن بعًدا. تم استخدام مجموعة متنوعة من األساليب، بما في 
ذلك إدارة الحاالت والتقييمات الهاتفية ؛ وزيادة الوعي من خالل 

وسائل التواصل االجتماعي وغيرها من المنصات (التلفزيون والراديو 
والواتساب والمنشورات والملصقات) وعبر خطوط المساعدة / 

الخطوط الساخنة والمجموعات النفسية واالجتماعية ومجموعات 
التركيز، وكذلك بلغات مختلفة.  وسيطبق نفس النهج والطرائق في عام 
2021. سيستخدم قطاع الحماية أيًضا مساعدات نقدية ألنشطة معينة 

من أجل تعزيز المساعدة على  حماية األفراد.

يونيسف/ ليبيا
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 االهداف 
لدى مجال حماية الطفل هدفان يرميان إلى مواصلة تحسين جودة 

خدمات حماية الطفل بما يتماشى مع المعايير الدنيا لحماية الطفل 
كثر استهداًفا وتكاماًل. في إطار الهدف االستراتيجي  من خالل مناهج أ

األول لخطة االستجابة اإلنسانية ، يهدف شركاء حماية الطفل إلى 
تعزيز حماية الطفل المجتمعية لتعزيز حماية األطفال من العنف 

وسوء المعاملة واالستغالل في المواقع المستهدفة. في إطار الهدف 
االستراتيجي الثاني لخطة االستجابة اإلنسانية ، سيقوم شركاء حماية 

الطفل بتوسيع نطاق توافر الخدمات المتخصصة ذات الجودة في 
حماية الطفل والوصول إليها

 االستجابة 
ومن بين 271 الف  طفل ومقدم رعاية هم األكثر عرضة لخطر العنف 

واالستغالل وسوء المعاملة، مما يتطلب خدمات مستدامة لحماية 
الطفل،  سيستهدف  شركاء  حماية الطفل 65,000 شخص. ويشمل 

ذلك 31,000 نازح و 4,000  من العائدين و15,000 غير نازح و 
11,000 مهاجر و 3000 الجئ. ويشكل األطفال 84 في المائة من 

المجموع. سيعطي شركاء حماية الطفل األولوية ألنشطة االستجابة في 
13 منطقة من إجمالي المناطق الـ 22 في ليبيا. 32

سيعمل شركاء حماية الطفل على تعزيز الصحة العقلية والرفاهية 
النفسية واالجتماعية من خالل تعزيز آليات حماية الطفل المجتمعية.   
كما سيعزز الشركاء أيًضا قدرة المنظمات المجتمعية ومقدمي الرعاية 

واألطفال وأعضاء المجتمع اآلخرين على حماية الطفل، باإلضافة إلى 
زيادة تعزيز القدرات مع التركيز على المستوى 2 من خدمات الصحة 

العقلية والدعم النفسي االجتماعي. من خالل هذه الحماية المجتمعية 
المعززة لألطفال، يمكن حماية األطفال ومقدمي الرعاية من إلحاق 

المزيد من الضرر لصحتهم البدنية والعقلية.   وسييسر  الشركاء 
المعنيون  بحماية الطفل التعلم من األقران وبناء قدرات الشركاء بناًء 
على الدروس المستفادة من عام 2021 لتوفير خدمات عالية الجودة 

لحماية الطفل عن بُعد لألطفال ومقدمي الرعاية المحتاجين.

ويهدف الشركاء في حماية الطفل أيًضا إلى توسيع نطاق فرص 
الحصول على خدمات حماية الطفل المتخصصة وتحسين جودتها 

والتي تشمل إدارة الحاالت ؛ اإلسعافات األولية النفسية اإلرشاد الفردي 
وغيرها من التدخالت غير المتخصصة للصحة العقلية والدعم النفسي 

االجتماعي ؛ تتبع األسرة ولم شملها، والرعاية البديلة وغيرها من 
الخدمات المتخصصة لحماية الطفل. وسيتم توفير هذه الخدمات من 

خالل طرائق مختلطة، بما في ذلك التزويد الشخصي لخدمات حماية 
الطفل المتخصصة، والمساعدة النقدية، والمساعدة في توفير المواد 

غير الغذائية لتلبية احتياجات حماية الطفل. سيقوم شركاء حماية 
الطفل بتوسيع طرق العمل عن بعد التي تم استخدامها كإجراءات 

وقائية في سياق جائحة كوفيد-19 مثل الصحة العقلية عبر اإلنترنت 
والدعم النفسي واالجتماعي لألطفال ومقدمي الرعاية، وإدارة الحاالت 
عن بُعد من خالل خطوط المساعدة والتوعية من خالل وسائل اإلعالم.

من أجل تلبية االحتياجات المحددة لألطفال المعرضين للخطر من 
جميع األعمار والجنس واإلعاقة والوضع القانوني واالنتماء العرقي ، 

فإن االستجابة المتكاملة متعددة القطاعات أمر بالغ األهمية. وفي هذا 
الصدد ، سيواصل مجال مسؤولية حماية الطفل التعاون الوثيق مع 
نظام حماية الطفل في تعزيز التخفيف من مخاطر العنف القائم على 
نوع الجنس والوقاية منه والتصدي له مع التركيز على رعاية الناجين 

من األطفال والمراهقين، فضال عن بناء القدرات المشتركة بشأن إدارة 
الحاالت. سيواصل مجال مسؤولية حماية الطفل أيًضا التنسيق مع 

منطقة المسؤولية المتعلقة باإلجراءات المتعلقة باأللغام لتطوير ونشر 
رسائل بشأن التوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة على األطفال ومقدمي 
الرعاية لهم وتقديم المساعدة لألطفال المصابين باأللغام والمتفجرات 

من مخلفات الحرب. وبالتنسيق مع قطاع التعليم ، سيدعم شركاء 
حماية الطفل ضمان التوفير الكافي للرعاية النفسية والدعم النفسي 
االجتماعي لألطفال والمعلمين ، وتدريب األخصائيين االجتماعيين ، 

ومستشاري المدارس والمعلمين على حماية الطفل والصحة النفسية 
والدعم النفسي االجتماعي.

المشاريع الشركاء المتطلبات )بالدوالر األمريكي( األشخاص المستهدفون المحتاجين

4  4  271 ألف 65 ألف     8 مليون دوالر   

3.5.1 حماية الطفل
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خطة اإلستجابة اإلنسانية 2021

 االهداف
إن نطاق مسؤولية العنف القائم على النوع االجتماعي له هدفان 

يمنحان األولوية لتوفير خدمات متخصصة للوقاية من العنف القائم 
على النوع االجتماعي واالستجابة له، تعميم مراعاة العنف القائم على 

النوع االجتماعي و ضحايا العنف القائم على النوع االجتماعي وبناء 
قدرات أصحاب المصلحة الوطنيين الرئيسيين ومنظمات المجتمع 

المدني.  وفي إطار الهدف االستراتيجي األول لخطة االستجابة اإلنسانية، 
سيعمل الشركاء العاملون على العنف القائم على النوع االجتماعي 
على تعزيز القدرات والتنسيق بين مقدمي الخدمات والمؤسسات 

والمجتمعات الوطنية / المحلية في االستجابة للعنف القائم على النوع 
االجتماعي والوقاية منه وتخفيف المخاطر بما يتماشى مع المعايير 

الدولية واألطر القانونية. في إطار الهدف االستراتيجي الثاني لخطة 
االستجابة اإلنسانية، يهدف الشركاء العاملون على العنف القائم على 

النوع االجتماعي إلى تحسين الوصول األمن إلى  المساعدات، في الوقت 
المناسب، و بشكل سري, ومنسق بشكل مناسب.

 االستجابة 
ومن بين األشخاص األكثر عرضة لخطر العنف القائم على النوع 

االجتماعي والبالغ عددهم 153 الف، والذين يحتاجون إلى خدمات 
الوقاية واالستجابة المستمرة، سيستهدف الشركاء العاملين على 
ضحايا العنف القائم على النوع االجتماعي 54,000 شخصاً. ومن 

إجمالي عدد األشخاص المستهدفين، تشكل النساء 60 في المائة، و 30 
في المائة من الفتيات و 3 في المائة من الفتيان. ويشمل ذلك 16,000 

من النازحين و 1,000 عائدين و 14,000 غير نازحين و 15,000 
مهاجرين و 8,000 من الالجئين. و سيعطي الشركاء العاملين على 

ضحايا العنف القائم على النوع االجتماعي األولوية ألنشطة االستجابة 
في الكفرة والزاوية وبنغازي ومصراتة ومرزق وسبها وسرت وطرابلس.

يخطط شركاء العنف القائم على النوع االجتماعي لتوسيع وتعزيز 
تدخالت برامج العمل على ضحايا العنف القائم على النوع اإلجتماعي، 
بما في ذلك توفير اإلدارة الجيدة للحاالت  وبناء وتعزيز قدرات العاملين 

في الخطوط األمامية غير العاملين في مجال العنف القائم على النوع 
االجتماعي والمجتمع المدني والوزارات التنفيذية الرئيسية بشأن 

برامج وآليات اإلحالة الخاصة بالعنف القائم على النوع االجتماعي 
بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية والمعايير الدولية، مثل المبادئ 

التوجيهية لدمج التدخالت في مجال العنف القائم على النوع 
اإلجتماعي في العمل اإلنساني والمعايير الدنيا المشتركة بين الوكاالت 
بشأن العنف القائم على النوع االجتماعي في برامج الطوارئ، ستكون 

أولوية رئيسية للقطاع الفرعي للعنف القائم على النوع االجتماعي عبر 
المناطق الجغرافية.

وفي ضوء جائحة كوفيد-19 واآلثار المترتبة على النساء والفتيات 
والناجيات من العنف القائم على النوع االجتماعي، سيكون توفير وبناء 

القدرات في مجال تقديم خدمات الوقاية من العنف القائم على النوع 
االجتماعي واالستجابة له عن بُعد محوًرا رئيسًيا في عام 2021. . وفي 
حين أن منع مخاطر العنف القائم على النوع اإلجتماعي والتخفيف 

من حدتها مسؤولية مشتركة لجميع الجهات الفاعلة في مجال 
المساعدة اإلنسانية، ستسعى دائرة المسؤولية إلى زيادة تعزيز تعميم 
ودمج الخدمات المقدمة لضحايا العنف القائم على النوع االجتماعي 

في القطاعات األخرى عالوة على ذلك، فإن زيادة الوعي بين النساء 
والفتيات والرجال والفتيان بشأن الحقوق وتغيير السلوك االجتماعي 

باإلضافة إلى التوفير المستمر لخدمات الصحة الجنسية واإلنجابية 
واإلدارة السريرية لحاالت االغتصاب للناجين من العنف القائم على 

النوع االجتماعي ستكون أساسية لتدخالت 2021. كما ستعطي 
مجال مسؤولية العنف القائم على النوع االجتماعي األولوية لتعميم 

األعمال المخصصة لحاالت العنف المبني على النوع االجتماعي في 
استجابة كوفيد-19 من خالل التوعية وتقديم التوجيه للقطاعات 
األخرى، والجهات الفاعلة الصحية على وجه الخصوص. سيضمن 

التنسيق والتعاون الوثيقان مع مجال مسؤوليات حماية الطفل بناء 
القدرات المتبادلة في إدارة الحاالت وتوفير الخدمات اآلمنة للناجين من 

األطفال والمراهقين.

المشاريع الشركاء المتطلبات )بالدوالر األمريكي( األشخاص المستهدفون المحتاجين

6  5  153 ألف 54 ألف     8.4 مليون دوالر   

3.5.2 العنف القائم على النوع االجتماعي
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ومن أجل تمكين النساء والفتيات من تحقيق رفاههن وتوفير 
إمكانية الوصول اآلمن إلى خدمات محددة، سيستمر توفير الدعم 
النفسي واالجتماعي وأنشطة المهارات الحياتية من خالل طرائق 
الخدمة الثابتة والمتنقلة. وستظل الدعوة المستمرة، بما يتماشى 

مع المبادئ التوجيهية للعنف القائم على النوع االجتماعي،  لمعالجة 
الثغرات الحالية والقوانين التمييزية التي تقوض الوصول إلى العدالة 

وتعزيز األحكام القانونية الوقائية للناجين من العنف القائم على 
النوع اإلجتماعي، فضال عن إنشاء منازل آمنة ومأوى ووصول إنساني 
كز االحتجاز لتوفير خدمات إنقاذ الحياة، وستبقى  غير محدود إلى مرا
خدمات اإلنقاذ أولوية رئيسية.  ستسعى جميع األنشطة إلى  ضمان 
إدماج األشخاص ذوي اإلعاقة وتهدف إلى الحد من مختلف الحواجز 

المختلفة التي تعترض الوصول، بما في ذلك الحواجز اللغوية.

سيستمر الشركاء العاملون على ضحايا العنف القائم على النوع 
االجتماعي في تقديم خدمات الوقاية من العنف القائم على النوع 

االجتماعي واالستجابة له من خالل أساليب مختلطة ، بما في ذلك 
توفير الخدمات المتخصصة شخصًيا (مثل التوعية بالعنف القائم على 
النوع االجتماعي ، والدعم النفسي االجتماعي وإدارة الحاالت) ، وتقديم 

المواد غير الغذائية لتلبية االحتياجات الحرجة. كما سيواصل شركاء 
مجال المسؤولية توسيع وتحسين الخدمات المقدمة بما في ذلك 

الطرائق المتنقلة والبعيدة لتحسين الوصول إلى الخدمات في المناطق 
التي يصعب الوصول إليها والتكيف مع سياق جائحة كوفيد-19 وآثاره 
المحددة على تقديم الخدمات وإمكانية الوصول . وستشمل التعديالت 

الرئيسية التي سيتم تعزيزها إلدارة الحاالت عن بُعد ، وإنشاء خطوط 
المساعدة ، وتوفير الدعم النفسي االجتماعي وحمالت التوعية التي 
يتم إجراؤها من خالل منصات وسائل التواصل االجتماعي واإلذاعة 

والتلفزيون والرسائل النصية.

المنظمة الدولية للهجرة / ليبيا
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خطة اإلستجابة اإلنسانية 2021

 االهداف 
لمجال األعمال المتعلقة باأللغام هدفان يرميان  إلى التخفيف من 

مخاطر المتفجرات والمساهمة في الوصول اآلمن إلى الخدمات 
الحيوية وتمكين عودة النازحين وإعادة توطينهم واستئناف االنتعاش 
االجتماعي واالقتصادي األساسي. وفي إطار الهدف االستراتيجي األول 

لخطة االستجابة اإلنسانية ، الشركاء في األعمال المتعلقة باأللغام 
إلى منع وتخفيف مخاطر الحماية من مخاطر المتفجرات من خالل 

المسوحات ، ووضع عالمات على المناطق الملوثة وتطهيرها ، والتوعية 
بمخاطر المتفجرات ، والمساعدة المتخصصة للناجين. وفي إطار الهدف 

االستراتيجي الثاني لخطة االستجابة اإلنسانية ، سيعمل الشركاء في 
األعمال المتعلقة باأللغام على تعزيز القدرات التشغيلية الوطنية 

للتخفيف من مخاطر وتأثير مخاطر المتفجرات.

 االستجابة
من بين 505 ألف شخص ُيقّدر أنهم معرضون لخطر التلوث الناجم 

عن مخاطر المتفجرات ويحتاجون إلى المساعدة ، سيستهدف شركاء 
األعمال المتعلقة باأللغام 451 ألف شخص.  وهذا يشمل 98 ألف 
نازح و 61 ألف عائد و 143 ألف غير نازح و 105 ألف مهاجر و 44 
ألف الجئ. وتتركز أنشطة االستجابة في بنغازي ومصراتة  وسرت  

وطرابلس  والمناطق المحيطة بها.

وعلى الرغم من أن مخاطر المتفجرات ال تميز بين مجموعات السكان 
(أي غير النازحين ، والنازحين ، والعائدين ، والالجئين والمهاجرين) ، 
فإن أولئك العائدين إلى المناطق التي شهدت أعمال عدائية مؤخًرا 

يتأثرون بشكل خاص. وينطبق هذا بشكل خاص على جنوب طرابلس 
حيث تم زرع كميات كبيرة من األلغام والفخاخ المتفجرة والعبوات 

االرتجالية الصنع بطريقة عشوائية.  وتظهر البيانات اإلرشادية أن 
الرجال البالغين هم األكثر تعرًضا لخطر الحوادث الخطرة الناجمة عن 

المتفجرات. المهاجرون والالجئون معرضون للخطر بشكل خاص 
، حيث ال يمكنهم الوصول إلى نفس شبكات المعلومات الرسمية 

وغير الرسمية و / أو غالًبا ما يواجهون حواجز لغوية عند الوصول إلى 
المعلومات الحيوية.

ومن أجل التخفيف من خطر وتأثير مخاطر المتفجرات ، ستكون 
أولويات االستجابة بالنسبة للشركاء في مجال األعمال المتعلقة باأللغام 

هي إجراء التوعية بمخاطر المتفجرات من أجل زيادة الوعي بمخاطر 

وأخطار المتفجرات بين السكان. ومن المقرر أن عمليات التقييم 
والمسح ورسم الخرائط للمناطق الملوثة، بالتنسيق مع المركز الليبي 

لألعمال المتعلقة باأللغام   (LibMAC) ، و / أو السلطات المختصة 
األخرى ، أن تؤدي إلى رفع مستوى المعلومات حول مواقع ومدى 

وطبيعة التلوث بخطر المتفجرات وذلك من أجل تحديد أولويات 
اإلجراءات المتعلقة باأللغام  والتصدي لها، فضال عن االستجابة  

اإلنسانية األوسع نطاقا.

وسيقوم الشركاء في األعمال المتعلقة باأللغام بوضع عالمات على 
مخاطر المتفجرات وإزالتها في المناطق المتضررة ، من خالل التخلص 

من الذخائر المتفجرة (EOD) ، والمهام الموضعية للتخلص من 
الذخائر المتفجرة ،  وتطهير مناطق القتال, وإزالة األلغام آلياً (التطهير 
الميكانيكي) بالتنسيق مع المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام 

LibMAC .   كما سيتم توفير المساعدة المتخصصة للضحايا 
المباشرين وغير المباشرين لمخاطر المتفجرات.

وال تزال القدرة الوطنية الليبية على التخفيف من تهديد هذه المخاطر 
غير كافية لمواجهة التهديد المتزايد الذي يتعرض له السكان.  وفي حين 

أن القدرة على اإلدارة والتنسيق قائمة ، فإن الجهات الفاعلة الحكومية 
وغير الحكومية الحالية تفتقر إلى العدد الكافي من الموظفين المؤهلين 

والمعدات والخبرة التقنية الالزمة لزيادة مستوى الطلب المتزايد. 
ولذلك، فإن  الشركاء في األعمال المتعلقة باأللغام يعطون األولوية 
لتعزيز المهارات الفنية والقدرات المادية للجهات الفاعلة المحلية.

 تكلفة االستجابة
وبالنسبة لعام 2021،يحتاج قطاع الحماية ومجموعات العمل 

الفرعية إلى 62.9 مليون دوالر أمريكي لضمان أن  يكون 451 الف 
شخص بتعزيز البيئة الوقائية فرص الحصول  على  خدمات الحماية 

المتخصصة، فضالً عن بناء الوعي والقدرة لدى أصحاب الواجبات 
والمجتمعات لتحديد ومعالجة مخاطر واحتياجات الحماية بشكل 

أفضل. و يشمل ذلك 34.4 مليون دوالر للحماية العامة، و 8 ماليين 
دوالر لحماية الطفل، و 8.5  .مليون دوالر للعنف القائم على النوع 

االجتماعي، و 10.6 مليون دوالر لألعمال المتعلقة باأللغام.  ويشمل 
توزيع التكلفة حسب النشاط ما يلي: توفير ٪79 من خدمات الحماية 

المتخصصة، بما في ذلك حماية الطفل والعنف القائم على النوع 
االجتماعي واألعمال المتعلقة باأللغام: و 11 في المائة من التوعية 

3.5.3 األعمال المتعلقة باأللغام

المشاريع الشركاء المتطلبات )بالدوالر األمريكي( األشخاص المستهدفون المحتاجين

7  7  503 ألف 451 ألف     10.6 مليون دوالر   
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والتثقيف بشأن المخاطر وجهود المناصرة؛ 9 في المائة بناء القدرات 
والتدريب ؛ و 1 في المائة على التقييم ورصد الحماية.استخدم قطاع 
الحماية ومجموعات العمل الفرعية التكلفة القائمة على المشروع 

لعام 2021. بالنسبة للعنف القائم على النوع االجتماعي، قامت بعض 
األنشطة المحددة بتقييم التكلفة على أساس النشاط لضمان بعض 
التوحيد القياسي للتكاليف  القائمة على المشروع، مثل حزم و لوازم 

الكرامة.  وقد بدأ قطاع الحماية ومجموعات العمل الفرعية بالفعل في 
العمل عن كثب مع الشركاء لضمان اتباع نهج موحد لتقدير التكاليف 
لبدء عملية تحليل التكاليف استعداًدا للتحول إلى التكلفة القائمة على 

النشاط في عام 2022. ويعمل المنسقون مع قطاع الحماية العالمي 
ومجموعات العمل الفرعية العالمية لوضع التوجيهات الحالية في 
سياقها بشأن تنفيذ التكلفة القائمة على أنشطة عملياتها في ليبيا.

 الرصد
سيقدم قطاع الحماية ومجموعات العمل الفرعية تقريًرا مقابل 32 

مؤشًرا مبيناً في إطار  الرصد , وسيتم جمعها شهريًا من خالل منصة 
معلومات النشاط. تعتبر عمليات رصد االستجابة، إلى جانب  رصد 

الحماية، ومنهجيات تحديد السمات هي األدوات األساسية المستخدمة 
لتحديد مخاطر الحماية ومجاالت التدخل ذات األولوية لضمان استجابة 

فعالة.  كما أنشأ القطاع منصة إلكترونية لرسم خرائط الخدمات عبر 
اإلنترنت التي تلتقط الخدمات المقدمة من قبل القطاع بأكمله، بما في 
ذلك منطقة المسؤوليات، لتسهيل اإلحالة الفردية، ال سيما في الحاالت 

عالية الخطورة، فضال عن تبادل المعلومات بين الشركاء في مناطق 
مختلفة من الدولة.

وتقع مسؤولية الرصد التقني لعمليات مكافحة األلغام على عاتق 
المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام. تضمن عملية التسجيل 

واالعتماد المنظمة أن المنظمات التي لديها القدرة على تلبية المعايير 
الليبية لألعمال المتعلقة باأللغام هي وحدها التي ُيسمح لها بالعمل 

في ليبيا. وباإلضافة إلى ذلك. باإلضافة إلى ذلك، يقوم المركز الليبي 
لألعمال المتعلقة باأللغام بزيارات منتظمة لضمان ومراقبة الجودة، 

ويجب على جميع مشغلي األعمال المتعلقة باأللغام اإلنسانية اإلبالغ 
عن أنشطتهم وإنجازاتهم من خالل نظام إدارة المعلومات لمكافحة 

األلغام الذي يديره المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام.

وستعمل قطاعات الحماية ومجموعات العمل الفرعية مع الشركاء 
في تحديد فرص الرصد الميدانية المشتركة و / أو الرصد من قبل 

الموظفين الموجودين في ليبيا. وسُتستخدم التقييمات متعددة 
القطاعات لزيادة فهم وجهات نظر األشخاص المحتاجين ومدى أهمية 
وفعالية ومالءمة وكفاءة االستجابة للحماية. ويجري بانتظام استعراض 
المعلومات التي يتم الحصول عليها من خالل القنوات المذكورة أعاله 
بشكل منتظم وتحليلها بصورة مشتركة مع الشركاء، وإلى أقصى حد 

ممكن مع المجتمعات المتأثرة، للتحقق من صحة المعلومات وتكييف 
االستجابة لضمان أن الشركاء على المسار الصحيح لبلوغ األهداف 

المحددة في دورة التخطيط وإجراء تنقيحات، حسب االقتضاء، لتمثيل 
أهداف واقعية مع تطور السياق.

 التواصل مع األشخاص المتضررين
يتمتع شركاء قطاع الحماية بمشاركة قوية وهادفة مع المجتمعات 

، في جميع مراحل دورة المشروع لضمان أن تعكس األنشطة 
والبرامج االحتياجات التي حددها األفراد أو المجموعات المحددة. 

مناقشات مجموعات التركيز ، ومقابالت المخبرين الرئيسيين (مع 
السكان المستهدفين ، والسكان المضيفين ، والسلطات ، وأصحاب 
المصلحة الرئيسيين) ، والدراسات االستقصائية ، جنًبا إلى جنب مع 

آليات الشكاوى (خطوط المساعدة ، والصناديق ، والزيارات ،) تغذي 
التغييرات البرنامجية والبرامج المستقبلية.

يشارك قطاع الحماية بانتظام مع آلية المالحظات المشتركة ، ويتلقى 
بانتظام المعلومات واإلحاالت ويواصل تقديم الدعم من خالل التوجيه 

والتدريب المقدمين لتعميم الحماية. باإلضافة إلى آلية المالحظات 
المشتركة ، يمتلك العديد من الشركاء آليات مشاركة مجتمعية خاصة 

بوكالة ، مثل الخطوط الساخنة / خطوط المعلومات ، أو آليات تقديم 
كبر مراقبة حالة الحماية  الشكاوى والتعليقات ، والتي تدعم بشكل أ

وتعزز التعليقات من السكان محل االهتمام.

يستخدم شركاء العاملون في مجال التعامل مع ضحايا العنف القائم 
على النوع االجتماعي مجموعة متنوعة من الطرق للتعامل مع 

المجتمعات ، بما في ذلك الخطوط الساخنة للتعليقات ، ومناقشات 
مجموعات التركيز ، وتقييمات المخاطر ، ومراجعة السالمة ، 

ومقابالت المبلغين الرئيسيين من الفئات السكانية المستهدفة ، 
والسكان المضيفين ، والسلطات ، وأصحاب المصلحة الرئيسيين 
من خلفيات متنوعة.  ويستخدم الشركاء المعلومات التي تجمع 

خالل هذه المناقشات في وضع التصميم البرنامجي واستهداف 
المحتاجين، ولتنفيذ األنشطة والخدمات وفقاً لذلك. لضمان قدرة 

المجتمعات على التعبير عن احتياجاتها وشكاويها في جميع مراحل 
دورة البرنامج ، يستخدم الشركاء آليات الشكوى واالستجابة بما في 
ذلك خطوط المساعدة على مستوى المنظمة ، والتوعية من خالل 
الشبكات المجتمعية مثل لجان النساء والفتيات ، ورصد األنشطة 

من خالل تقييمات الخدمة ، ورصد ما بعد التوزيع ، والدراسات 
االستقصائية ونماذج آراء العمالء مع األشخاص الذين وصلت إليهم 

التدخالت. تغذي هذه المعلومات التعديالت البرمجية وتصميم 
البرامج في المستقبل.

ويتم تنسيق جميع عمليات مكافحة األلغام وتنفيذها بالتشاور الوثيق 
مع المجتمعات ، باإلضافة إلى السلطات على المستوى المحلي ، 

والمركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام. من خالل موظفي االتصال 
المجتمعي ، يسعى الشركاء في األعمال المتعلقة باأللغام بنشاط 

للحصول على مدخالت وآراء من المجتمعات المتضررة. يتم إرسال 
أرقام الخطوط الساخنة للطوارئ إلى السكان المحليين عبر المنشورات 
والملصقات ، باإلضافة إلى وسائل التواصل االجتماعي وقنوات االتصال 

األخرى ، للسماح ألفراد المجتمع باإلبالغ عن العناصر المشبوهة 
وإيداع التعليقات.
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الهدف
    النهج 
المستهدفونالمؤشرالقطاعي

 الهدف 
االستراتيجي 

االول

الوقاية من األمراض والحد من المخاطر على الصحة البدنية والعقلية وتعزيز حماية المدنيين وفقا للقانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق 
اإلنسان واألطراف القانونية الدولية األخرى.

451,100

الهدف 
القطاعي

1.1 

تعزيز بيئة الحماية وتعزيز 
ملكية المجتمعات المحلية 
لمبادرات الحماية من خالل 

تعزيز المساءلة أمام السكان 
المتضررين وتشجيع المشاركة 

الهادفة وتعزيز القدرات 
مع المجتمعات المحلية 

والسلطات والجهات الفاعلة 
المحلية.

عدد األشخاص (العاملون في المجال اإلنساني، وأعضاء منظمة الصحة العالمية، عينية
والسلطات المحلية/الوطنية) الذين يتلقون التدريب/دعم القدرات

626

عدد قادة اللجان المجتمعية غير الرسمية واألعضاء الذين يتلقون التدريب / عينية
دعم القدرات. 

789

39,330عدد األشخاص الذين تم الوصول إليهم بأنشطة التوعيةعينية

26عدد المبادرات المجتمعيةعينية

40عدد تدخالت جهود المناصرةعينية

الهدف 
القطاعي

1.2 

تعزيز حماية المجتمع المحلي 
لألطفال لتعزيز حماية األطفال 
من العنف واإليذاء واالستغالل 

في المواقع المستهدفة.

عدد األطفال ومقدمي الرعاية الذين يستفيدون من أنشطة الدعم النفسي عينية
واالجتماعي التي تراعي النوع االجتماعي والعمر واإلعاقة. 

63,660

عدد مقدمي الرعاية واألطفال وأفراد المجتمع المحلي الذين تم تدريبهم و/أو عينية
توعيتهم بشأن قضايا حماية الطفل  بما في ذلك مخاطر حماية األطفال والعنف 

القائم على النوع االجتماعي واإلحاالت  

9,000

عدد الجهات الفاعلة غير المعنية بحماية الطفل (السلطات الوطنية/عينية
المحلية/الجهات الفاعلة في المجتمع المدني) التي تم تدريبها 

200

الهدف 
القطاعي

1.3 

تعزيز القدرات والتنسيق 
بين مقدمي الخدمات 

والمؤسسات الوطنية /المحلية 
والمجتمعات المحلية في 

مجال التصدي للعنف القائم 
على نوع الجنس والوقاية منه 

والتخفيف من حدة المخاطر

عدد األشخاص الذين تم الوصول إليهم من خالل جلسات التوعية 
بشأن الوقاية من العنف القائم على النوع اإلجتماعي واالستجابة له 

وتوافر الخدمات

51,082

عدد العاملين في الخطوط األمامية غير العنف القائم على النوع اإلجتماعي  عينية
المدربين على مفاهيم العنف الجنساني األساسية تمشيا مع المبادئ 

التوجيهية للعنف القائم على نوع الجنس

422

عدد األفراد المدربين على إدارة حاالت العنف القائم على النوع اإلجتماعي  عينية
بما في ذلك خدمة ثابتة، ومتنقلة، وتقديم الخدمات عن بعد

372

الهدف 
القطاعي

1.4 

تعزيز حماية األفراد 
والمجتمعات من مخاطر وآثار 

مخاطر المتفجرات.

6,500عدد المواد الخطرة المتفجرة التي أزيلتعينية

2,250,000المساحة بالمتر المربع التي تم تطهيرها من مخاطر المتفجراتعينية

المساحة بالمتر المربع من المنطقة الملوثة التي تم تحديدها حديثا(المناطق عينية
الخطرة المشتبه فيها والمؤكدة)

3,600,000

91,000,000مساحة المسح بالمتر المربععينية

67,290عدد المستفيدين المباشرين المستفيدين من التوعية بالمخاطرعينية

7عدد حمالت التوعية بالمخاطر التي أجريتعينية

30عدد الخدمات المقدمةعينية

األهداف والمؤشرات والمستهدفين
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الهدف
    النهج 
المستهدفونالمؤشرالقطاعي

 الهدف 
االستراتيجي 

الثاني

تيسير الوصول اآلمن والعادل والكريم إلى الخدمات وسبل العيش الحيوية لتعزيز قدرة الناس على الصمود وضمان تلبية احتياجاتهم 
األساسية.

169,000

الهدف 
القطاعي

2.1 

تحديد االحتياجات من الحماية 
واالستجابة لها وتعزيز حقوق 

الليبيين وغير الليبيين من 
خالل توفير خدمات الحماية 

المتخصصة وتعزيز االستجابات

كز االحتجاز التي تم الوصول إليها مع رصد الحمايةعينية 15عدد مرا

146عدد المجتمعات التي أجريت فيها تقييمات لالحتياجات أو رصد لهاعينية

عينية\
نقدية

عدد األفراد الذين تم الوصول إليهم من خالل خدمات الحماية، بما في ذلك 
المساعدة الفردية الموجهة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة في مجال 

MHPSS الحماية والصحة العقلية والدعم النفسي االجتماعي

52,225

عينية\
نقدية

عدد األفراد الذين تلقوا المساعدة في االستجابة المتكاملة للحماية المقدمة من 
خالل سبل كسب الرزق، وتوليد الدخل، وغير ذلك من أشكال الدعم االجتماعي 

واالقتصادي

3,636

عدد من األفراد الذين يتلقون المشورة القانونية أو المساعدة، بما في ذلك الوثائق عينية
المدنية وقضايا حقوق السكن واألراضي والملكيات 

20,060

الهدف 
القطاعي

2.2 

زيادة توافر الخدمات 
المتخصصة ذات الجودة في 

مجال حماية الطفل وإمكانية 
الحصول عليه

عدد األطفال الذين يتلقون خدمات حماية الطفل التي تراعي السن ونوع الجنس 
واإلعاقة.

6,360

عدد الجهات الفاعلة المعنية بحماية الطفل المدربة على مجاالت تقنية محددة عينية
لحماية الطفل

827

عدد   األطفال الذين  تم تحديدهم من الفتيات واألوالد المعرضين للخطر الذين عينية
أحيلوا للخدمات المتخصصة.

6,300

الهدف 
القطاعي

2.3 

تحسين الوصول إلى خدمات 
العنف القائم على النوع 

اإلجتماعي  المأمونة والسرية 
والمنسقة في الوقت المناسب 

بما يتماشى مع المبادئ 
التوجيهية المتعلقة بالعنف 
القائم على النوع اإلجتماعي 

والمعايير الدنيا المشتركة بين 
الوكاالت

17,251عدد النساء والفتيات المشاركات في   أنشطة اجتماعية اجتماعية منظمةعينية

10,975عدد النساء والفتيات المشاركات في أنشطة المهارات الحياتيةعينية

19,968عدد مجموعات الكرامة التي وزعتعينية

4عدد مسارات اإلحالة في مكانعينية

الهدف 
القطاعي

2.4 

تعزيز القدرات التشغيلية 
الوطنية لإلجراءات المتعلقة 

باأللغام  للتخفيف من مخاطر 
وآثار مخاطر المتفجرات.

170عدد األفراد المدربينعينية
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 االهداف
قطاع المأوى والمواد غير الغذائية (SNFI) له هدفان يهدفان إلى 
تحسين ظروف المعيشة المادية وتعزيز الوصول الكريم واآلمن 
إلى السكن الالئق والمأمون. وفي إطار الهدف االستراتيجي الثاني 

لخطة االستجابة اإلنسانية ، سيساهم شركاء قطاع SNFI في بناء 
قدرة السكان المستهدفين على الصمود من خالل تحسين الظروف 

المعيشية ، فضالً عن  النظافة والظروف الصحية ، والحماية من 
كبر من السالمة واألمن. سيساهم ذلك  العوامل البيئية وضمان قدر أ
في زيادة المرونة والتماسك االجتماعي للمجتمعات واألسر من خالل 

تحسين اإلسكان والبنية التحتية المجتمعية / العامة ذات الصلة.  
ومن شأن خفض احتياجات األسرة المعيشية إلنفاق المال على 

تحسين المأوى، أو على اإليجار، أن يقلل إلى حد كبير من األعباء المالية 
ويمكّن السكان المستهدفين من تلبية احتياجاتهم األساسية على نحو 

كثر استدامة. أفضل واالستثمار في إيجاد حلول أ

 االستجابة
من بين 374 الف شخص يقدر أنهم بحاجة إلى المأوى والمواد غير 
الغذائية، سيستهدف شركاء القطاع 111 الف شخص. وهذا يشمل 

30.000 نازح و 39.000 عائد و 10.000 غير نازح و 22.000 مهاجر و 
10.000 الجئ. وتشكل النساء والفتيات 41 في المائة من المجموع.

تظل أولوية قطاع الـ SNFI  هي ضمان خيارات إسكان مالئمة 
ومناسبة وبتكلفة معقولة لألشخاص األكثر ضعفاً. وتشمل األنشطة  

تحسين ظروف المعيشة المادية من خالل  دعم تحسين وإعادة 
تأهيل المساكن المتضررة التي ال تستوفي المعايير، والمالجئ 

الجماعية   ومرافق اإلقامة. وستستهدف هذه األنشطة بشكل رئيسي  
العائالت النازحة والعائدين والمهاجرين،  مع التركيز  على  المناطق 
التي   تضررت من جراء النزاع، مثل جنوب طرابلس. وسيكفل ذلك 

أن تستوفي هذه المالجئ الحد األدنى من المعايير وتوفير ظروف 
معيشة أفضل وعالية الجودة وحماية أفضل ألولئك الذين يعيشون 

في هذه األماكن.

ستعتمد األساليب المستخدمة لترقية وإعادة تأهيل أماكن االقامة على 
حجم وطبيعة األعمال المطلوبة.  بالنسبة لألعمال الصغيرة ، سيوفر 

شركاء قطاع SNFI مواد المأوى للسماح لألسر واألفراد الضعفاء بإجراء 

اإلصالحات بأنفسهم.  بالنسبة ألعمال إعادة التأهيل التي تتطلب 
عمالة مختصة ، فإن الشركاء إما سوف يكملون تسليم المواد بقدرات 

وإرشادات فنية أو سينفذون تدخالت من خالل المقاولين لضمان 
مراعاة الجودة وأفضل الممارسات للتدخالت األكثر تحديًا من الناحية 
الفنية. كما سيتم تضمين تحسين البنية التحتية المجتمعية والمباني 
العامة لتعزيز تحسين فرص الحصول على الخدمات األساسية مثل 

الصحة والتعليم ومرافق الطاقة.

وفي حين أن معظم األنشطة ستكون من خالل المساعدة العينية ، 
سيتم تقديم المساعدة النقدية ، ومعظمها في شكل مساعدة في اإليجار 
، حيثما كان ذلك ممكًنا ومناسًبا. سيضمن ذلك أن يتمكن األشخاص 
األكثر ضعفاً من تلبية احتياجاتهم بطريقة تتيح االختيار وتعزز الكرامة.

سيوفر شركاء قطاع SNFI أيًضا مواد اإلغاثة األساسية ، والمواد 
المنزلية ، باإلضافة إلى المواد الموسمية غير الغذائية ومواد االقامة. 

وسيتم تقديم ذلك بشكل أساسي من خالل المساعدة العينية للمواد 
غير الغذائية ومواد اإلغاثة األساسية ، باإلضافة إلى مواد اإليواء المعدة 

للتحديث في حاالت الطوارئ.

وسيعمل قطاع SNFI بالتنسيق الوثيق مع القطاعات األخرى لضمان 
توفير المأوى والمواد غير الغذائية بشكل مشترك مع المكونات 

كثر شموالً. على وجه  األخرى من أجل تلبية االحتياجات بشكل أ
الخصوص لالستجابة لعمليات النزوح الجديدة أو االحتياجات الناجمة 

الناجمة عن تصاعد النزاعات أو الكوارث الطبيعية ، سيتم تخطيط 
وتنفيذ استجابة SNFI بالتشاور مع الحماية والصحة واألمن الغذائي 

والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة ، على وجه الخصوص ، 
لتقديم حزمة كاملة من المساعدة. وهذا يشمل الدعم من خالل آلية 
االستجابة السريعة. سيتم تصميم أنشطة المأوى ، مثل إعادة تأهيل 

المنازل ، جنًبا إلى جنب مع توفير قطاع المياه والصرف الصحي لضمان 
تضمين الخدمات األساسية (إمدادات المياه والصرف الصحي). 

ستعمل SNFI أيًضا مع مجموعة عمل النقد واألسواق CMWG فيما 
يتعلق باألنشطة القائمة على النقد لتحديد الخيارات المناسبة وفًقا 
للجدوى والتأكد من أن التدخالت متوافقة مع االتفاقيات المشتركة 

فيما يتعلق بقيم التحويالت النقدية ومعايير األهلية.

3.6 المأوى والمواد غير الغذائية

المشاريع الشركاء المتطلبات )بالدوالر األمريكي( األشخاص المستهدفون المحتاجين

7  6  374 ألف 111 ألف     13.2 مليون دوالر   
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وسيقدم الشركاء التابعون للجهات المعنية في مجال المساعدة 
اإلنسانية رسائل دعوة قائمة على األدلة، لتسليط الضوء على 

االحتياجات والثغرات. وفي عام 2021، سيواصل القطاع العمل من 
كثر مالءمة  ,ومناسبة للمأوى للمهاجرين  أجل استكشاف حلول أ

والالجئين وطالبي اللجوء.وسيساهم الشركاء في القطاع أيضاً في بناء 
قدرات الجهات الفاعلة والمجتمعات المحلية بهدف تحسين مهارات 

كثر استدامة للتدخالت. ويشمل ذلك   المأوى بما يسمح بتأثير أ
العمل  مع المجتمعات والقوى العاملة المحلية والعمالة غير الماهرة 

على المستوى التقني أو تحسين المآوي وإعادة تأهيلها مع تحسين 
الشعور بملكية  المجتمعات المحلية.

 تكلفة االستجابة
في عام 2021، يحتاج قطاع الـ SNFI إلى 13.2 مليون دوالر أمريكي  

لضمان حصول  111 ألف شخص على  المأوى اآلمن والمالئم والسلع 
األساسية. ويشمل توزيع التكلفة حسب النشاط ما يلي:  61 في المائة 

لتوفير المواد األساسية غير الغذائية، بما في ذلك المواد الموسمية؛و33 
كزالجماعية  في المائة إلصالح وتحسين المأوى، بما في ذلك  المرا

والمباني غير المكتملة والمنازل المتضررة؛ و6 في المائة إلصالح وإعادة 
تأهيل البنية التحتية المجتمعية /العامة؛ و1 في المائة في شكل 

مساعدة إيجارية.

وسيستخدم قطاع الـ SNFI منهجية تقدير التكاليف القائمة على 
المشاريع لعام 2021، بينما يعمل القطاع بشكل وثيق مع الشركاء 

والفريق االستشاري االستراتيجي التابع لـ SNFI لالنتقال إلى منهجية 
تقدير التكاليف على أساس األنشطة في عام 2022. في عام 2021، 

قاد  قطاع SNFI  شركائه إلى نهج موحد في تقدير تكاليف المشاريع  
لألنشطة الرئيسية. وسيكفل هذا النهج مزيدا من الشفافية مع بدء 

عملية تحليل التكاليف لالنتقال إلى  تحديد التكاليف على أساس 
النشاط. وُتستعرض المشاريع لضمان أن  تكون التكاليف مناسبة 

ومتوافقة مع األنشطة والنتائج.  كما سيعمل قطاع SNFI بالتنسيق 
الوثيق مع مجموعة الكتلة العالمية للمأوى لمواصلة وضع التوجيهات 

الحالية حول تنفيذ التكاليف القائمة على األنشطة لعام 2022.

 الرصد
وسوف يقدم قطاع الـ SNFI  تقريراً عن  ثمانية  مؤشرات. على أساس 

شهري سوف يقوم قطاع SNFI بجمع ورصد التقدم الذي يتم اإلبالغ 
  Activity - عنه من قبل الشركاء من خالل منصة (معلومات النشاط
Info ) لقياس اإلنجازات نحو أهداف القطاع ،  مع قياس التقدم مقابل 

األهداف المحددة مسبًقا للقطاع. ومن خالل االجتماعات القطاعية، 

سيتابع شركاء القطاع التقدم ، لتحديد المواضع التي قد تحتاج إلى 
إجراء المراجعات واإلجراءات التصحيحية مع تطور السياق ، وعلى 

أساس ظهور أدلة على االحتياجات الجديدة.  

سيجري شركاء قطاع SNFI رصد ما بعد التوزيع ومراقبة التأثير 
كممارسة منتظمة عند االنتهاء من التوزيعات. ويمكن أيًضا إشراك 

األطراف الثالثة في مراقبة التأثير من قبل الشركاء. التحليالت 
والمالحظات ، المتضمنة الدعوات المحالة من آلية المالحظات 

المشتركة ستؤخذ في االعتبار لتحسين التنفيذ والرصد والتقييم واإلبالغ 
.SNFI عن أنشطة

 التواصل مع األشخاص المتضررين
وقد عزز قطاع المساءلة تجاه األشخاص المتضررين من خالل تطوير 

أدوات لجمع وتحليل المالحظات الواردة من المستفيدين وتعديل 
المشاريع وفقاً لذلك. لضمان قدرة المجتمعات على التعبير عن 

احتياجاتها وشكاواها في جميع مراحل دورة البرنامج، يتم تشجيع 
الشركاء على إجراء مناقشات منتظمة مع مجموعات التركيز ومقابالت 

مع أشخاص بارزين مطلعين من السكان المستهدفين والسكان 
المضيفين والسلطات وأصحاب المصلحة الرئيسيين. ويستخدم 

الشركاء المعلومات التي تجمع خالل هذه المناقشات في تصميمهم 
البرنامجي، واستهداف المحتاجين، والتخطيط لألنشطة المناسبة.

في عام 2021، يهدف  قطاع SNFI إلى تجريب مشاريع مجتمعية 
إلصالح وإعادة تأهيل المنازل  لتعزيز المشاركة االستباقية للمجتمعات 

المحلية وتعزيز العمالة الماهرة المحلية من خالل التدريب 
الفني المخصص.

ويشارك قطاع الـ SNFI بقوة مع آلية المالحظات المشتركة كآلية 
رئيسية مشتركة بين الوكاالت لتحسين االتصاالت مع األشخاص 

المتضررين. يواصل قطاع SNFI العمل بشكل وثيق مع قطاع 
االتصاالت في حاالت الطوارئ ، الذي يدير آلية المالحظات المشتركة ، 

لتقديم المشورة الفنية والتوجيه فيما يتعلق بـ SNFI لضمان معالجة 
المكالمات وحلها بشكل صحيح.

سيتم ترجمة معلومات ومواد SNFI إلى اللغة العربية ، وحيثما 
كان ذلك ممكًنا وضروريًا ، بلغات أخرى للمهاجرين والالجئين 

لنقل الرسائل بشكل أفضل. سيستكشف قطاع SNFI أيًضا بناء 
منصات وسائط اجتماعية لنشر الرسائل وتقديم طرق بديلة إلرسال 

المالحظات والشكاوى.
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الهدف
    النهج 
المستهدفونالمؤشرالقطاعي

 الهدف 
االستراتيجي 

الثاني

تيسير الوصول اآلمن والعادل والكريم إلى الخدمات وسبل العيش الحيوية لتعزيز قدرة الناس على الصمود وضمان تلبية احتياجاتهم 
األساسية.

110,949

الهدف 
القطاعي

2.1 

توفير المأوى المنقذ للحياة 
والدعم في هذا البرنامج

عدد األشخاص الذين يتم تلبية احتياجاتهم األساسية من المواد غير الغذائية عينية
)NFI(

83,541

12,448عدد األشخاص الذين يتم تلبية احتياجاتهم الموسمية والتكميلية من NFIعينية

154عدد األشخاص الذين يتم تلبية احتياجاتهم الموسمية والتكميلية من NFIعينية

158عدد األشخاص الذين حصلوا على مساعدة لإليجارنقدية

673عدد األشخاص المستفيدين من خدمات ترقية المباني غير المكتملةعينية

الهدف 
القطاعي

2.2 

المساهمة في زيادة  المرونة 
والتماسك االجتماعي 

للمجتمعات المحلية واألسر 
المعيشية من خالل تحسين 

اإلسكان والبنية التحتية 
المجتمعية /العامة ذات الصلة

5,002عدد األشخاص المستفيدين من خدمات إعادة تأهيل المنازل المتضررة

عدد األشخاص المستفيدين من خدمات إصالح/إعادة تأهيل البنية التحتية عينية
المجتمعية / العامة

7,750

عدد األشخاص عدد األشخاص المستفيدين من خدمات إصالح / إعادة تأهيل عينية
المباني المجتمعية / العامة

1,250

األهداف والمؤشرات والمستهدفين
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 االهداف
ولقطاع المياه والصرف الصحي والنظافة العامة على ثالثة أهداف 

ترمي إلى تحسين فرص الحصول على المياه الصالحة للشرب والصرف 
الصحي المناسب والنظافة. في إطار الهدف االستراتيجي األول لخطة 
االستجابة اإلنسانية، سيساهم شركاء قطاع المياه والصرف الصحي 
والنظافة العامة في مكافحة وتخفيف آثار جائحة كوفيد19-وتفشي 

األمراض من خالل زيادة الوعي بتدابير الوقاية من العدوى ومكافحة 
إنتشارها. وفي إطار الهدف االستراتيجي الثاني لخطة االستجابة 

اإلنسانية، سيقوم شركاء قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة العامة 
بتوسيع تقديم الخدمات إلتاحة  الوصول المحسن واآلمن إلى خدمات 
المياه والصرف الصحي باإلضافة إلى التركيز على تعزيز قدرات النظراء 

الحكوميين والمنظمات الدولية / المنظمات غير الحكومية على 
االستعداد والتخطيط للطوارئ واالستجابة لتفشي األمراض.

 االستجابة
ر أنهم بحاجة إلى المياه الصالحة  ومن بين 438 الف  شخص ُيقدَّ

والنظافة العامة وخدمات الصرف الصحي، سيستهدف شركاء قطاع 
المياه والصرف الصحي والنظافة العامة 263 الف شخص. ويشمل 

ذلك 91,000 نازح و 20,000 عائد و 74,000 غير نازح و 68,000 
مهاجر و 10,000 الجئ. ستستهدف المشاريع األشخاص في 19 
من أصل 22 منطقة في ليبيا.33 وتشكل النساء والفتيات 40 في 

المائة من المجموع.

سيدعم شركاء قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة جهود 
المجتمعات لحماية أنفسهم من كوفيد19- واألمراض األخرى من 

خالل زيادة الوعي حول كوفيد19-، باإلضافة إلى تدابير مكافحة العدوى 
والوقاية الفعالة، ونظافة اليدين. وسيتم استكمال ذلك من خالل توفير 

مواد الحماية الشخصية للسكان األكثر تضررا. كما سيتم دعم التطهير 
كز  والتنظيف في المدارس ومرافق الرعاية الصحية ومواقع النزوح ومرا

االحتجاز للحد من مخاطر انتشار المرض.

سيقدم الشركاء التابعون للقطاع خدمات المياه والصرف الصحي 
والنظافة الصحية األساسية ، بما في ذلك إلى النازحين والمجتمعات 

المضيفة / غير النازحة والعائدين والالجئين والمهاجرين. وسيتم 
تحقيق ذلك من خالل إعادة تأهيل مرافق المياه والصرف الصحي في 

كز االحتجاز ومواقع النزوح ، وكذلك  المناطق ذات األولوية ، مثل مرا

كز الصحية. كما سيتم تقديم الدعم لتحسين إدارة  في المدارس والمرا
النفايات الصلبة وإجراء التبخير في هذه المجاالت ذات األولوية. كما 

سيقوم الشركاء بتوفير مواد المياه والصرف الصحي والنظافة العامة و 
/ أو المساعدة النقدية. كما سيتواصل نشر رسائل النظافة على الفئات 

ذات األولوية.

كما سيستجيب الشركاء أيًضا الحتياجات المياه والصرف الصحي 
والنظافة الصحية العاجلة في بداية حاالت الطوارئ الجديدة ، مثل 
توفير المياه من خالل نقل المياه بالشاحنات ، أو من خالل توفير 

الدعم الفني لمقدمي الخدمات أو إعادة تأهيل وإصالح مرافق المياه 
والصرف الصحي والنظافة العامة لتمكين المجتمعات من الوصول 

إلى مياه الشرب اآلمنة والصرف الصحي المناسب على المدى الطويل. 
ومن خالل العمل مع القطاعات األخرى ، سيقدم شركاء قطاع المياه 
والصرف الصحي والنظافة العامة ، من خالل آلية االستجابة السريعة 

، مواد المياه والصرف الصحي والنظافة األساسية ، بما يتماشى 
مع المعايير الدنيا المتفق عليها عالمًيا ، من أجل الدعم الفوري 

المنقذ للحياة لألشخاص النازحين حديًثا. كما سيقوم قطاع المياه 
والصرف الصحي والنظافة العامة أيًضا بتخزين عناصر المياه والصرف 
الصحي والنظافة العامة مسبًقا في مواقع استراتيجية كتدبير للتأهب 

واالستعداد لحاالت للطوارئ.

سيركز شركاء قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة العامة أيًضا 
على تعزيز قدرات النظراء الحكوميين وأنا / المنظمات غير الحكومية 

في التأهب للطوارئ والتخطيط للطوارئ لمواجهة  تفشي األمراض. 
وسيشمل ذلك التدريب وبناء القدرات في مجال التأهب لحاالت 
الطوارئ وتخطيط االستجابة والتدريب الفني ، مثل توفير المياه 

والصرف الصحي والنظافة الصحية في حاالت الطوارئ. وسيجري توفير 
اللوازم األساسية إلمدادات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة 

األساسية ، مثل المضخات والمولدات ومجموعات اختبار الكلور 
والمياه للمقرات الحكومية الرئيسية ومكاتب المنظمات غير الحكومية.

وسيعتمد قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة العامة نهًجا متعدد 
القطاعات ، مما يضمن التنسيق المناسب مع القطاعات األخرى. 

بالتنسيق مع قطاعي التعليم والصحة ، سيتم تطهير مرافق المياه 

3.7  المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

المشاريع الشركاء المتطلبات )بالدوالر األمريكي( األشخاص المستهدفون المحتاجين

9  9  438 ألف 263 ألف     13 مليون دوالر   
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كز الصحية  والصرف الصحي والنظافة العامة في المدارس والمرا
باإلضافة إلى إعادة تأهيل مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة 

العامة تمكن األطفال والمرضى، فضالً عن موظفي التدريس والصحة،  
من الوصول إلى هذه المرافق بأمان مع إتاحة  إمكانية الحصول على 

خدمات المياه والصرف الصحي غير المنقطعة.

 تكلفة االستجابة
بالنسبة لعام 2021 ، يحتاج قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة 

الصحية إلى 13 مليون دوالر أمريكي لضمان حصول 438 ألف شخص 
على المياه المأمونة وخدمات النظافة والصرف الصحي. ويشمل توزيع 

التكاليف حسب النشاط ما يلي: 33 في المائة إلعادة تأهيل مرافق 
المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات الصلبة ؛ 28 في المائة لتوفير 

مواد المياه والصرف الصحي وتعزيز النظافة العامة ؛ 18 في المائة 
لألنشطة المتعلقة بفيروس كورونا ، بما في ذلك توفير معدات الحماية 

الشخصية وتطهير المرافق الرئيسية وزيادة الوعي ؛ 16 في المائة 
لتوفير إمكانية الحصول على مياه الشرب المأمونة ؛ و 5 في المائة على 

بناء القدرات الداعمة مع اإلمدادات التقنية.

وتستند تكاليف القطاع الخاص بالمياه والصرف الصحي والنظافة 
العامة لعام 2021 إلى منهجية تقدير تكلفة الوحدة. وُحسبت 

االحتياجات المالية لقطاع المياه والصرف الصحي والنظافة العامة 
على أساس تكلفة الوحدة وطريقة تكلفة كل نشاط، باستخدام 

تكاليف الوحدة  من العام الماضي كخط أساس. بالمقارنة مع تكلفة 
الوحدة في العام الماضي ، تم زيادة تكلفة الوحدة بسبب عوامل 

متعددة ، ويرجع ذلك أساسا إلى  تأثير كوفيد-19. ويكفل القطاع 
أن تكون التكاليف مناسبة ومتوائمة مع األنشطة والنتائج وأن كل 

مشروع مقدم ومدرج في خطة االستجابة اإلنسانية قد تمت مراجعته 
واستعراضه وفحصه بدقة. 

 الرصد
سيقدم قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة العامة تقريًرا مقابل 

سبعة مؤشرات. وفي عام 2021، سيواصل شركاء قطاع المياه 
والصرف الصحي والنظافة العامة تعزيز جهود وأنظمة الرصد، لضمان 

أن تظل االستجابة مناسبة وعلى النطاق المطلوب، ويمكن بناء 
مصححات المسار عند الضرورة.

وقد أُنشئت لوحة تحكم ديناميكية لقطاع المياه والصرف الصحي 
والنظافة العامة وتحليل االستجابة في الوقت الحقيقي التي يضطلع 

بها شركاؤه  وقد أُنشئت لوحة متابعة ديناميكية لرصد أداء قطاع 
المياه والصرف الصحي والنظافة العامة وتحليل االستجابة في الوقت 

الحقيقي التي يضطلع بها شركاؤه.  وسُيعطى تحليل الثغرات 
األولوية  كجزء من هذا من أجل  فهم أفضل  ألماكن النقص  التي  قد 

تتطلب مساعدة عاجلة في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة 
الصحية  والمساعدة   في تقييم االتجاهات. وباإلضافة إلى ذلك،  سيقوم 
الشركاء في القطاع باإلبالغ عن التقدم المحرز مقابل التنفيذ على منصة  

معلومات النشاط على أساس شهري مقابل المؤشرات السبعة.

كما سيقوم قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة العامة أيًضا 
بالعمل مع  القطاعات األخرى ذات الصلة والتعاون معها بشأن تحليل 

البيانات وإعداد التقارير، مثل التحديثات األسبوعية لشبكة اإلنذار 
المبكر واالستجابة الصحية والتحديثات الوبائية لـ كوفيد19-من أجل 

مواءمة استجاباتها في المناطق الجغرافية المطلوبة. وعالوة على ذلك، 
يهدف قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة العامة إلى إجراء تقييم 
شامل للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي في الربع األول من عام 
2021، وهو ما سيوجه الشركاء في بدء / إعادة تصميم استجاباتهم. 

سيكون هذا التقييم المبكر فرصة حاسمة إلعادة تقييم الحالة 
وتكييف االستجابة.

 التواصل مع األشخاص المتضررين
وسيدمج القطاع ردوًدا من مختلف وسائل التواصل والمشاركة 

المجتمعية ، وآليات الشكاوى والمالحظات ، بالتعاون الوثيق مع آلية 
المالحظات المشتركة. وسيرصد شركاء قطاع المياه والصرف الصحي 

والنظافة العامة تصور ونظرة المجتمع المحلي ورضاه عن الخدمات 
المقدمة . وسيدعم ذلك أيضا الرصد الجماعي لالطالع ومعرفة ما 

إذا كان السكان المستهدفون يشعرون بالتشاور معهم وإبالغهم من 
خالل دورة االستجابة بأكملها. وسيكون ألدوات واستبيانات التقييم 

مجاالت محددة لتسجيل مناقشات مجموعة التركيز واآلراء الرئيسية 
لمقدمي المعلومات.

سيتم إنشاء / تعزيز لجان محلية للمياه والصرف الصحي والنظافة 
على مستوى البلدية لضمان مشاركة السكان المتضررين في تخطيط 

وتصميم المشاريع. وسيجري تدريب هذه اللجان على الجوانب الهامة 
للرصد لدعم االستجابات المالئمة والموجهة بشكل أفضل.

سيحافظ القطاع على مشاركة المجتمع كنقطة جدول أعمال قائمة 
بذاتها في اجتماعاته المنتظمة وسيدعم بناء قدرة الشريك في نهج 

المساءلة والتعليقات. كما سيتعاون قطاع المياه والصرف الصحي 
والنظافة العامة أيًضا مع قطاع الحماية في بناء قدرات شركائه في 

الموضوعات المتعلقة بالحماية.
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الهدف
    النهج 
المستهدفونالمؤشرالقطاعي

 الهدف 
االستراتيجي 

االول

الوقاية من األمراض والحد من المخاطر على الصحة البدنية والعقلية وتعزيز حماية المدنيين وفقا للقانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق 
اإلنسان واألطراف القانونية الدولية األخرى.

80,000

الهدف 
القطاعي

1.1 

زيادة الوعي بتدابير الوقاية من العدوى 
ومكافحة كوفيد-19

عدد األشخاص الذين تم التوصل إليهم بمساعدة متعلقة بـ عينية
كوفيد-19

80,000

 الهدف 
االستراتيجي 

الثاني

تيسير الوصول اآلمن والعادل والكريم إلى الخدمات وسبل العيش الحيوية لتعزيز قدرة الناس على الصمود وضمان تلبية احتياجاتهم 
األساسية.

263,182

الهدف 
القطاعي

1.2 

يتم تزويد معظم الفئات السكانية الضعيفة 
المتأثرة باألزمة اإلنسانية بمساعدات المياه 
والصرف الصحي والنظافة المنقذة للحياة.

70,000عدد األشخاص الذين يحصلون على مياه الشرب الصالحةعينية

عدد األشخاص الذين يحصلون على خدمات الصرف الصحي عينية
المناسبة

80,000

عينية\
نقدية

عدد األشخاص الذين تم تزويدهم بمواد النظافة (عينية / نقدية) 
والمعلومات

87,400

عدد األشخاص الذين تم تزويدهم بمرافق المياه والصرف عينية
كز  الصحي والنظافة الصحية األساسية في المدارس والمرا

الصحية

67,140

الهدف 
القطاعي

2.2 

تعزيز قدرة شركاء قطاع المياه والصرف 
الصحي والنظافة العامة على االستجابة للمياه 

والصرف الصحي في حاالت الطوارئ واألوبئة

تدريب موظفي الحكومة ، والمنظمات غير الحكومية على عينية
االستعداد  للطوارئ وتخطيط االستجابة والمياه والصرف الصحي 

والنظافة الصحية في حاالت الطوارئ واألوبئة

250

عدد المكاتب الحكومية والمنظمات الدولية عينية
والمتظمات الغير الحكومية المزودة باإلمدادات الفنية

5

األهداف والمؤشرات والمستهدفين
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 االهداف
التنسيق والخدمات المشتركة (CCS) له هدفان يرميان إلى تقديم 

خدمات قائمة على المبادئ وتيسير االستجابة المنسقة جيداً  التخاذ  
القرارات. وفي إطار الهدف االستراتيجي األول لخطة االستجابة اإلنسانية، 

سيدعم القطاع تعزيز الجهات الفاعلة اإلنسانية من خالل تحسين 
التنسيق ودعم عمل المنظمات اإلنسانية بشكل أفضل من خالل 

تعزيز آليات التنسيق بين القطاعات والخدمات اللوجستية والجوية.و 
في إطار الهدف االستراتيجي الثاني لخطة االستجابة اإلنسانية، سيعمل 

شركاء القطاع على تعزيز وتنسيق ومواءمة ممارسات إدارة المعلومات 
وتقييمات االحتياجات إلنتاج تحليل الجودة والدعوة بناءا على األدلة 

بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين.

 االستجابة
ستدعم أنشطة التنسيق والخدمات المشتركة المجتمع اإلنساني 

بأكمله من خالل توفير قاعدة أدلة للوصول إلى األشخاص األكثر ضعًفا 
و احتياجاً في ليبيا بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب ، باإلضافة إلى 
تمكين القطاعات من الحفاظ على نطاق عمليات أعضائها وتأثيرها 

وتوسيع نطاقها.

وستركز أنشطة التنسيق على ضمان وجود آلية تنسيق إنساني 
تعمل بشكل جيد في ليبيا ، تكون شاملة وممثلة للجهات الفاعلة 

الدولية والوطنية ، فضالً عن بناء قدرات التنسيق القطاع من خالل 
منسقي القطاعات والقيادات المشتركة للمنظمات غير الحكومية. 

من خالل تحسين التنسيق ، بما في ذلك الدعوة والتخطيط المشترك 
القائم على األدلة ، سيضمن التنسيق والخدمات المشتركة تحديد 

االحتياجات األساسية من خالل الوصول اآلمن والعادل والكريم 
للخدمات األساسية وسبل العيش. وحيثما يتم تحديد الثغرات ، أو 
ظهور احتياجات جديدة ، فإن تعزيز التنسيق سيضمن معالجة هذه 
الثغرات بشكل جماعي وفي الوقت المناسب. وسيعزز هذا التكامل 
بين القطاعات، فضالً عن ضمان مركزية الحماية وتعميمها من أجل 

تعزيز أثر االستجابة الجماعية.

في السنوات األخيرة ، ركز الشركاء في المجال اإلنساني في ليبيا على 
تعزيز األساليب المنهجية لجمع البيانات إلطالع أصحاب المصلحة 

على الوضع اإلنساني واالحتياجات المتغيرة والثغرات والتقدم المحرز؛ 
وسيستمر هذا في عام 2021. ويشمل جمع البيانات على مستوى 

الدولة والتقييمات التي توفر خط األساس واألدلة لالستجابة الحتياجات 

األشخاص األكثر تضرراً. ستغطي التقييمات الفئات الضعيفة في ليبيا 
التي تعتبر احتياجاتها من الحماية والمساعدات اإلنسانية حاسمة. 

وسيدعم تعزيز الرصد والتقييم  تكثيف  جهود الدعوة بشأن القضايا 
الرئيسية. وسيتم دعم ذلك من قبل الفريق العامل المعني بالوصول 

اإلنساني والوكاالت المكلفة بالحماية ، مثل مفوضية األمم المتحدة 
السامية لحقوق اإلنسان ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين 

وقطاع الحماية.

ستقوم منتجات إدارة المعلومات والرصد والتقييم التي تركز على 
الوصول وتحركات السكان والتسليم بتوجيه التفكير االستراتيجي ، 

مع تقارير الرصد الدورية ولوحات المعلومات واللقطات المتبقية من 
المنتجات المنتظمة لتخطيط مجموعة التنسيق بين القطاعات وإعالم 

عملية صنع القرار للفريق القطري اإلنساني. سيتم تعزيز تحسين 
كبر من خالل زيادة  الوصول إلى البيانات والتحليالت وجودتها بشكل أ
التعاون وبناء قدرات المؤسسات الحكومية بشأن منهجيات التقييم 

وإدارة المعلومات لضمان فهم االحتياجات اإلنسانية.

وستشمل األنشطة  اللوجستية توفير خدمات النقل الجوي  لدعم 
وصول المنظمات اإلنسانية واإلنمائية إلى البالد وعبرها. وستواصل 

خدمات النقل الجوي التابعة لألمم المتحدة التواصل مع جميع 
األطراف المعنية في المنطقة، من أجل مواصلة  توفير إمكانية الوصول 
اآلمن إلى البلد، وهو أمر بالغ األهمية للمنظمات اإلنسانية. وسيواصل 

القطاع الفرعي  للوجستيات في توفير منتدى يمكن للمنظمات من 
خالله الحصول على دعم تقني إضافي بشأن عمليات التقييم والتحليل 

اللوجستية وضمان تحديد الثغرات اللوجستية المشتركة و/أو 
المعيقات وتنفيذ تدابير التخفيف ذات الصلة. بناًء على نتائج عملية 

الثغرات واالحتياجات (GNE) التي أجريت  في  يونيو 2020، سيعمل 
قطاع الخدمات اللوجستية الفرعي بشكل أساسي مع المنظمات 

اإلنسانية على تقييم احتياجات بناء قدرات الشركاء،بما في ذلك تحديد 
التدريبات الفنية ذات الصلة  مجال الخدمات اللوجستية ، ورفع 

مستوى وعي الشركاء بموارد سلسلة التوريد  وبناء قدرات الشركاء  
لتوسيع نطاق عملياتهم. وسيدعم القطاع الفرعي للوجستيات  

االستجابة لمجابهة “كوفيد-19” من خالل  تقييم  قدرات  سلسلة 
التبريد ومقدمي الخدمات  من أجل النشر الفعال  للقاح “كوفيد-19”  

في جميع أنحاء البالد.

3.8 التنسيق والخدمات المشتركة

المشاريع الشركاء المتطلبات )بالدوالر األمريكي( األشخاص المستهدفون المحتاجين

15  11  1.3 مليون 451 ألف    14.4 مليون دوالر  
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في عام 2021 ، وتوقًعا أن يستمر كوفيد-19 في التأثير على بيئة العمل 
واحتياجات الناس ، سيعمل القطاع الفرعي للوجستيات بشكل 

أساسي مع المنظمات اإلنسانية على دعم وتعزيز سالسل التوريد 
المتاحة داخل الدولة وتوعية الشركاء بموارد سلسلة التوريد التي 

توفرها الكتلة اللوجستية العالمية (GLC) وبرنامج األغذية العالمي 
)WFP) ، فضال عن بناء قدرات الشركاء لتوسيع نطاق عملياتهم.

 تكلفة االستجابة
بالنسبة لعام 2021 ، يحتاج الشركاء في برنامج التنسيق والخدمات 
المشتركة إلى 14.4 مليون دوالر أمريكي لضمان حصول 451 ألف 

شخص على المساعدة التي يحتاجون إليها. استخدم شركاء التنسيق 
والخدمات المشتركة تقدير التكلفة على أساس المشروع ، مع قيام 

الشركاء بتطوير المشاريع في إطار ثالثة مجاالت شاملة 1) اللوجستيات 
؛ 2) التنسيق. و 3) التقييمات. وفي إطار هذه األنشطة ، تمثل الخدمات 
اللوجستية 41 في المائة من التكاليف ، ويمثل الدعم التنسيقي 35 في 

المائة ، والتقييمات تمثل 24 في المائة.

 الرصد
سيقدم قطاع التنسيق والخدمات المشتركة تقريراً عن خمسة 

مؤشرات كجزء من إطار الرصد ، الذي يحدد األهداف والمؤشرات 
وخطوط األساس واألهداف التي تم وضعها لقياس اإلنجازات وتحديد 
المجاالت التي يتعين تعزيزها. وسيجتمع شركاء التنسيق والخدمات 

المشتركة كل ثالثة أشهر لتقييم التقدم المحرز وتقديم التوصيات 
لتحقيق األهداف.

وعلى الرغم من عدم تقديم  الخدمات المباشرة للمستفيدين في 
سياق تقييمات منسقة لالحتياجات، إال أنه سيتم إجراء التثليث 

المنتظم ومراقبة جودة البيانات واستعراض النتائج من خالل 

الفريق العامل المعني بالتقييم (AWG). سيتم رصد خدمات النقل 
الجوي لألمم المتحدة في الوقت الحقيقي لضمان الفعالية والكفاءة 

التشغيلية. وسيتم ذلك باستخدام أنظمة تتبع األقمار الصناعية ، 
وتطبيق إدارة الرحالت الجوية (Takeflite) وأداة إدارة األداء لرصد 

األداء التشغيلي في الوقت الفعلي ، مما يتيح الفرصة التخاذ قرارات 
مستنيرة لمعالجة الثغرات المحددة. وسُتعقد اجتماعات لجنة التوجيه 

ومجموعة المستخدمين على أساس منتظم من أجل تعزيز مصالح 
المستخدمين بحركة الركاب والبضائع داخل منطقة العمليات.

 التواصل مع األشخاص المتضررين
وتشمل عمليات تقييم االحتياجات جمع البيانات األولية من المجتمع 

المحلي من أجل فهم أفضل لالحتياجات اإلنسانية وضمان سماع 
صوت المتضررين ووضعهم في مركز تخطيط االستجابة اإلنسانية. 
وسيكون من بين المحاور الرئيسية لعام 2021 أيًضا تعزيز جمع 

البيانات من المجتمعات نفسها. وسيستمر تعزيز المعلومات المتعلقة 
باحتياجات األشخاص ، على النحو الذي عبروا عنه ، باإلضافة إلى 

وجهات نظرهم بشأن المساعدة التي يتلقونها ، وذلك لضمان أن يكون 
كثر تمركزاًعلى األشخاص. تحليل االحتياجات وتخطيط االستجابة أ

من الطرق المهمة التي يدعم بها المجتمع اإلنساني وعي المجتمع 
ومشاركته ، فضالً عن تمكين المجتمعات المحلية من تقديم 

معلومات عن تفضيالتها ووجهات نظرها ، من خالل آلية التعليقات 
المشتركة. سيواصل شركاء التنسيق والخدمات المشتركة العمل 
على تعزيز وبناء آلية المالحظات المشتركة وأن المكالمات الواردة 

واالتجاهات والتحليالت المستمدة من التقارير تتم مناقشتها بانتظام 
في منتديات التنسيق ، وال سيما مجموعة التنسيق بين القطاعات. 

وسيشمل ذلك توفير معلومات عن آلية المالحظات المشتركة 
للمشاركين أثناء التقييمات.
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-

الهدف 
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تقديم الخدمة المبدئية وتسهيل استجابة 
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-

الهدف 
القطاعي

2.1 
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البيانات التشغيلية المشتركة المواضيعية المصنفة حسب 
الجنس والعمر ، باإلضافة إلى تقييمات الشركاء والقطاعات 
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60
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األهداف والمؤشرات والمستهدفين
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 الجزء الرابع :

خطة االستجابة للمهاجرين والالجئين  
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االطفال النساء المتطلبات )بالدوالر األمريكي( األشخاص المستهدفون المحتاجين

%15 %14 76 مليون دوالر     348 ألف 149  ألف    

وتبقى ليبيا بمثابة وجهة وبلد عبور للمهاجرين والالجئين الباحثين عن 
حياة أفضل أو الفارين من العنف والقمع والفقر في بلدانهم األصلية. 

تبرز مخاطر الحماية للمهاجرين والالجئين ، بما في ذلك مخاطر االعتقال 
واالحتجاز التعسفي ، أو التعرض لخطر العنف الجنسي والعنف 

القائم على النوع االجتماعي ، أو مواجهة االتجار واالبتزاز ، أو االفتقار إلى 
الحصول على المأوى والخدمات األساسية. يعاني المهاجرون والالجئون 

كثر حدة ، مقارنة بالمجموعات األخرى  بشكل عام من احتياجات أ
ذات االهتمام ، ويمثلون ما يقرب من ثلث جميع األشخاص في الفئة 

القصوى من حيث شدة االحتياجات.

وغالبا ما ُيستبعد المهاجرون والالجئون من خدمات الحماية 
االجتماعية وشبكات األمان بسبب  السياسات التقييدية،  وال تتاح 
لهم  سوى فرص محدودة للحصول على الخدمات األساسية، مثل 

الصحة والتعليم، بسبب االفتقار إلى الوثائق أو التمييز أو القدرة على 
تحمل تكاليف الخدمات. ووفقاً ألحدث تقييمات مصفوفة تتبع النزوح 
، حدد المهاجرون والالجئون احتياجاتهم ذات األولوية على أنها الصحة 

والمأوى والمواد غيرالغذائية والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة. 
وقد أصبح انعدام األمن الغذائي مصدر قلق متزايد منذ ظهور جائحة 

“كوفيد-19”.34 ويحتاج المهاجرون والالجئون  أيضاً إلى المساعدة 
القانونية، والوصول إلى التسجيل والتوثيق ،  فضالً عن الحماية من 

االعتقال واالحتجاز.

و ُيعد افتقار الجهات المسؤولة إلى الوعي بحقوق المهاجرين والالجئين 
تحدياً كبيراً، ويتطلب استمرار مشاركة الجهات الفاعلة اإلنسانية الدولية 

والوطنية. ليبيا ليست من الدول الموقعة على اتفاقية األمم المتحدة 
الخاصة بوضع الالجئين لعام 1951 وال على بروتوكولها لعام 1967، 
كما أنها تفتقر إلى التشريعات الوطنية لالجئين  وطالبي اللجوء. كما 

تحتاج جهود الدعم وبناء القدرات الرامية إلى تنفيذ اتفاقيات القانون 
الدولي لحقوق اإلنسان ذات الصلة، التي صدقت عليها الدولة بالفعل، 

إلى مشاركة مستمرة لضمان حماية حقوق المهاجرين والالجئين.

 األهداف
تتمحور استجابة المهاجرين والالجئين حول ثالثة أهداف تتماشى مع 

األهداف اإلستراتيجية لخطة االستجابة اإلنسانية.

1. تحسين جهود المناصرة المنسقة مع السلطات الوطنية وأصحاب  
المصلحة الرئيسيين في األوساط اإلنسانية واإلنمائية والجهات المانحة 
لتعزيز إدماج المهاجرين والالجئين في الوقاية واالستجابة من فيروس 

كورونا واالستجابة له ؛ تحسين الحصول على الخدمات األساسية  
ووضع  حد لالحتجاز التعسفي.

2. بناء قدرات الحكومة والجهات الفاعلة في المجال اإلنساني والمجتمع 
المدني على فهم احتياجات المهاجرين والالجئين واالستجابة لها بشكل 

أفضل من خالل سياسات وبرامج فعالة تتماشى مع حقوق اإلنسان 
الدولية والمعايير الدولية إلدارة الهجرة وكذلك القانون الدولي لحقوق 

اإلنسان وقانون الالجئين.

كثر المهاجرين والالجئين األكثر ضعفاً ، بما في  3. حماية ومساعدة أ
ذلك النساء والفتيات واألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن 
ذويهم واألشخاص المعرضين لخطر اإلصابة بفيروس كوفيد-19 

والمهاجرين والالجئين المحتجزين تعسفياً

تم دمج االستجابة الحتياجات المهاجرين والالجئين في ليبيا في 
االستجابة القطاعية. وسيكفل ذلك تلبية احتياجات المهاجرين 

األكثر ضعًفا وجميع الالجئين بشكل أفضل ، ويحد من اعتمادهم 
على استراتيجيات التكيف السلبية ، بما في ذلك المحاوالت الخطيرة 
للمضي قدًما في التنقل من ليبيا، مما يؤدي إلى تفاقم مخاطر االتجار 

واالحتجاز التعسفي. وسيكفل ذلك أيضاً إشراك مجتمعات المهاجرين 
والالجئين بشكل أفضل في تقديم الخدمات اإلنسانية وخدمات 

الدولة على حد سواء.

 االستجابة
ستسعى المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية األمم المتحدة لشؤون 

الالجئين وغيرهما من الشركاء في مجال المساعدة اإلنسانية إلى تلبية 
احتياجات ما مجموعه 105 ألف مهاجر و  44 ألف الجئ ، يمثلون 
34 في المائة و 100 في المائة على التوالي ، ممن يقدر أنهم بحاجة 

إلى المساعدة اإلنسانية. ومن بين المهاجرين والالجئين المستهدفين 
كثر  للمساعدة أولئك الذين هم  رهن االحتجاز التعسفي، فضالً عن أ

الفئات ضعفاً الذين يعيشون في المجتمعات الحضرية. كما يتم إعطاء 
األولوية للنساء والفتيات واألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن 

ذويهم والمعرضين بشكل 

المهاجرون والالجئون
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خاص لخطر اإلصابة بـ كوفيد-19 ، و المصابين باألمراض المزمنة هم 
أيضا ذو أولوية. 

وستسهل الدعوة المنسقة نيابة عن المهاجرين والالجئين اإلفراج عن 
المهاجرين والالجئين المحتجزين وإنهاء االحتجاز التعسفي ، بينما 
تدعم االستجابة المحتجزين المفرج عنهم في انتقالهم إلى العيش 
في المناطق الحضرية حيث يمكن تلبية االحتياجات األساسية من 

خالل االعتماد على الذات وتحسين الحصول على الخدمات والدعم 
اإلنساني لمن هم في أمس الحاجة إليها. وستعزز الدعوة أيًضا إصالح 

إدارة الهجرة ، وزيادة فرص إعادة التوطين والعودة اإلنسانية الطوعية ، 
وتوسيع نطاق الحماية لتلبية احتياجات المهاجرين والالجئين بشكل 

أفضل. وسيتولى منتدى المهاجرين والالجئين تنسيق جهود الدعوة 
ووضع االستراتيجيات والسياسات، ومبادرات الحلول اإلقليمية 

للمهاجرين والالجئين.

وسيدعم الشركاء  في العمل اإلنساني وبناء قدرات   السلطات 
والمؤسسات الليبية لحماية حقوق المهاجرين والالجئين وتلبية  

احتياجاتهم. وستشمل االستجابة تقديم الدعم الفني الذي يهدف إلى 
تحسين فهم القانون الدولي لالجئين والقانون اإلنساني الدولي والقانون 

الدولي لحقوق اإلنسان، بما في ذلك المعايير الدولية المتعلقة بإدارة 
الهجرة، بما في ذلك إدارة الحدود اإلنسانية، والتسجيل، ومكافحة االتجار 
بالبشر. وسيتولى الشركاء في الشؤون اإلنسانية المشاركة مع السلطات 

والمؤسسات وتقديم الدعم  لها لتعزيز جمع البيانات المتعلقة 
بالمهاجرين والالجئين وتخزينها وتحليلها على نحو أخالقي من أجل 

تيسير االستجابة القائمة على األدلة.

سيتم تقديم المساعدة النقدية متعددة األغراض ، والغذاء ، ودعم 
المأوى ، وغير ذلك من المواد غير الغذائية ، فضالً عن خدمات 

التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة ، على النحو 
المفصل في إطار استراتيجيات استجابة القطاعات. وسيشمل ذلك 

تقديم المساعدة في مجال الحماية ، مثل فحص الحماية ، والمساعدة 
القانونية ، والتسجيل والتوثيق ، وإدارة المتعلقة بحماية األطفال 

والعنف القائم على النوع االجتماعي ، والدعم النفسي واالجتماعي. 
وسيتم تقديم المساعدة للمهاجرين والالجئين في مرافق االحتجاز التي 

يديرها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وأولئك الذين يعيشون في 
المناطق الحضرية.

 الرصد والمساءلة أمام المتضررين
تم تطوير أنشطة االستجابة للمهاجرين والالجئين من خالل تحليل 

احتياجات متعدد القطاعات مخصصة لمعالجة احتياجات المهاجرين 
والالجئين ومخاوفهم من خالل التشاور مع مقدمي المعلومات 

الرئيسيين المعنيين ومجتمعات المهاجرين والالجئين أنفسهم. ومن 
خالل تصميم وتنفيذ تقييم خاص بالمهاجرين والالجئين ، يتم فهم 

آراء واحتياجات هذه المجتمعات بشكل أفضل وبالتالي يتم دمجها في 
التخطيط القطاعي.

سيوفر اإلنتاج الدوري لتقارير مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة 
الدولية للهجرة معلومات منتظمة ويدعم رصد أنماط النزوح ، بما في 

ذلك األنماط الخاصة بالمهاجرين والالجئين. وتوفر رصد الحماية في إطار 
كز االحتجاز  قطاع الحماية ، وعلى وجه الخصوص في نقاط اإلنزال ومرا

، وكذلك في المناطق الحضرية ، معلومات مفصلة عن ديناميات 
مخاطر االحتجاز في ليبيا وغيرها من نقاط الضعف السائدة ذات الصلة 

بالمهاجرين والالجئين. سيضمن تسجيل الالجئين وطالبي اللجوء في 
قاعدة بيانات مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين proGres ونظام 
معلومات مساعدة الالجئين توافر المعلومات الديموغرافية التفصيلية 

وغيرها من المعلومات لتحسين استهداف المساعدة.

كز االحتجاز أيًضا رصد  كما سيدعم اإلطارالمبدئي للتدخالت في مرا
كز االحتجاز،  األنشطة التي تقوم بها الجهات الفاعلة اإلنسانية في مرا

وظروف االحتجاز نفسها، لتقييم االلتزام باألحكام المتفق عليها في 
اإلطار وفعالية المساعدات اإلنسانية المنقذة للحياة المقدمة في 

أماكن االحتجاز.  

كما أن آلية المالحظات المشتركة بين الوكاالت لديها قنوات إحالة 
وأسئلة محددة يتم طرحها بشكل متكرر لمعالجة مخاوف المهاجرين 

والالجئين المحددة التي تساهم في مركزية الحماية عبر جميع 
المساعدات اإلنسانية المقدمة للمهاجرين والالجئين وتضمن قدًرا 
كبر من المساءلة أمام المتضررين. تعمل المنظمة الدولية للهجرة  أ

ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ، اللتان تتمتعان بتفويضات 
ومسؤوليات محددة فيما يتعلق بالمهاجرين والالجئين ، عن كثب مع 

آلية المالحظات المشتركة لضمان وجود منبر فعال ويمكن الوصول 
إليه من قبل المهاجرين والالجئين بسهولة إلى المعلومات المتعلقة 

بوباء فيروس كورونا والمساعدة اإلنسانية ولتمكين لتقديم مالحظات 
حول أداء المنظمات ومدى كفاية وأهمية المساعدة التي تلقوها.
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المفوضية السامية لالجئين / ليبيا

 الجزء الخامس :

المرفقات   
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وباستخدام نتائج النظرة العامة عن االحتياجات اإلنسانية من حيث 
أسباب وعواقب وشدة احتياجات االشخاص ، حددت مجموعة 
التنسيق المشتركة بين القطاعات في ليبيا عدًدا من المشكالت 

الحرجة الرئيسية التي سيولي المجتمع اإلنساني األولوية لمعالجتها في 
االستجابة. تتوافق هذه المشاكل إلى حد كبير مع الظروف اإلنسانية 

المتصلة بالرفاه البدني والعقلي ومستويات المعيشة. وفي مواجهة  هذه  
المشاكل الحرجة ، حددت مجموعة التنسيق بين القطاعات الفئات 

الضعيفة و / أو ذات األولوية والمجموعات الفرعية األكثر تضرراً.

تم االتفاق على اإلبقاء على المجموعات السكانية الخمس العريضة 
- النازحون والعائدون وغير النازحين الليبيين والمهاجرين والالجئين 

لعام 2021، حيث أن العديد من المشاكل الحرجة  التي كانت الدافعة 
لالحتياجات اإلنسانية في عام 2020  ظلت  مماثلة للسنوات السابقة. 

ومع ذلك، في عام 2020، أدى تأثير كوفيد-19 ، خاصة فيما يتعلق 
بالحصول على الخدمات الصحية واآلثار االجتماعية واالقتصادية ، وال 

سيما على مستوى المعيشة ، إلى تفاقم مواطن الضعف القائمة. 
واستناداً إلى التقييمات المتعددة وتحليالت شدة المبينة في النظرة 

العامة عن االحتياجات اإلنسانية ، تأثرت جميع الفئات بدرجات 
متفاوتة،  ولكن شدة االحتياجات بين  الليبيين غير النازحين  قد زادت 

بشكل ملحوظ (بنسبة 80 في المائة)  مقارنة بعام 2019.

كبر من أولئك  وعلى هذا النحو، يمثل الليبيون غير النازحين نسبة أ
الذين كانوا بحاجة إلى المساعدة في عام 2020 )31 في المائة في 

عام 2019 إلى 40 في المائة في عام 2020)،وبالتالي تم إعطاء أولوية 
أعلى لالستجابة في عام 2021، مما يمثل  ثلث جميع األشخاص 

المستهدفين  بالمساعدة.

انخفض العدد اإلجمالي للمهاجرين والالجئين في ليبيا في عام 2020 ، 
كثر صرامة  ويرجع ذلك جزئًيا إلى قلة فرص كسب العيش وضوابط أ
على الحدود بسبب كوفيد-19 ، ومع ذلك ، ال يزال تعرضهم لمخاطر 

الحماية والتمييز في الوصول إلى الخدمات حاًدا. ال يحتاج جميع 
المهاجرين في ليبيا إلى المساعدة ، حيث يتم إعطاء األولوية لنسبة 

كبيرة (%34) ممن تم تحديدهم في حاجة إلى المساعدة ، على غرار 
عام 2020. يتم إعطاء األولوية لجميع الالجئين.

ولمعالجة هذه المشاكل الحرجة بفعالية ، قامت مجموعة التنسيق بين 
القطاعات بمراجعة األهداف اإلستراتيجية لخطة االستجابة اإلنسانية 

؛ أحد األهداف هو معالجة المشكالت الحرجة المتعلقة بالصحة 
البدنية والعقلية والهدف الثاني هو معالجة المشاكل الحرجة المتعلقة 
بمستويات المعيشة. وبناًء على ذلك ، تم وضع مجموعة من األهداف 

المحددة المشتركة بين القطاعات واألهداف القطاعية المحددة لكل 

هدف من األهداف االستراتيجية وتم االتفاق عليها. تساهم األهداف 
المحددة في تحقيق األهداف االستراتيجية ذات الصلة.

وكما هو  مبين في النهج القطاعي الوارد في الجزء الثاني من الوثيقة 
، تسعى التدخالت ذات األولوية في خطة االستجابة اإلنسانية إلى 
تلبية االحتياجات اإلنسانية الفورية واألكثر حدة الناشئة عن أوجه 

الضعف والظروف األساسية. ولذلك ، ستتم معالجة األنشطة الرامية 
إلى معالجة المزيد من الحلول الدائمة واإلصالحات االقتصادية من 

خالل أطر المساعدة اإلنمائية وتحقيق االستقرار. بالنسبة للمهاجرين 
والالجئين لدى المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية األمم المتحدة 

لشؤون الالجئين خطط تكميلية تعزز الحلول للمهاجرين والالجئين 
المستضعفين في ليبيا. ويشمل ذلك دعم العودة الطوعية وإعادة 

التوطين والمسارات القانونية التكميلية والحلول الدائمة األخرى التي ال 
تغطيها خطة االستجابة اإلنسانية.

وبالمثل ، فإن مبادرات االستقرار المجتمعي لتحسين فرص كسب 
العيش والظروف المعيشية للمجتمعات المضيفة ستساعد في 

التخفيف من اآلثار المحتملة للهجرة الداخلية وعبر البالد ، ال سيما 
في المنظقة الجنوبية. وتركز التدخالت أيًضا على األماكن التي تحتوي 
على أعلى النسب لليبيين النازحين ، مما قد يزيد أيًضا من الضغوط 

على المجتمعات المحلية المضيفة. ويتم تنسيق هذه األنشطة في 
إطار آليات التنمية و وتحقيق االستقرار. ويعد الحفاظ على العالقات 

بين المجتمعات المضيفة والنازحين والمهاجرين والالجئين وتعزيزها 
من خالل مثل هذه التدخالت أمًرا بالغ األهمية لتجنب أي توترات في 

العالقات واحتمال وقوع صدامات بين المجتمعات المحلية.

تظل طرائق االستجابة السائدة في ليبيا هي المساعدة العينية وتقديم 
الخدمات. وال يزال توسيع البرامج القائمة على النقد محط تركيز 

العديد من القطاعات ، ومع ذلك ، هناك العديد من القيود المتعلقة 
بالتفاوتات في أسعار الصرف الرسمية وغير الرسمية ، والتضخم 
، والقيود المفروضة على التحويالت المصرفية ، وقضايا التوثيق 
للمهاجرين والالجئين وبعض األقليات ، وأزمة السيولة الشاملة 

حدت من هذه الجهود. سيواصل الشركاء في استكشاف جدوى النقد 
كطريقة استجابة ، بالتنسيق من خالل مجموعة العمل الخاصة بالنقد 

واألسواق ، مع االعتراف بأنه شكل مفضل من المساعدة من قبل 
العديد من المجتمعات في ليبيا ، بما في ذلك الروابط مع برامج شبكات 

األمان للحماية االجتماعية.

وال يزال الوجود التشغيلي المحدود يعيق قدرة المجتمع اإلنساني على 
الوصول إلى بعض المتضررين ، ال سيما في المناطق النائية في جنوب 

البالد. على الرغم من الجهود المبذولة لزيادة الوجود الدولي المتمركز في 

5.1  تحليل االستجابة
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ليبيا ، فقد أدى تركز الوجود في طرابلس في الغالب إلى تركيز االستجابة 
في المنطقة الغربية ، على حساب الجنوب وبدرجة أقل ،في المنطقة 

الشرقية. عالوة على ذلك ، فإن االعتماد المستمر على القدرات 
الموجودة في تونس يؤثر أيًضا على قدرة الشركاء على المشاركة الفعالة 

مع السلطات الوطنية والمحلية وأصحاب المصلحة المعنيين  .

في حين أن المنظمات غير الحكومية الوطنية لديها وجود تشغيلي في 
العديد من هذه المناطق النائية وتواصل التعبير عن اهتمامها بالعمل 

مع الشركاء الدوليين في المجال اإلنساني ، هناك حاجة إلى مزيد من 
الجهود للمشاركة بشكل أفضل مع هؤالء الشركاء ودمجهم في منصات 
التنسيق ، وال سيما في القطاعات و األفرقة العاملة في مجال المساعدة 

اإلنسانية. ويشمل ذلك زيادة التنسيق مع القطاع الخاص وصندوق 
التضامن االجتماعي للحد من أي ازدواجية في المساعدة المقدمة 

والتعاون بين جميع الشركاء المشاركين في االستجابة اإلنسانية.

الفئات الضعيفةالمؤشراتالمشاكل الحرجة 

النزاعات، بما في ذلك الهجمات وعدم االستقرار 
السياسي، تحد من إمكانية حصول الناس 

على الغذاء والخدمات الصحية األساسية، مما 
يعرض حياة األطفال والفئات األكثر ضعفا 
للخطر ويؤثر على رفاههم البدني والعقلي. 

مقتل 147 مدنيا / 270 جريحا  •
10 ألف مهاجر/الجئ تم اعتراضهم في البحر وإعادتهم    •

3200 مهاجر/الجئ قيد االحتجاز   •
إغالق 50% من المرافق الصحية في 2020  •

125 ألف طفل معرضون لخطر انقطاع اللقاحات  •
880 ألف شخص معرض إلنعدام األمن الغذائي  •

األطفال؛ كبار السن؛ األشخاص 
ذوو اإلعاقة؛ المهاجرون والالجئون؛ 

المرأة (جزء من PLW)؛ النازحون 
داخليا؛ األشخاص الذين يعانون 

من ظروف صحية موجودة مسبقا؛ 
المناطق الريفية

345,000 شخص في أماكن الصراع وخطوط   •
المواجهة السابقة

6% من أبلغت األسر أبلغت عن وجود مخاطر متفجرة   •
مقتل 71 شخصاً / إصابة 130 آخرين جراء مخاطر   •

انفجارية في  جنوب  العاصمة طرابلس
عاد 37 ألف شخص عاد إلى جنوب طرابلس   •

في عام 2020. 

غير النازحين في مناطق الخطوط 
األمامية (أو الخطوط األمامية 
السابقة) ؛ النازحون ؛ األطفال؛ 

العائدون. المهاجرين والالجئين.

ويؤثر انعدام األمن وعدم االستقرار السياسي 
واإلنقسام واآلثار االجتماعية واالقتصادية 

المترتبة على هذا النظام في حصول الناس 
على السلع والخدمات األساسية ويضعف 

قدراتهم على التكيف. 

50% من األسر غير قادر على تغطية   •
االحتياجات األساسية

81% من األسر التي لديها اطفال ال يستطيعون الوصول   •
إلى التعليم عن بعد

اماكن عمل 20% من األسر مغلقة بسبب   •
جائحة كوفيد-19

36% من الليبيين يتبنون استراتيجيات تكييف   •
األزمات/الطوارئ

27% من المهاجرين العاطلين عن العمل (17% في   •
فبراير/ شباط)

النساء؛ األطفال؛ النازحون 
المهاجرين والالجئين ؛ الليبيون 

المنخرطون في العمل اليومي ؛ األسر 
التي تعيلها نساء.

إن التعرض للفخاخ المتفجرة، بما في ذلك 
العبوات الناسفة واأللغام األرضية وغيرها من 
األخطار المتفجرة   يعرض حياة الناس للخطر.

الهدف االستراتيجي األول:  االستجابة لتفشي األمراض والمخاطر التي تؤثر 

على الرفاه البدني والعقلي، مع تعزيز حماية المدنيين وفقا للقانون اإلنساني 

الدولي، وقانون حقوق اإلنسان، واألطر القانونية الدولية األخرى.

الهدف االستراتيجي الثاني:  تعزيز الوصول اآلمن والعادل والكريم إلى 

الخدمات األساسية الحيوية وسبل العيش لتعزيز قدرة الناس على الصمود 

وضمان تلبية احتياجاتهم.

الهدف المحدد 1.1 :  زيادة فرص الحصول على المساعدة الصحية اإلنسانية 
المنقذة للحياة والمديمة لألرواح لـ  451 ألف شخص، مع التركيز على 

الفئات األكثر ضعفا (بمن فيهم النازحون والمهاجرون والالجئون والعائدون) 
وتحسين الكشف المبكر عن تفشي األمراض والتصدي لها

الهدف المحدد 1-2:  تعزيز البيئة الوقائية لـ  127 ألف شخص، بما في ذلك 
من مخاطر وآثار مخاطر المتفجرات.

الهدف المحدد 1-3:  تحسين فرص الحصول على الغذاء األمن والكافي 
كثر الناس افتقاراً إلى األمن الغذائي. والمغذي لـ  143 ألف شخص من أ

الهدف المحدد 2-2 : حماية ودعم سبل العيش وقدرة الناس على الحصول 
على السلع األساسية ألكثر من 97 ألف شخص

الهدف المحدد 2-1:  توفير إمكانية الحصول على المياه والصرف الصحي 
كثر  والنظافة الصحية والتعليم وخدمات الحماية لحوالي  201 ألف من أ

الفئات ضعفاً من النازحين  والعائدين وغير النازحين  والمهاجرين والالجئين
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المساعدة النقدية متعددة األغراض, الصحة, الحماية, المأوى والمواد غير الغذائية

 المساعدة النقدية متعددة األغراض, حماية الطفل, التنسيق والخدمات المشتركة, التعليم,
الحماية, المأوى والمواد غير الغذائية

المساعدة النقدية متعددة األغراض, التعليم, الحماية, المأوى والمواد غير الغذائية

 المساعدة النقدية متعددة األغراض, حماية الطفل, التنسيق والخدمات المشتركة, التعليم, العنف
القائم على النوع االجتماعي, الصحة, االعمال المتعلقة بااللغام, المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

االعمال المتعلقة بااللغام

االعمال المتعلقة بااللغام

االعمال المتعلقة بااللغام

االعمال المتعلقة بااللغام

حماية الطفل, الصحة, العنف القائم على النوع االجتماعي

العنف القائم على النوع االجتماعي, الحماية, المأوى والمواد غير الغذائية

الصحة

الصحة

التعليم

التعليم, الصحة

المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

الصحة

التعليم

الصحة, المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

الصحة, الحماية

الصحة, الحماية

الصحة, الحماية

الصحة, الحماية, المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

االمن الغذائي

 حماية الطفل, المساعدة النقدية متعددة األغراض, التنسيق والخدمات المشتركة, االمن الغذائي
الصحة, الحماية, المأوى والمواد غير الغذائية, المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

 المساعدة النقدية متعددة األغراض, حماية الطفل, الحماية, المأوى والمواد غير الغذائية, المياه
والصرف الصحي والنظافة العامة

التنسيق والخدمات المشتركة, التعليم, قطاع اتصاالت الطوارئ, األمن الغذائي

التنسيق والخدمات المشتركة, العنف القائم على النوع االجتماعي, الصحة

التنسيق والخدمات المشتركة, العنف القائم على النوع االجتماعي, الصحة

التنسيق والخدمات المشتركة

الصحة

Emergenza Sorrisi

BREEZERS

5.2  المنظمات المشاركة
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5.3  أرقام التخطيط حسب القطاع والجغرافيا
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132k

451k

117k

451k

451k

451k

160k

65k

111k

263k

55k

50 | 50 99 | 01 | 00 1.5% 56k 23k 2k26k 25k

37 | 59 | 0440 | 60 15% 143k 105k 44k98k 61k

31 | 66 | 0335 | 65 15% 10k 33k 44k25k 5k

40 | 60 37 | 59 | 04 15% 143k 105k 44k98k 61k

37 | 59 | 0440 | 60 15% 143K 105k 44k98k 61k

143k 105k 44k98k 61k40 | 60 37 | 59 | 04 15%

34k 2k 1k 10k13k 8k44 | 56 42 | 54 | 04 15%

39 | 57 | 0443 | 57 15% 70k 31k 7k51k 1k

84 | 16 | 0050 | 50 15% 16k 11k 3k31k 4k

37 | 59 | 0441 | 59 15% 10k 22k 10k30k 39k

37 | 60 | 0340 | 60 15% 74k 68k 10k91k 20k

89 | 09 33 | 62 | 03 15% 14k 15k 8k16k 1k

Lorem ipsum
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بدون المساعدة اإلنسانية المنصوص عليها في خطة االستجابة هذه 
كثر من 451 ألف شخص حاجة ماسة إلى المساعدة  ، لن يتلقى أ
اإلنسانية المنقذة للحياة. وسيفتقر عشرات اآلالف من األشخاص 

إلى الوصول الكافي في الوقت المناسب إلى الخدمات األساسية و / 
أو سيظلون عاجزين على تلبية احتياجاتهم األساسية ، مما يزيد من 

تدهور مستوياتهم المعيشية وقدراتهم على التكيف.

وبدون بيئة حماية، ستظل سالمة وأمن العديد من الليبيين، وال 
سيما النساء واألطفال وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة، وكذلك 

المهاجرين والالجئين، عرضة لخطر كبير من األذى الجسدي والعقلي، 
بما في ذلك التعرض لمخاطر المتفجرات والعنف القائم على النوع 

االجتماعي وغير ذلك من أشكال اإلساءة واالستغالل.

 التعليم
سيتعطل تعلم األطفال مما يعرضهم لمخاطر متزايدة في الحماية 

ويؤثر على التنمية االجتماعية والمعرفية على المدى الطويل.

لن تتلقى المدارس لوازم الوقاية من كوفيد-19 • 
المطلوبة أو اإلصالحات الالزمة للسماح لألطفال بالعودة 

بأمان إلى المدرسة.
ولن تتاح فرص التعلم البديلة ومساراتها لـ 316 ألف • 

طفل ضعيف بشكل خاص، وال  سيما  األطفال النازحين 
والمهاجرين والالجئين.

ولن يحصل 10 ألف معلم على المهارات واألدوات الالزمة • 
لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومنتجة، بما في ذلك تقديم 

الخدمات عن بعد.

 األمن الغذائي
وسوف يتعرض األمن الغذائي لمزيد من الخطر ، مما يؤدي إلى زيادة 

سوء التغذية وتدهور الصحة بين الفئات السكانية األكثر ضعفاً.

•   ولن يحصل 110 ألف ليبي، بينهم  51 ألف  نازح، فضالً عن  38 
ألف مهاجر والجئ على أغذية آمنة ومغذية لمنع مخاطر زيادة سوء 

التغذية وسوء الحالة الصحية.

•   12 ألف من المزارعين المعرضين للخطر  وأسرهم الذين ال 
يستطيعون تحمل تكاليف المدخالت الزراعية األساسية، بما في ذلك 

مكافحة اآلفات واألمراض الحيوانية والنباتية، ومخاطرة المزيد من 
المزارعين التخلي عن هذه األنشطة.

•   وسيتوقف دعم المنتجين، وسيتوقف تدريب النساء والشباب 
كتفاءها الذاتي،  المعرضين للخطر، مما يحد من تمكين المرأة وا

وسيضع الشباب في خطر متزايد من التطرف. 

 الصحة
وستكون الرفاهية البدنية والعقلية    لألشخاص في خطر بسبب 

محدودية فرص الحصول على الخدمات وزيادة  خطر  تفشي 
األمراض،بما في ذلك كوفيد-19.

ويواجه 50 في المائة من المرافق الصحية العاملة إغالقاً أو • 
انخفاضاً في العمليات، مما يزيد من الحد من إمكانية الحصول 

على الخدمات لـ 451 ألف شخص  في أشد الحاجة إلى 
المساعدة الصحية.

لن يتم دعم 60 فريقاً طبياً متنقالً، وسيكافحون للوصول إلى • 
كز االحتجاز ومواقع  الناس في المناطق الريفية والنائية  ومرا

النزوح من خالل الخدمات الصحية األساسية.
وقد تتوقف الشبكة التي تضم 131 موقعاً لمراقبة األمراض • 

عن العمل دون دعم، مما يزيد من خطر اإلصابة بأمراض 
يمكن الوقاية منها، وال سيما بالنسبة لألطفال. 

ولن يتم توفير 1.2 مليون إجراء طبي، بما في ذلك ما يتعلق • 
بالصدمات، والصحة العقلية، والصحة اإلنجابية، ودعم اإلعاقة. 

 الحمايه
وسيتقلص الحصول على خدمات الحماية المتخصصة، مما 

يزيد من المخاطر التي تتعرض لها الفئات الضعيفة والمعرضة 
للخطر، مثل النساء واألطفال النازحين والعائدين، فضال عن 

المهاجرين والالجئين. 

ولن يتمكن 178 ألف شخص من الحصول على الحماية، • 
وتترك خدمات “الرعاية النفسية وخدمات الدعم النفسي 

االجتماعي” هذه الفئات الضعيفة عرضة لخطر إلحاق المزيد 
من الضرر برفاهها البدني والعقلي، وتوفر فرصاً محدودة لرعاية 

وتطوير الموارد الداخلية واستراتيجيات التكيف للتصدي 
للمخاطر القائمة والجديدة.

وبدون خدمات جيدة لحماية الطفل، سيظل 54 ألف  طفل • 
يواجهون مشاكل خطيرة تتعلق بحماية األطفال دون الدعم 
الالزم للشفاء والتعافي. وسيؤدي عدم تلبية احتياجات هؤالء 

األطفال إلى مزيد من اآلثار المدمرة على المدى القصير 
والطويل، بما في ذلك اآلثار التي تترتب على حياتهم وأجيالهم 

بالنسبة  لهم  وألطفالهم  في المستقبل.  

5.4  ماذا لو فشلنا في اإلستجابة؟
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وبدون خدمات العنف القائم على النوع االجتماعي، وال سيما • 
إدارة الحاالت، سيؤدي إلى مزيد من الضرر البدني والعقلي لـ  
33 ألف  امرأة و  16 ألف  فتاة، يعتمدن على هذه الخدمات 
لتلبية االحتياجات الحرجة وضمان حقوقهن.•   ولن يتم إزالة 

مخاطر المتفجرات أو فهم مخاطرها، مما يهدد حياة 451 ألف  
شخص، ال سيما  بالنسبة لـ 61 ألف  شخص عادوا مؤخراً، أو 

أولئك الذين ينوون ذلك. 
وسيظل 149 الف من المهاجرين والالجئين يواجهون مخاطر • 

كبيرة في مجاالت الحماية، بما في ذلك االحتجاز التعسفي 
والعنف  الجسدي واالبتزاز والعنف القائم على النوع 

االجتماعي،دون الحصول على الخدمات بشكل كاف، فضال عن 
المساعدة القانونية والتوثيق والحلول الدائمة.

 الَمآِوي
سيبقى الناس في أماكن إقامة غير الئقة أو دون المستوى أو مكتظة 

، مع ما يترتب على ذلك من آثار وخيمة على صحتهم وظروفهم 
المعيشية وتعريضهم لمخاطر حماية كبيرة.

سوف يكافح 28 ألف نازح ليبي للعودة إلى منازلهم اآلمنة أو • 
يستمرون في العيش في أماكن دون المستوى واالكتظاظ. 

ولن يحصل 39 ألف من العائدين على المواد األساسية غير • 
الغذائية أو دعم المأوى لتمكينهم من إصالح منازلهم وإعادة 

بناء حياتهم. 
ولن يحصل 32 ألف مهاجر والجئ على السلع الالزمة لتلبية • 

احتياجاتهم األساسية، وسيواصلون العيش في ظروف معيشية 
غير صحية وغير آمنة. 

 خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة
ومن ثم فإن نقص المياه الكافية وخدمات الصرف الصحي والنظافة 
الصحية سيضر بصحةالناس، بما في ذلك  القدرة على التخفيف من 

مخاطر الـكوفيد-19.

لن يحصل 263,000 شخص على المياه الصالحة وخدمات • 
الصرف الصحي والنظافة الكافية لحماية سالمتهم البدنية أو 

حماية أنفسهم بشكل كاف، بما في ذلك من كوفيد-19.
وسيظل 91 ألف نازح ليبي،  بمن فيهم من في المالجئ • 

الجماعية والمباني غير المكتملة، عرضة لألمراض وغيرها من 
المخاطر الصحية بسبب عدم الحصول على خدمات المياه 

والصرف الصحي والنظافة العامة.
ولن يحصل 78 ألف مهاجر والجئ، وال سيما الموجودون في  • 

كزاالحتجاز، على المياه المأمونة أو مواد أو خدمات النظافة  مرا
الصحية أو المرافق الصحية لضمان سالمتهم ورفاههم.
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لالطالع على النظرة العامة عن االحتياجات 
اإلنسانية في البالد، وخطة االستجابة اإلنسانية 

وتقارير الرصد، والتبرع مباشرة للمنظمات 
المشاركة في الخطة. 

www.humanitarianresponse.info/
 en/operations/libya

ساهم من خالل الصندوق المركزي 
لمواجهة الطوارئ 

يوفر الصندوق تمويال أوليا سريعا لإلجراءات 
المنقذة للحياة في بداية حالة الطوارئ 

وللعمليات اإلنسانية األساسية التي تعاني 
من نقص التمويل في األزمات التي طال 

أمدها. ويتلقى الصندوق الذي يديره مكتب 
تنسيق الشؤون اإلنسانية مساهمات من 

مختلف المانحين - الحكومات أساساً، ولكن 
أيضاً من الشركات الخاصة والمؤسسات 

الخيرية واألفراد - التي يتم دمجها في 
صندوق واحد. ويستخدم هذا في األزمات في 

أي مكان في العالم. 

 www.cerf.un.org/donate

اإلبالغ عن المساهمة من خالل خدمة 
التتبع المالي 

ويدير مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية 
دائرة التتبع المالي التي تسجل جميع 

المساهمات اإلنسانية المبلغ عنها (النقدية 
والعينية والمتعددة األطراف والثنائية) في 

حاالت الطوارئ. والغرض من هذا البرنامج 
هو تقديم االئتمانات والوضوح للمانحين لما 
ُيمنحونه من سخاء، وإظهار المبلغ اإلجمالي 

للتمويل، وكشف الثغرات في الخطط 
 ،FTS اإلنسانية. لإلبالغ عن المساهمات في

fts@ إما عن طريق البريد اإللكتروني إلى
un.org أو من خالل نموذج تقرير المساهمة 

 .FTS عبر اإلنترنت على موقع

www.fts.unocha.org

 

5.5  كيفية المساهمة
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ACG

AWG

AoR

CBT

CFM

CMWG

CTV

DTM

EOD

ETS

FAO

GBV

HAWG

HC

HCT

HNO

HRP

IDP

IED

IMWG

IOM

IPC

ISCG 

JENA

JMMI

LibMAC

MEB

MPCA

MPHSS

MSNA

NGO

PSEA

PSS

RRM

UNFPA

UNHAS

UNHCR

UNICEF

UNSF 

VAM 

WASH

WFP

Area Coordination Group

Assessment Working Group

Area of Responsibility

Cash Based Transfers

Common Feedback Mechanism

Cash and Markets Working Group

Cash Transfer Value

Displacement Tracking Matrix

Explosive Ordnance Disposal

Emergency Telecommunications Sector

Food and Agriculture Organization

Gender-Based Violence

Humanitarian Access Working Group

Humanitarian Coordinator

Humanitarian Country Team

Humanitarian Needs Overview

Humanitarian Response Plan

Internally Displaced Person

Improvised explosive device

Information Management Working Group

International Organization for Migration

Infection, Prevention and Control

Inter-Sector Coordination Group

Joint Education Needs Assessment

  Joint Market Monitoring Initiative

Libyan Mine Action Centre

Minimum Expenditure Basket

Multi-Purpose Cash Assistance

Mental Health and Psychosocial Support

Multi-Sector Needs Assessment

Non-Government Organization

Prevention of Sexual Exploitation and Abuse

Psychosocial Support

Rapid Response Mechanism

United Nations Population Fund

United Nations Humanitarian Air Service

United Nations Refugee Agency

United Nations Children’s Fund

United Nations Strategic Framework

Vulnerability Analysis Mapping

Water, Sanitation and Hygiene

World Food Programme

مجموعة تنسيق المنطقة

مجموعة عمل التقييم

مجال المسؤولية

التحويالت النقدية

آلية المالحظات المشتركة

مجموعة عمل النقد واألسواق

قيمة التحويل النقدي

مصفوفة تتبع النزوح

التخلص من الذخائر المتفجرة

قطاع اتصاالت الطوارئ

منظمة األغذية والزراعة

العنف القائم على النوع االجتماعي

مجموعة عمل الوصول اإلنساني

منسق الشؤون اإلنسانية

الفريق القطري اإلنساني

نظرة عامة على االحتياجات اإلنسانية

خطة االستجابة اإلنسانية

شخص نازح داخليا

عبوة ناسفة

مجموعة عمل إدارة المعلومات

المنظمة الدولية للهجرة

العدوى والوقاية والمكافحة

مجموعة التنسيق بين القطاعات

تقييم االحتياجات المشتركة للتعليم

مبادرة رصد السوق المشتركة

المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام

سلة المصروفات الدنيا

المساعدة النقدية متعددة األغراض

الصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي

تقييم االحتياجات متعددة القطاعات

منظمة غير حكومية

مكافحة االستغالل واالعتداء الجنسيين

الدعم النفسي واالجتماعي

آلية االستجابة السريعة

صندوق األمم المتحدة للسكان

الخدمات الجوية اإلنسانية لألمم المتحدة

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين

صندوق األمم المتحدة للطفولة

إطار األمم المتحدة االستراتيجي

تخطيط تحليل الضعف

المياه والصرف الصحي والنظافة العامة

برنامج األغذية العالمي

5.6  االختصارات
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