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الجزء األول:    
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6.4 مليون

عدد المحتاجين

1.33 مليون
األشخاص المستهدفين

0.94 مليون
المتطلبات )بالدوالر األمريكي(

151 مليون
عدد الشركاء اإلنسانيين             
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الجزء األول: كـلـمـة تـقـديـمـيـة لمـنـسـق الـشـؤون اإلنـسـانـيـة

كـلـمـة تـقـديـمـيـة

لمـنـسـق الـشـؤون اإلنـسـانـيـة
بينما نحن على أعتاب عام 2017، تستمر معاناة المدنيين في ليبيا جراء 
النزاع، وانعدام األمن، وعدم االستقرار السياسي وانهيار االقتصاد. وقد 
كان األثر المباشر لذلك على الجانب اإلنساني هو تكبد مئات االالف من 
السكان في جميع أنحاء البالد المعاناة في الوقت الحالي حيث يعيشون في 
ظروف غير آمنة في بيئات معادية وعالية المخاطر، بوصول محدود أو 
منعدم نهائًيا لمساعدات الرعاية الصحية المنقذة للحياة، واألدوية األساسية، 
والغذاء، ومياه الشرب اآلمنة، والمأوى والتعليم. وتجدر اإلشارة إلى أن 
للمساعدات اإلنسانية، بما في  1.3 مليون نسمة في حاجة ملحة  إجمالي 
ذلك النازحين داخلًيا، والعائدين، والليبيين األكثر ضعًفا من غير النازحين، 

والمهاجرين، والالجئين وطالبي اللجوء.

ويواجه المهاجرون والالجئون، العابرون من ليبيا أو المقيمون فيها على 
البدني  لإليذاء  أنهم ضحايا  كما  مريعة  معيشية  أحوااًل  الخصوص،  وجه 
واالستغالل  األجر،  مدفوع  وغير  الجبري  والعمل  والتفرقة،  والنفسي، 
المالي، والعنف القائم على النوع اإلجتماعي، واالعتقال واالحتجاز بشكل 
تعسفي، فضاًل عن التهميش. باإلضافة إلى ما سبق، أصبح هؤالء أيًضا 
برحالت  تعدهم  التي  بالبشر  اإلتجار  وشبكات  للمهربين  سهلة  أهداف 
أو  مالًيا  تستغلهم  أو  أوروبا  تجاه  المتوسط  البحر  لعبور  المخاطر  عالية 
يستمر  المكتظة،  القوارب  على  وبتحمليهم  ليبيا.  داخل  معاملتهم  تسيء 
االف المهاجرين والالجئين في فقدان أرواحهم في عرض البحر المتوسط 

محاولًة منهم للوصول إلى أوروبا.

وقد تم تحديد أولويات هذه الخطة اإلنسانية، بشكل دقيق وصارم، لتتمحور 
حول الدعم والمساندة المنقذة للحياة. وقد جاءت االستجابة مدروسة ومبنية 
على المشاورات المكثفة التي تمت مع الشركاء الليبيين، بما في ذلك ورشة 
عمل حضرها ما يفوق مائة مشارك حيث كان أكثر من نصفهم من الخبراء 
المخطط  االجراءات  كافة  وتهدف  القطاعات.  كافة  في  العاملين  الليبيين 
لتنفيذها في 2017 إلى تقديم تدابير عالجية قصيرة المدى أو مؤقتة وسد 
والشركاء  الدولي  المجتمع  يعمل  بينما  األساسية،  الخدمات  في  الفجوات 
الليبيين على إيجاد حلول سياسية، واقتصادية وأمنية أكثر استدامة. ومن 
بشكل   ،2017 في  اإلنساني  العمل  في  الفاعلين  دعم  يركز  أن  المقرر 
محدد، على إنقاذ األرواح من خالل توفير الوصول اآلمن والكريم للخدمات 
األساسية  االجتماعية  الخدمات  عن  فضاًل  األساسية،  واألدوية  الصحية 
الصحي،  والصرف  الصحية،  والنظافة  والمياه،  الغذاء،  مثل  األخرى 
والمأوى، والتعليم، وحماية الليبيين، والمهاجرين والالجئين األكثر ضعًفا. 
وتقوم المنظمات الدولية بالتنسيق والعمل بشكل وثيق مع النظراء الليبيين 
من أجل ضمان الموائمة والتوافق مع جهود االستجابة الوطنية المخططة 

لليبيا. 

أنها صلبة ومهمة،  وترتكز استراتيجية االستجابة على محاور قليلة، إال 
الناتجة  العالمية  االلتزامات  وأيًضا  الليبي  السياق  على  أساسها  في  تقوم 
لتمويل  الكبرى  والصفقة  اإلنساني  للعمل  العالمي  القمة  مؤتمر  عن 
السلطات  دعم  في  اإلنساني  المجتمع  سيستمر  أواًل،  اإلنسانية.  األنشطة 
الحكومية  غير  والمنظمات  والبلديات،  المحلية،  األزمة  ولجان  الوطنية، 
الوطنية والمحلية في صورة شراكات ُتقام، وذلك في سبيل تعزيز قدراتهم 
باعتبارهم المستجيبين األوائل للعنف الشديد والتكاليف البشرية التي ُيكبدها 
النزاع. ثانًيا، بالرغم من التحديات المتعددة التي تواجه تنفيذ العمليات في 
ليبيا نتيجة العنف وانعدام األمن وطبيعة الدعم  اإلنساني الذي يتم عن ُبعد، 
ستعمل الجهات المنفذة الشريكة مع السكان المتضررين من خالل تضمين 
األشخاص المتلقين للمساعدات في عملية تحديد االحتياجات ذات األولوية 
وصياغة شكل االستجابة. ثالًثا، في ظل اإلقرار بأنه ال يمكن لقطاع واحد 
فقط أن يخفف أو يعالج، بصورة متكاملة، معاناة المحتاجين، قام الشركاء 
على  للسكان  المتعددة  االحتياجات  لمعالجة  القطاعات  متعدد  منهج  بتبني 
نحو شمولي. رابًعا، تحدد الخطة بوضوح أوجه تضافر الجهود التي تتم مع 
التدخالت الهادفة لتحقيق االستقرار والتدخالت التنموية، سواء الجارية أو 
المخططة خارج نطاق االستجابة اإلنسانية. وُتعتبر هذه الروابط عنصًرا 
أساسًيا في سياق مثل ليبيا حيث يتم تخطيط دعم االستقرار والتنمية بواسطة 

المجتمع الدولي على المدى المتوسط والطويل.

وإنني أحث مجتمع المانحين على دعم االستجابة اإلنسانية من خالل توفير 
إلى  قدًما  التحرك  للشركاء  يتيح  مبلغ  أمريكي، وهو  دوالر  مليون   151
األمام نحو تنفيذ األنشطة الرئيسية الالزمة إلنقاذ األرواح وحماية المدنيين 
في ليبيا. وفي حين أننا نسعى للتخفيف من العواقب الوخيمة للنزاع التي 
تطول أكثر الفئات ضعًفا من الليبيين، والمهاجرين والالجئين، إنني اتطلع 
إلى العمل مع كافة األطراف المعنية داخل ليبيا ومع الشركاء الدوليين من 
أجل ضمان عمل إنساني فعال وقائم على المبادئ يصل إلى أكثر الفئات 

احتياًجا له. 

د. جعفر حسين، القائم بأعمال منسق الشؤون اإلنسانية
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الجزء األول: لمحة عن  خطة االستجابة اإلنسانية

األشخاص المستهدفون

0.9مليون

الهدف االستراتيجي رقم 1
إنقاذ األرواح من خالل توفير الوصول اآلمن والكريم للرعاية 

الصحية األساسية واألدوية األساسية

الهدف االستراتيجي رقم 3
إنقاذ األرواح من خالل توفير الوصول اآلمن والكريم للخدمات 

االجتماعية األساسية متعددة القطاعات

الهدف االستراتيجي رقم 2
حماية الفئات األكثر ضعًفا من الليبيين، والمهاجرين، والالجئين 

وطالبي اللجوء

لمحة عن 

خطة االستجابة اإلنسانية
عدد المحتاجون

1.3مليون
المتطلبات )بالدوالر األمريكي(

151مليون
نطاق تغطية عمليات الشركاء

المحتاجون والمستهدفون بحسب القطاععدد المحتاجون والمستهدفون بالمساعدات اإلنسانية

 

PEOPLE  IN NEED AND TARGETED  FOR  HUMANITARIAN ASSISTANCE

مليون1.33

 19,714

306,540

اجدابيا

الجفرةطبرق

زوارة
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غات
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نالوت سرت
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سبها
اوباري
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محتاج

مليون0.94

 45,308

245,232

مستهدف

التعليم

الالجئون/المهاجرون

الصحة

المأوى/المواد
 غير الغذائية

األمن الغذائي

الحماية

المياه والصرف الصحي 
والنظافة الصحية

  0.94 مليون

0.68 مليون

0.27 مليون

0.18 مليون

0.21 مليون

0.11 مليون

0.14مليون

0.55 مليون

0.36 مليون

0.31 مليون

0.29مليون

األشخاص المحتاجوناألشخاص المستهدفون

0.50 مليون

   1.33 مليون

   1.33 مليون
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4
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الجزء األول: لمحة عامة عن األزمة

وُيعد انعدام األمن والعنف من األسباب الرئيسية التي تسبب في ظروف 
المعيشة غير اآلمنة وتضرر البنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء البالد، 
الخدمات  ويعطل عمل  الشديد،  للخطر  السكان  يعرض  الذي  األمر  وهو 
والمرافق العامة، ويحفز على النزوح. ومن ناحية أخرى، تتسبب األزمة 
االقتصادية أيًضا، بشكل مباشر، في األزمة اإلنسانية. فقد أدت عدة عناصر 
مجتمعًة، من ضمنها التضخم وانخفاض قيمة الدينار في السوق السوداء 
وارتفاع تكاليف السلع والبضائع األساسية وانخفاض مدفوعات المرتبات، 

إلى انخفاض كبير في القوة الشرائية للسكان الليبيين. 

القانون،  سيادة  بتراجع  مدفوعة  أكبر  بصورة  اإلنسانية  األزمة  وتتفاقم 
اإلنسان  حقوق  وانتهاكات  الجريمة  معدل  زيادة  إلى  بدوره  يؤدي  الذي 
العقاب. ويظهر هذا جلًيا في حوادث الخطف واالختطاف  واإلفالت من 
مقابل فدية واالعتقال واالحتجاز التعسفي التي تقع باستمرار. وفي مواقع 
كثيرة في أنحاء البالد، نصبت الجماعات المسلحة المحتلة نفسها كالجهة 
المسؤولة عن إنفاذ القانون في غياب الشرطة وذلك في محاولة منهم لكسب 

المصداقية السياسية.

االحتياجات  تقرير  إطار  في  أولوية  ذات  احتياجات  ثالثة  تحديد  تم  وقد 
اإلنسانية كما يلي: 

1. الرعاية الصحية المنقذة للحياة واألدوية األساسية

األزمة.  جراء  االنهيار  شفا  على  ليبيا  في  الصحية  الرعاية  نظام  أصبح 
لخدمات  وصول  بدون  السكان  من  االالف  مئات  أصبح  لذلك،  ونتيجة 
الرعاية الصحية المنقذة للحياة أو األدوية األساسية، كما أن المستشفيات 
والمراكز الصحية إما ُدمرت أو تضررت. فمن بين 98 مستشفى خضعت 
للمسح، اتضح أن 4 منهم فقط يؤدون فوق ٪75 من مهامهم. ومن ناحية 
أن  النزاع. كما  أثناء  ُدمروا  تماًما حيث  16 مستشفى  تم إغالق  أخرى، 
تؤدي  التي  واألجهزة  والمعدات  العمل،  طواقم  لديهم  يتوافر  ال  األطباء 

وظيفتها أو الموارد التي ُتمكنهم من العمل بفاعلية.

وفي ظل استمرار األزمة وزيادة ضعف السكان المتضررين وتعرضهم 
أمًرا  وأدوية  عاملة  طبية  خدمات  توفير  إلى  الحاجة  أصبحت  للمخاطر، 

أكثر حيوية. 

لمحة عامة عن

األزمة
تستمر معاناة المدنيين في لبيبا نتيجة النزاع، وانعدام األمن، وعدم االستقرار السياسي وانهيار االقتصاد. 
وقد جاء األثر المباشر على الجانب اإلنساني متمثاًل في المعاناة الحالية التي يتكبدها مئات االالف من 
المخاطر في ظل  وبيئات معادية وعالية  آمنة  يعيشون في ظروف غير  البالد حيث  أنحاء  السكان في 
وصول محدود أو منعدم نهائًيا للسلع المنزلية األساسية والبضائع الضرورية، وأيًضا بدون خدمات أو 
مرافق عامة عاملة. وفي ظل هذه الظروف، يعاني السكان من الضعف الشديد حيث يكونون عرضة 
للعنف وغير قادرين على الوصول إلى المساعدات الطبية المنقذة للحياة، واألدوية األساسية، والغذاء، 

ومياه الشرب اآلمنة، والمأوى والدعم التعليمي.

اإلطار الزمني لألزمة

يوليو/تموز 2012
إجراء االنتخابات

وانتقال الســلطة من المجلس الوطني
االنتقالــي إلى المؤتمر الوطني العام.

يونيو/حزيران 2014
وقوع اشــتباكات في مدينة بنغازي

مدفوعــة بعملية فجر ليبيا حيث أدت إلى

يوليو/تموز 2014
توســع نطاق القتال ليصل إلى طرابلس

وأجزاء أخرى من البالد، مما تســبب في
نزوح 90.000 شــخص إضافي. انتقال موظفو

األمــم المتحدة والمنظمات غير الحكومية،
وإغالق الســفارات، وإخالء األجانب في ظل

تدهور الوضع األمني.

يناير/كانون الثاني 2015
يتســبب النزاع في جنوب ليبيا والمناطق
المحيطة بمدن ســبها وأوباري في نزوح

18.500 شــخص. تحالف الجيش الليبي والمليشيات
بطرابلس يعلن وقف إطالق النار بشــكل جزئي عقب

المحادثــات التــي تمت في جينيف تحت رعاية األمم المتحدة.

فبراير/شباط 2015
وردت تقارير تفيد ســيطرة تنظيم الدولة

اإلسالمية في الشام والعراق
على أجزاء من سرت.

مايو/أيار 2015
اســتمرار القتال في أجزاء مختلفة من

البــالد يؤدي إلى نزوح أكثر من
110.000 شخص

يناير/كانون الثاني 2016
تنظيم الدولة اإلســالمية في الشام

والعراق يشــن هجوًما على راس النوف

مارس/آذار 2016
المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق الوطني

يتم تشــكيله في طرابلس

مايو/أيار 2016

أكتوبر/تشرين األول 2011
ما بين 100.00 و 150.000 شــخص

نزحوا داخلًيا جراء االشتباكات.

 

أغسطس/آب 2016
!

قوات حكومة الوفاق الوطني في ليبيا تدشــن
عملية عســكرية ضد تنظيم الدولة اإلســالمية في سرت

مجلس النواب يرفض التشــكيل الحكومي
المقتــرح من قبل حكومة الوفاق الوطني

نزوح ما ال يقل عن 269.000 شــخص.المجلــس الوطني االنتقالي يعلن تحرير ليبيا.
االنتهــاء من االنتخابات البرلمانية بزيادة غير
مســبوقة في المشاركة السياسية للنساء حيث

بلغــت ٪16 من التجمع الوطني.
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اإلطار الزمني لألزمة

 2. حماية المجموعات األكثر ضعًفا وتأثًرا

والبنية  المدنيين  تستهدف  هجمات  بحدوث  ليبيا  في  الحماية  أزمة  تتسم 
حرية  وغياب  اآلمنة  المناطق  إلى  الوصول  ومحدودية  المدنية،  التحتية 
اإلجتماعي،  النوع  على  القائم  العنف  من  المفزعة  والمستويات  الحركة، 
القانون  عن  والخروج  والنساء،  األطفال  لحقوق  الجسيمة  واالنتهاكات 
والمتفجرات.  األلغام  جراء  المدنيين  في صفوف  الحوادث  أعداد  وتزايد 
بمراكز  المتواجدون  والالجئون  المهاجرون  الزال  ذلك،  إلى  باإلضافة 
االحتجاز ضحايا النتهاكات حقوقهم وللحياة في ظل ظروف معيشية غير 
من  الشرعيين  غير  المهاجرين  جميع  يعاني  آخر،  صعيد  وعلى  آدمية. 
خطر االعتقال ولهذا يعتبروا من ضمن الفئات األكثر ضعًفا. وتقع معظم 
تحت  إما  األفراد،  غالبية  ينتقل  بينما  االحتجاز  مراكز  االنتهاكات خارج 

رحمة المهربين أو مخاطرين بحياتهم في محاولة منهم إليجاد عمل.

3. الوصول إلى السلع والخدمة األساسية

اآلمنة،  الشرب  مياه  مثل  األساسية،  والخدمات  السلع  إلى  الوصول  إن 
أنحاء  في  تحدًيا  يمثل  والتعليم،  والمأوى،  والغذاء،  الصحي،  والصرف 
ليبيا، وقد جاء مدفوًعا، في المقام األول، بالنزاع وانعدام األمن واألزمة 
االقتصادية. غير أن شدة األزمة تتباين وفًقا لمدى الضرر الواقع على البنية 
الموارد وقدرة السكان على الصمود في  التحتية، وانعدام األمن، وإتاحة 

األنحاء المختلفة للبالد. 

األقل  هؤالء  هم  اإلنسانية  للمساعدات  احتياًجا  األكثر  األشخاص  وُيعتبر 
آليات تكيف مع  لديهم  المترتبة على األزمة ومن  صموًدا وتحماًل لألثار 
األزمات محدودة للغاية. وتتضمن هذه الفئات النازحين داخلًيا، والعائدين، 
واألشخاص الذين استهدفوا أو تعرضوا، بشكل خاص، لإليذاء واالستغالل 

ممن لديهم وصول محدود للحماية، بما في ذلك الالجئين والمهاجرين.

االحتياجات اإلنسانية للنازحين، والعائدين، وغير النازحين

في جميع  للحياة  منقذة  إلى مساعدات  مليون شخص   1.33 اليوم  يحتاج 
نازح،   241.000 آخرين،  بين  من  الرقم،  هذا  ويتضمن  ليبيا.  أنحاء 
و356.000 عائد وحوالي 437.000 غير نازح من ذوي االحتياجات 
الغربية  المحافظات  في  رئيسي،  بشكل  المحتاجون،  ويتمركز  الخاصة. 

والشرقية، وهي من أعلى المناطق كثافة سكانية في البالد. 

للمساعدات  الحاجة  أمس  في  مناطق  أيًضا  توجد  ذلك،  من  الرغم  وعلى 
أوباري، وسبها، وغات( حيث  الجنوبية )مثل  المحافظات   اإلنسانية في 
األكثر  السكان  على  النزاع  أثر  تفاقم  إلى  والفقر  التنموي  التأخر  يؤدي 

ضعًفا.  

وقد أدى النزاع طويل  األمد، وانعدام  األمن والعنف، واألزمة االقتصادية، 
واستمرار عدم االستقرار السياسي إلي انهيار االدارة العامة مما تسبب، 
وحماية  األساسية  العامة  الخدمات  توفير  على  قدرتها  عدم  في  بالتالي، 
والالجئين،  والمهاجرين،  الليبيين،  للمواطنين  اإلنسان  حقوق  وإعمال 
وطالبي اللجوء. وقد ترتب على ذلك نقص وصول المحتاجين من النازحين، 
والعائدين، والليبيين غير النازحين إلى الخدمات األساسية المنقذة للحياة. 

األساسية  واألدوية  الطوارئ  حاالت  في  الصحية  الرعاية  هذا  ويتضمن 
الضرورية )تبين أن أربعة مستشفيات فقط، من بين 98 مستشفى خاضعين 
للمسح، هي التي تعمل بنسبة تتجاوز ٪75 من إمكاناتها(، والمياه النظيفة 
انخفاض  إلى  أشاروا  األشخاص  من   54٪( الصحي  الصرف  ومرافق 
كمية المياه اآلمنة الصالحة للشرب(، واإلسكان المالئم )نتيجة األضرار 
الجسيمة التي لحقت باإلسكان والبنية التحتية(، وخدمات التعليم )أكثر من 
558 مدرسة لم تعد تعمل بعد اآلن أو أنها تعمل بشكل جزئي(، والغذاء 
)٪17 من النازحين يعانون من انعدام األمن الغذائي(. باإلضافة إلى ذلك، 
يعاني النازحون، والعائدون، وغير النازحين من كونهم عرضة النتهاك 

حقوقهم، فضاًل عن مخاطر األمن والسالمة العالية.

االحتياجات ذات األولوية

 الرعاية الصحية المنقذة للحياة واألدوية األساسية

 الحماية للمجموعات األكثر ضعًفا وتأثًرا

 الوصول للسلع والخدمات األساسية

يوليو/تموز 2012
إجراء االنتخابات

وانتقال الســلطة من المجلس الوطني
االنتقالــي إلى المؤتمر الوطني العام.

يونيو/حزيران 2014
وقوع اشــتباكات في مدينة بنغازي

مدفوعــة بعملية فجر ليبيا حيث أدت إلى

يوليو/تموز 2014
توســع نطاق القتال ليصل إلى طرابلس

وأجزاء أخرى من البالد، مما تســبب في
نزوح 90.000 شــخص إضافي. انتقال موظفو

األمــم المتحدة والمنظمات غير الحكومية،
وإغالق الســفارات، وإخالء األجانب في ظل

تدهور الوضع األمني.

يناير/كانون الثاني 2015
يتســبب النزاع في جنوب ليبيا والمناطق
المحيطة بمدن ســبها وأوباري في نزوح

18.500 شــخص. تحالف الجيش الليبي والمليشيات
بطرابلس يعلن وقف إطالق النار بشــكل جزئي عقب

المحادثــات التــي تمت في جينيف تحت رعاية األمم المتحدة.

فبراير/شباط 2015
وردت تقارير تفيد ســيطرة تنظيم الدولة

اإلسالمية في الشام والعراق
على أجزاء من سرت.

مايو/أيار 2015
اســتمرار القتال في أجزاء مختلفة من

البــالد يؤدي إلى نزوح أكثر من
110.000 شخص

يناير/كانون الثاني 2016
تنظيم الدولة اإلســالمية في الشام

والعراق يشــن هجوًما على راس النوف

مارس/آذار 2016
المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق الوطني

يتم تشــكيله في طرابلس

مايو/أيار 2016

أكتوبر/تشرين األول 2011
ما بين 100.00 و 150.000 شــخص

نزحوا داخلًيا جراء االشتباكات.

 

أغسطس/آب 2016
!

قوات حكومة الوفاق الوطني في ليبيا تدشــن
عملية عســكرية ضد تنظيم الدولة اإلســالمية في سرت

مجلس النواب يرفض التشــكيل الحكومي
المقتــرح من قبل حكومة الوفاق الوطني

نزوح ما ال يقل عن 269.000 شــخص.المجلــس الوطني االنتقالي يعلن تحرير ليبيا.
االنتهــاء من االنتخابات البرلمانية بزيادة غير
مســبوقة في المشاركة السياسية للنساء حيث

بلغــت ٪16 من التجمع الوطني.
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األحوال المروعة لالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين

على الرغم من االضطرابات والقالقل المدنية، الزلت 
للمهاجرين.  بالنسبة  مقصد  وبلد  هاًما  معبًرا  ليبيا 
أو  العابرون  والمهاجرون  الالجئون  ويواجه 
المقيمون في ليبيا أحوااًل معيشية متردية، كما أنهم 
والتفرقة، والعمل  والنفسي،  البدني  لإليذاء  ضحايا 
المالي،  الجبري وغير مدفوع األجر، واالستغالل 
واالعتقال  اإلجتماعي،  النوع  على  القائم  والعنف 

واالحتجاز التعسفي والتهميش. 

والعائدين،  النازحين،  الحتياجات  مماثلة  احتياجاتهم  بعض  أن  وبرغم 
نهائًيا  الوصول  عدم  )مثل  بالنزاع  المتأثرين  النازحين  غير  والليبيين 
والمهاجرين  الالجئين  أن  إال  المحدود(،  الوصول  أو  األساسية  للخدمات 
لديهم احتياجات إضافية نتيجة لحالتهم كما أنهم من ضمن السكان األكثر 

ضعًفا وتأثًرا في ليبيا. 

الوصول  من  حرماًنا  متكررة،  بصورة  والمهاجرون،  الالجئون  ويواجه 
إلى خدمات الدعم القانوني كما يتم، في أغلب األحيان، اعتقالهم وسجنهم 
وعلى  المروعة.  المعيشية  األحوال  حيث  االحتجاز  مراكز  داخل  تعسفًيا 
الجانب اآلخر، تعتبر القيود المفروضة على الحركة، ووضع الهجرة غير 
الشرعية، ومصادرة أو فقدان وثائق الهوية أو السفر، ومحدودية الشبكات 
االجتماعية، ومخاطر اإلعادة القسرية والتمييز من العوامل اإلضافية التي 

تثير دواعي القلق البالغ لدى الالجئين والمهاجرين بشأن الحماية. 

اإلتجار  وشبكات  للمهربين  سهلة  أهداًفا  والمهاجرون  الالجئون  ويصبح 
بالبشر التي تعدهم برحالت عالية المخاطر إلى أوروبا عبر البحر المتوسط 
ليبيا. ويتم تحميل  إيذائهم جنسًيا داخل نطاق  أو تقوم باستغاللهم مالًيا أو 
في  تركهم  ثم  المكتظة  القوارب  على  والالجئين  المهاجرين  من  االالف 
منهم  محاولًة  أرواحهم  فقدان  في  يستمروا  حيث  المتوسط  البحر  عرض 
الثاني 2016،   للوصول إلى أوروبا. واعتباًرا من أوائل نوفمبر/تشرين 
وردت تقارير تفيد بوقوع 4.220 حالة وفاة في عرض البحر المتوسط 
من أصل 5.610 حالة وفاة ُسجلت على مستوى العالم، وهو رقم يتجاوز 
الماضي.  العام  الوقت من  المسجلة في نفس  الوفاة  بكثير إجمالي حاالت 
وُيعتبر التواصل مع السلطات أمًرا حيوًيا من أجل الحفاظ على الوصول 
اإلنساني المنقذ للحياة لكل من المهاجرين والالجئين فور إنزالهم من السفن 

أو احتجازهم.

مهاجًرا  و195.652  الجئ   100.000 أن  المقدر  من  المجمل،  وفي 
سيكونون في حاجة إلى مساعدات إنسانية في 2017. غير أن مصفوفة 
حوالي  وجود  حددت  قد  للهجرة  الدولية  بالمنظمة  الخاصة  النزوح  تتبع 
عدد  إجمالي  ُيقدر  ذلك،  إلى  باإلضافة  البالد.  في  مهاجًرا   256.690
المهاجرين المتواجدين حالًيا في ليبيا أعلى بكثير من األرقام التي سجلتها 

مصفوفة تتبع النزوح.

معاناة النساء واألطفال

تكبد كل من النساء واألطفال، بوجه خاص، المعاناة 
البدني  للعنف  ضحايا  وقعوا  كما  األزمة  هذه  من 

واللفظي، فضاًل عن اإليذاء النفسي واالجتماعي. 

تتمتع النساء بوصول محدود لخدمات االستجابة الصحية المعنية بالعنف 
القائم على النوع اإلجتماعي، على وجه الخصوص، وذلك بسبب التواجد 
المحدود أو الغياب الكامل للعيادات، وسالسل الخدمات واإلحالة القائمة، 
فضاًل عن نقص موفري المعلومات والخدمات النسائية. وجدير بالذكر أن 
النساء كن دوًما هدف محدد للنزاع حيث أشارت التقارير إلى أن جماعات 
تستخدم  ليبيا  في  تتواجد  التي  والعراق  الشام  في  اإلسالمية  الدولة  تنظيم 
النساء كدروع بشرية في مدينة سرت المحاصرة. عالوة على ذلك، تعتبر 
النساء أكثر الفئات المتأثرة بشدة عن غيرها جراء تدهور المرافق الصحية، 

بما في ذلك رعاية التوليد واألطفال حديثي الوالدة. 

المتأثرين  الخصوص، من  الفتيات، على وجه  كانت  أخرى،  ناحية  ومن 
النوع  على  القائم  للعنف  تعرضهن  مخاطر  وارتفاع  النزاع  جراء  بشدة 
اإلجتماعي. وقد أدى غياب األمن، والنزوح، ونقص الحماية باآلباء إلى 
سحب فتياتهن من المدارس في العديد من أجزاء ليبيا والترتيب لتزويجهن 

في سن مبكرة جًدا كمالذ أخير. 

أيًضا  البالد  في  عنه  الناجمة  اإلنسانية  واألزمة  المسلح  النزاع  ترك  وقد 
أثًرا هاًما على األطفال الضعفاء حيث حرمهم من الوصول إلى الخدمات 
الفتيات،  بخاصة  األطفال،  من  االالف  أن  كما  األساسية.  االجتماعية 
المدارس  أن  البالد حيث  من  مختلفة  أجزاء  في  بالمدارس  ملتحقين  غير 
استخدامها  أو  المسلح  النزاع  من  تضررها  بسبب  العمل  عن  توقفت  قد 
كمالجئ للنازحين داخلًيا. ويمثل هؤالء األطفال هدًفا للجماعات المسلحة 
الذي  األمر  وهو  بالبشر،  والمتاجرين  المخدرات  وتجار  والمتطرفة، 
في  وكما هو موضح  الحياة.  تهدد  التي  وتلك  الحماية  لمخاطر  يعرضهم 
إطار تقرير االحتياجات اإلنسانية، ورد عن ٪53 من الجهات الرئيسية 
يتم  األطفال  أن  ليبيا  وجنوب  وشرق  غرب  في  البيانات  بإبالغ  المعنية 
إلى  طفل   439.000 حوالي  ويحتاج  المسلحة.  الجماعات  في  تجنيدهم 
المجتمعية  والخدمات  واالجتماعي،  النفسي  الدعم  مثل  الحماية  خدمات 
لحماية الطفل وإعادة دمجه في المجتمع للتغلب على الصدمة الناجمة عن 

العنف أو العنف القائم على النوع اإلجتماعي. 
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األهداف

االستراتيجية
إنسانية  استجابة  عملية  لتوجيه  رئيسية  استراتيجية  أهداف  ثالثة  اإلنساني  للعمل  القطري  الفريق  حدد 
مركزة وفعالة في 2017. وقد جاءت هذه األهداف مدروسة بناًء على تقييمات وتحليالت االحتياجات المتعددة التي 

أجريت، فضاًل عن االعتبارات التشغيلية. 

إنقاذ األرواح من خالل توفير وصول 1 
آمن وكريم للرعاية الصحية الطارئة 

واألدوية األساسية

ُيعتبر زيادة التوافر والوصول للرعاية الصحية 
المنقذة للحياة واألدوية األساسية أولوية قصوى 
بالنسبة لليبيين والفريق القطري للعمل اإلنساني. 
للرعاية  والكريم  اآلمن  الوصول  وسيتضمن 
األساسية  األدوية  توفير  الطارئة  الصحية 
واإلمدادات الطبية، فضاًل عن الموارد البشرية 
التمريض  وكوادر  المتخصصين  األطباء  مثل 
والتنسيق  الوثيق  التعاون  خالل  ومن  والفنيين. 
مع وزارة الصحة، سيركز المجتمع الدولي على 
السكان  من  بالقرب  تقع  التي  الصحية  المرافق 

المحتاجين.

حماية معظم السكان الليبيين األكثر 2 
ضعًفا من المهاجرين، والالجئين 

وطالبي اللجوء

الليبيين،  من  ضعًفا  األكثر  الفئات  حماية  إن 
أمر  اللجوء  وطالبي  والالجئين  والمهاجرين، 
الدولي. وسوف  للمجتمع  بالنسبة  حاسم األهمية 
يتخذ الشركاء اإلنسانيين التدابير الالزمة لضمان 
طريق  عن  الحركة  وحرية  اآلمن  الوصول 
كما  الخطرة.  والمتفجرات  األلغام  أثر  الحد من 
سيقدمون الدعم لتوفير الحماية المتخصصة، بما 
في ذلك الخدمات القانونية والنفسية واالجتماعية، 
النساء،  على  التركيز  مع  ضعًفا  الفئات  ألكثر 
االحتياجات  وذوي  السن،  وكبار  واألطفال، 
الخاصة، والناجين من التعذيب والعنف الجنسي. 
من  بمساعدة  اإلنسانيون  سيقوم  جانبهم،  ومن 
ُروعوا بحوادث العنف حتى يتمكنوا من التأقلم 
التنفيس  الصدمة، فضاًل عن دعم  والتعافي من 
هذا،  على  وعالوة  منها.  والتحرر  أزمتهم  عن 
األطفال  دمج  إعادة  بدعم  الشركاء  سيقوم 
المتصلين بالجماعات المسلحة في المجتمع من 

جديد وجمع شملهم بأسرهم.

إنقاذ األرواح من خالل توفير وصول 3 
آمن وكريم للخدمات االجتماعية 

األساسية متعددة القطاعات

األساسية  والخدمات  للسلع  اآلمن  الوصول  ُيعد 
مثل الغذاء، والمياه النظيفة، وخدمات الصرف 
شرًطا  المالئم  واإلسكان  والتعليم،  الصحي، 
على  للحصول  المحتاجين  لألشخاص  أساسًيا 
وسوف  وكريمة.  آدمية  بحياة  والتمتع  حقوقهم 
يبذل الشركاء اإلنسانيين أقصى جهدهم لمساعدة 
الليبي والمهاجرين، والالجئين ممن هم  الشعب 
في أشد الحاجة، وذلك من خالل توفير الغذاء، 
غير  والمواد  الصحية  النظافة  ومواد  والمياه، 
المياه  لنظم  الطفيفة  التأهيل  وإعادة  الغذائية، 
القائمة التي تضررت، وتوفير التعليم األساسي 
السكنية  الظروف  ودعم  الترفيهية،  والمواد 

اآلمنة والكريمة.
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استراتيجية

االستجابة
1. سيناريو االستجابة المتوقع 

هي   2017 لعام  اإلنسانية  بالخطة  الخاصة  التخطيط  افتراضات  إن 
قد  تدريجي  بتدهور  ينذر  وجود خطر  في ظل  الراهن  للوضع  استمرار 
البالد. وفي واقع  أنحاء  إلى زيادة االحتياجات اإلنسانية في جميع  يؤدي 
الصحة،  مثل  األساسية،  االجتماعية  للخدمات  الوصول  يشهد  قد  األمر، 
والغذاء، والمياه، والتعليم والمأوى، تدهوًرا. والزال الوصول إلى الخدمات 
الرئيسي على صعيد  التحدي  للحياة هو  المنقذة  الصحية األولية واألدوية 
األنشطة اإلنسانية كما أن الحماية هي القضية اإلنسانية الرئيسية المثيرة 
المتوقع أن يستمر العنف والنزاع على المستوى المحلي  للقلق حيث من 
قد  التي  البالد  أنحاء  أما في بعض  نزوح جديدة.  إلى حاالت  يؤدي  وأن 
يشهد الوضع بها تحسًنا، من المتوقع أن يعود النازحون إليها مرة أخرى 
في ظل وجود األلغام والمتفجرات الخطرة التي تمثل خطًرا أمنًيا رئيسًيا. 
والنطاق  السيولة  نقص  نتيجة  رئيسًيا  تحدًيا  النقد  إلى  الوصول  ومازال 
الذي  األمر  وهو  المصرفي،  النظام  بها  يضطلع  التي  للوظائف  المحدود 
بدوره يمنع أو يحد من قدرة السكان المحليين على الوصول إلى والحصول 
االستجابة  المحلية على  القدرات  وتظل  األساسية.  والسلع  الخدمات  على 
مستنفذة وغير قادرة على تلبية االحتياجات المتزايدة ألكثر الفئات ضعًفا. 
غير أن أثر ونطاق هذه العوامل ستتباين بالنسبة لألنحاء المختلفة للبالد 
وفقاً للديناميكيات السياسية وحركية النزاع ويتم أخذها بعين االعتبار عند 

تحديد جهود االستجابة لكافة القطاعات. 

2. ضمان استجابة شديدة التركيز 

تبنى الفريق القطري للعمل اإلنساني منهًجا دقيًقا وصارًما للغاية من أجل 
نطاق  تحديد  تم  وقد   .2017 في  التركيز  عالية  إنسانية  استجابة  ضمان 
اإلنسانية  االحتياجات  شدة  مثل  الرئيسية  العناصر  إلى  استناًدا  االستجابة 
الالزمة  التشغيلية  والقدرات  اإلنسانية،  االحتياجات  تقرير  في  ُذكر  كما 
لالستجابة، والوصول اإلنساني للسكان المحتاجين، وتواجد عناصر الدعم 
وقد  االستقرار.  لتحقيق  الهادفة  وتلك  التنموية  المساعدات  مثل  األخرى 
نوقشت المعطيات بشكل مكثف مع النظراء الليبيين، بما في ذلك المنظمات 
باألزمات،  المعنية  المحلية  واللجان  والمحلية،  الوطنية  الحكومية  غير 

والبلديات، وممثلي الوزارات المعنية. 

وُتعتبر المعايير الشاملة المحددة لالستجابة اإلنسانية 
األرواح.  إنقاذ  على  تركز  التي  هي   2017 في 
التدخالت  فقط  اإلنسانية  الخطة  تتضمن  وعليه، 
المنقذة لألرواح. وهذه اإلجراءات التي سيتم اتخاذها 
من شأنها أن تصون كرامة المحتاجين، وأن تدرأ 
أو تخفف من فقدان األرواح واألذى أو التهديدات 
البدنية والنفسية التي تقع بشكل مباشر، وذلك خالل 

اإلطار الزمني المحدد بعام واحد. 

وترمي الخطة إلى استهداف المواضع المحلية المحددة التي لديها احتياجات 
التدهور في األوضاع. ومن  إنسانية ماسة حتى يتسنى تجنب المزيد من 
المقرر أن يتم تعميم مكونات دعم اإلنعاش المبكر بشكل جزئي في جهود 
الدعم اإلنساني، إال أنها أيًضا سيتم تناولها على نحو أكثر شمولية كجزء 

من برامج تحقيق االستقرار األخرى. 

الجغرافية  المناطق  اإلنسانية على  االستجابة  أخرى، ستركز  ناحية  ومن 
التي يزيد بها حجم االحتياجات أو شدتها أكثر من غيرها. وتتضمن هذه 
ومصراته  والجفارة،  وطرابلس،  الزاوية،  التالية:  المحافظات  المناطق 
)خاصًة بني وليد(، والمرقب )خاصًة ترهونة(، والجبل الغربي، وسرت 
ليبيا؛  بشرق  وأجدابيا  األخضر،  والجبل  ودرنة،  وبنغازي،  ليبيا؛  بغرب 

وسبها، وغات، وأوباري، والجفرة بجنوب ليبيا. 

الحدود  بتعيين  اإلنساني  للعمل  القطري  الفريق  قام  ذلك،  إلى  باإلضافة 
الديمغرافية لالستجابة اإلنسانية، ففي جميع المناطق، سيستهدف المجتمع 
النازحين،  غير  من  والمحتاجين  والعائدين،  داخلًيا،  النازحين  اإلنساني 
المجموعات  هذه  إطار  وفي  اللجوء.  وطالبي  والمهاجرين،  والالجئين، 
األكثر  األشخاص  استهداف  على  بشكل خاص،  التركيز،  سيتم  المحددة، 
لديهم  ممن  واألفراد  االحتياجات  وذوي  واألطفال،  النساء،  مثل  ضعًفا 

إمكانات اقتصادية ضعيفة أو ال منعدمة على اإلطالق.

3. تحديد أولوية تدخالت االستجابة

اإلنسانية  االستجابة  خطة  في  المحددة  اإلنسانية  التدخالت  كافة  ُتندرج 
اإلنساني  المجتمع  أن  غير  لألرواح.  المنقذة  التدخالت  بند  تحت   2017
وفًقا ألربعة  تحديًدا  أكثر  بصورة  االستجابة  أنشطة  أولويات  قرر وضع 

معايير إضافية، أال وهي:

الوقت باعتباره عنصًرا حاسم األهمية، أي األنشطة التي يلزم تنفيذها   )1
بأسرع وقت ممكن من أجل إنقاذ األرواح أو التي تتطلب توقيًتا محدًدا 

لتنفيذها )مثل حمالت التحصين(. 

تنفيذها  يلزم  التي  األنشطة  أي  الحيوية،  والتجهيز  اإلعداد  أنشطة   )2
أواًل للسماح للشركاء اآلخرين بتقديم المساعدات )مثل إزالة وتطهير 

األلغام(.  

من  التي  األنشطة  أي  التكلفة،  وكفاءة  المضاعف  األثر  ذات  أنشطة   )3
شأنها مضاعفة األثر إلى أقصى حد، على سبيل المثال من خالل تناول 
االحتياجات المتعددة وفي الوقت ذاته تخفيض التكلفة إلى الحد األدنى 

)مثل المساعدات متعددة القطاعات(. 

التأثر والضعف، أي األنشطة التي ُتعنى بأعلى مكامن الضعف والتأثر.  )4

لما  األولوية  اإلنسانية  االستجابة  أعطت خطة  المعايير،  هذه  مع  واتساًقا 
يقرب من 30% من إجمالي المشروعات. ومن المقرر أن يتم تنفيذ هذه 
المشروعات ذات األولوية القصوى بواسطة الشركاء اإلنسانيين فور تلقى 

التمويل، وذلك باعتبارها أولوية. 
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4. تبني منهج متعدد القطاعات

ال يمكن لقطاع بمفرده أن يقوم بالتخفيف من حدة 
معاناة المحتاجين أو حتى تناولها بالمعالجة الشاملة 
التي  األبعاد  ومتعددة  المعقدة  الطبيعة  أن  حيث 
متعددة  استجابة  تتطلب  االحتياجات  تلك  بها  تتسم 
لتبني  اإلنسانيين  الشركاء  سيتجه  لذا،  القطاعات. 
شقين  ذات  القطاعات  متعددة  استجابة  استراتيجية 
المتعددة  لالحتياجات  الشاملة  المعالجة  شأنها  من 
النازحين  وغير  والعائدين،  النازحين،  من  لكل 
استجابة  تدابير  تنفيذ  نفسه  الوقت  وفي  جهة،  من 
للمهاجرين  اإلضافية  االحتياجات  تستهدف  محددة 

والالجئين من جهة أخرى. 

تستهدف  التي  القطاعات  متعددة  االستجابة  جهود  وتنسيق  إعداد  يتم 
إلى  تستند  ممركز  نهج  من خالل  النازحين  وغير  والعائدين،  النازحين، 
سياقات مختلفة حيث يتباين أثر األزمة في أنحاء البالد. وسيتم تحقيق ذلك 
من خالل العملية المشتركة والمرنة للتخطيط ووضع البرامج بالتعاون مع 
والمجالس  المعنية  الوزارات  ذلك  في  بما  والمحليين،  الوطنيين  الشركاء 
البلدية المحلية، باعتبارهم أول المستجيبين الحتياجات السكان. كما سيتم 
مجال  في  الفاعلين  مع  السكانية  المجموعات  لهذه  اإلنساني  الدعم  تنسيق 
االستقرار والتنمية ممن سيستهدفون المحتاجين من النازحين، والعائدين، 
تعزيز  خالل  من  األجل  وطويلة  متوسطة  بمساعدات  النازحين  وغير 
لحلول  للتوصل  والتحمل  الصمود  على  وقدرتهم  ذاتهم  على  اعتمادهم 
الجيدة وتحسين  للخدمات األساسية  المستدام  استمرارية، والوصول  أكثر 

الوصول إلى فرص لكسب سبل العيش. 

وعلى سبيل المثال، سوف ينسق قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة 
الصحية مساعداته مع قطاع الصحة ووزارة الصحة ليضمن الوصول إلى 
مياه الشرب اآلمنة، ومرافق الصرف الصحي والنظافة الصحية بمراكز 
ومستشفيات الصحة العامة. وباإلضافة إلى ذلك، سيقوم القطاع بالتخطيط 
المشترك للمساعدات التي يقدمها وبرامجه مع قطاع التعليم ووزارة التعليم 
والنظافة  الصحي  الصرف  ومرافق  اآلمنة  الشرب  مياه  توفير  أجل  من 
الصحية في المدارس وبيئات التعلم األخرى.  ومن جانبه، سيقوم قطاع 
المأوى والمواد غير الغذائية بتنسيق أوجه الدعم التي يقدمها مع قطاع األمن 
الغذائي من أجل توزيع المواد غير الغذائية على النازحين، والعائدين، وغير 
النازحين، كما سيقوم بالتنسيق مع قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة 
الصحية لضمان توفير إسكان الالئق للكرامة اإلنسانية والمراكز الجماعية 
المناطق احتياًجا. ومن  تم تحديدها كأكثر  التي  المحافظات والبلديات  في 
ناحية أخرى، سوف يقوم قطاع الحماية بالتنسيق الوثيق مع كافة القطاعات 
على مستوى جميع المحافظات من أجل الدعوة لتوفير الحماية للنازحين، 
والعائدين، وغير النازحين من المتضررين جراء النزاع وضمان وصولهم 

اآلمن والكريم للخدمات االجتماعية األساسية. 

5. ضمان مركزية الحماية

العمل  عليه  يقوم  محورًيا  عنصًرا  الحماية  ُتعتبر 
اإلنساني في ليبيا. فمن المقرر أن يستمر الفاعلون 
في المجال اإلنساني في بذل كافة الجهود الالزمة 
العنف،  وتبعات  مخاطر  من  المتضررين  لحماية 
والمعاملة السيئة والقهر وتردي وانحطاط األخالق، 

فضاًل عن الدعوة لحصول هؤالء على حقوقهم. 

األفراد  جميع  حماية  عنصر  مراعاة  بضمان  اإلنسانيين  الشركاء  يلتزم 
إلرشاد وتوجيه عملية تحديد تدخالت االستجابة، وفي الوقت ذاته الدعوة 
للفكرة التي تقوم على أن الحكومة هي الجهة التي تتحمل االلتزام األساسي 
والمسؤولية الرئيسية الحترام، وحماية وإعمال حقوق المواطنين الليبيين 

والمهاجرين، والالجئين، وطالبي اللجوء المتواجدين على أراضيها. 

وقد قام الفريق القطري للعمل اإلنساني أيًضا بتحديد الحماية كأحد األهداف 
االستجابة  جهود  تحتها  تندرج  التي  والشاملة  الجوهرية  االستراتيجية 
اإلنسانية الدولية في ليبيا. وعالوة على ذلك، من  المقرر أن تسهم األنشطة 
اإلنسانية الُمنفذة في كافة القطاعات في حماية المحتاجين من خالل ضمان 
معيشية  ظروف  وتوفير  األساسية  للخدمات  واآلمن  المتساوي  الوصول 

كريمة للمحتاجين. 

6. االنخراط مع المجتمعات المحلية والتركيز على النساء والفتيات 
واألطفال 

سوف يقوم الشركاء المنفذون بالتفاعل مع السكان 
خالل  من  وذلك  المستطاع،  بقدر  المتضررين 
تضمين المتلقين لإلغاثة في عملية صياغة القرارات 
األمر  هذا  يشمل  وسوف  حياتهم.  على  تؤثر  التي 
البرامج  احتياجاتهم ذات األولوية، وتصميم  تحديد 
مشاركة  أن  حيث  االستجابة  ورصد  اإلنسانية، 
اإلنسانية من  المساعدات  كافة مراحل  في  السكان 
وفعاليًة  مالئمًة  أكثر  كونها  في  تسهم  أن  شأنها 

وكفاءًة.

على الرغم من إدارة العمليات اإلنسانية من ُبعد، بذلت منظمات اإلغاثة 
الدولية جهًدا كبيًرا لالنخراط مع المجتمعات المتضررة. فعلى سبيل المثال، 
العمل  في  المحليين،  الشركاء  خالل  من  اإلنسانيون،  الفاعلون  ينخرط 
األطفال  تحديد  أجل  من  المحلية  بالمجتمعات  القائمة  المحلية  اللجان  مع 
وتحتفظ  واالجتماعي.  النفسي  للدعم  والمحتاجين  التعليم  من  المتسربين 
للغاية  فعااًل  منبًرا  أيًضا  ُتعتبر  كما  النازحة،  األسر  اللجان بسجالت  تلك 
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لتنظيم جلسات توعية وتوجيه، على نحو دوري، لمجتمعاتهم المحلية. كما 
يتم استجماع آراء المستفيدين عن طريق منظمات الرصد من ِقبل طرف 
ثالث. وهذا من شأنه أن يثري ويفيد عمليات االستجابة، ويضمن استجابة 
أفضل وأكثر فعالية الحتياجات األفراد كما يسهم في تعزيز المحاسبية لدى 

المجتمعات المتضررة. 

وإقراًرا باألثر األكبر لألزمة على النساء والفتيات، تعهد الفرق القطري 
للعمل اإلنساني بإيالء اهتماًما خاًصا لهذه المجموعات السكانية عند تنفيذ 
كافة  تقوم  الصدد،  هذا  وفي  االستجابة.  تحت  المندرجة  التدخالت  جميع 
التخفيف من  أو  الحد  أنشطة استجابة ملموسة من أجل  بتحديد  القطاعات 
والوصول  والنزاعات،  العنف،  نتيجة  المترتبة  والفتيات  النساء  معاناة 
كريمة  معيشية  ظروف  وتوفير  األساسية،  للخدمات  المنعدم  أو  المحدود 
خطة  مشروعات  غالبية  تصميم  تم  الغاية،  لهذه  وتحقيًقا  لهن.  وآمنة 
في  المساواة  تحقيق  في  كبيًرا  إسهاًما  لتسهم   2017 اإلنسانية  االستجابة 

 .)2b 2 أوa النوع االجتماعي )برمز مؤشر النوع االجتماعي

ومن بين إجمالي عدد السكان من األطفال الذي يبلغ حوالي 2.4 مليون 
نسمة، هناك 439.000 طفل حالًيا في حاجة ماسة وعاجلة للمساعدات 
اإلنسانية بليبيا. فقد تعرض األطفال لصدمات شديدة جراء النزاع المسلح 
مما يجعلهم في حاجة إلى خدمات متخصصة وعاجلة، بخاصًة فيما يتعلق 

بالحماية، والتعليم، والصحة، والمياه والصرف الصحي. 

7. التقديم األمثل للمساعدات

الزالت عملية تقديم المساعدات اإلنسانية في ليبيا تمثل تحدًيا. ففي 2014، 
الدوليين على اإلخالء.  العنف الموظفين  الحاد في أحداث  التصاعد  أجبر 
ومنذ ذلك الحين، دأبت المنظمات الدولية على إدارة عملياتها عن ُبعد من 
تونس. وعلى الرغم من ذلك، تم إحراز التقدم على مدار العام الماضي. 
وفي 2016، استعادت بعض المنظمات غير الحكومية الدولية تواجدها في 
ليبيا مرة أخرى وبدأت تنفيذ عملية تقديم المساعدات اإلنسانية بشكل مباشر 
من خالل الموظفين الدوليين والوطنيين. كما تخطط هيئات األمم المتحدة 
وصناديقها وبرامجها لتوسيع نطاق تواجدها وطاقاتها التشغيلية في البالد، 

اعتباًرا من 2017. 

خالل  من  ُبعد  عن  اإلدارة  تظل  أن  المقرر  من 
االستجابة  نمط  هي  المحلية  والمنظمات  السلطات 
في  اإلنسانية  المساعدات  لتقديم  الُمعتمد  الرئيسي 
2017. فقد لعبت لجان األزمة المحلية، والبلديات، 
والمنظمات غير الحكومية الوطنية والمحلية دوًرا 
للعنف  األولى  االستجابة  جهات  باعتبارهم  حيوًيا 
النزاع،  على  ترتبت  التي  البشرية  والتكلفة  الشديد 
كما ستظل هذه الجهات هي الشريك الُمنفذ الرئيسي 
على أرض الواقع. وعليه، فيستمر المجتمع اإلنساني 
الدولي في تقديم الدعم لهم بروح الشراكة من أجل 

تعزيز قدراتهم وتدعيم مواردهم. 

ومن أجل التخفيف من المخاطر المصاحبة لتنفيذ البرامج عن ُبعد وتعزيز 
الشفافية والمساءلة، قامت الهيئات بعمل ترتيبات للرصد عن طريق طرف 

ثالث من خالل االستعانة بمنظمات دولية مستقلة. 

كلما  القطاعات،  متعددة  مساعدات  تنفيذ  يتم  سوف  أخرى،  ناحية  ومن 
أمكن ذلك. فهذا من شأنه تعزيز كفاءة االستجابة إلى أقصى حد من خالل 
كاهلهم  إثقال  بدون  المحليين  الشركاء  لقدرات  األمثل  االستخدام  تحقيق 
توزيع  عمليات  بين  الجمع  هذا  ويتضمن  حد.  أدنى  إلى  النفقات  وخفض 
األنواع المختلفة من المساعدات )المواد غير الغذائية، الغذاء، مواد النظافة 
الصحية( للتسليم على مرة واحدة، فضاًل عن عمليات توزيع مجموعات 

المساعدات متعددة القطاعات للسكان المستهدفين في مواقع محددة. 

متعددة  النقدية  المساعدات  تقديم  مسألة  ستخضع  آخًرا،  وليس  وأخيًرا 
األغراض لمزيد من البحث في 2017 وُيحتمل توسيع نطاقها باعتبارها 
المتعددة  االحتياجات  لتلبية  الهادفة  االستجابة  نماذج  من  فعااًل  نموذًجا 
للمتضررين. وقد بدأ تنفيذ المساعدات النقدية متعددة األغراض بالفعل في 
2016 من أجل مساعدة حوالي 3.000 أسرة تم تحديدها على أنها من 

األسر األكثر ضعًفا.  

8. تحقيق أقصى تضافر مع جهود دعم االستقرار والتنمية

اإلنساني  المجتمع  المنقذة لألرواح، سيقوم  للمساعدات  التخطيط  يتم  بينما 
بتنسيق تدخالته مع الشركاء المعنيين بجانب التنمية واالستقرار.

سوف تبذل المنظمات اإلنسانية المزيد من الجهود 
ألجزاء  الموجه  اإلغاثي  الدعم  استكمال  لتضمن 
التنمية  لتحقيق  الرامية  بالتدخالت  ليبيا  مختلفة من 
أكثر  استجابة  توفير  في  ستسهم  التي  واالستقرار 
وتقوم  الراهنة.  لألزمة  أمًدا  وأطول  استدامًة 
أوجه  بتحديد  القطاعية  االستجابة  استراتيجيات 
التضافر والتآزر، بشكل واضح، مع برامج التنمية 
أو  الحالي  الوقت  في  تنفيذها  الجاري  واالستقرار 

الُمخططة في ليبيا لعام 2017.

في أعقاب االتفاق السياسي الذي أُبرم في ديسمبر/كانون  األول 2015، 
ستة  في  واالستقرار  التنمية  تدخالت  بدعم  تعهدات  الدولي  المجتمع  قدم 
والهجرة،  التحتية،  والبنية  االقتصادي  اإلنعاش  وهي:  رئيسية،  مجاالت 
والعدالة  اإلنسان،  وحقوق  والحوكمة،  األساسية،  الخدمات  واستعادة 
البحرية والحدود. وقد  الجوية/الموانئ  المطارات  القانون، وإدارة  وسيادة 
ُشكلت لجنة تنسيق فنية مشتركة يترأسها وزير التخطيط تحت قيادة لجنة 
السياسات العليا ورئيس الوزراء بهدف تنسيق كافة الجهود المبذولة في هذه  
المجاالت. ويستمر انخراط المجتمع اإلنساني في العمل مع لجنة التنسيق 
الفني المشتركة لضمان استكمال التدخالت متوسطة وطويلة األجل لدعم 

اإلغاثة بحيث تؤدي إلى إلغاء هذا الدعم بشكل تدريجي. 

وقد أُطلق مشروع مرفق استقرار متعدد المانحين في 2016 حيث يهدف 
إلى دعم إعادة تأهيل البنية التحتية الخفيفة التي ُدمرت جراء النزاع، مثل 
وطرق  الكهرباء،  وشبكات  المياه،  ومرافق  الشرطة،  ومراكز  العيادات، 
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الصورة: منظمة الصحة العالمية/2016

الوصول، فضاًل عن استعادة األنشطة التجارية الحيوية. وباإلضافة إلى ما 
سبق، يهدف البرنامج أيًضا إلى تعزيز قدرات البلديات فيما يتعلق بتنسيق 
التنموية  األنشطة  تسهم  المجمل،  وفي  الخدمات.  تقديم  وتنفيذ  وتخطيط 
تتمحور  التي  األولية  اإلنسانية  اإلغاثة  من  التحول  تحقيق  في  والبرامج 
حولها هذه الخطة نحو توفير الدعم التنموي متوسط وطويل األمد. وتهدف 
البرامج المجتمعية األخرى المعنية بتحقيق االستقرار إلى تعزيز التماسك 
تنفيذ  خالل  من  وذلك  المحلية،  والمجتمعات  المهاجرين  بين  االجتماعي 
قدرات  وتدعيم  األساسية،   الخدمات  وتحسين  الستعادة  تدخالت صغيرة 
المجتمع المدني المحلي، فضاًل عن تعزيز االعتماد على الذات عن طريق 

تحسين فرص كسب العيش. 

غير أن الدعم التنموي سيعتمد بدرجة كبيرة على التطورات في األوضاع 
السياسية واألمنية. وحتى يتم تحقيق هذا التطور المنشود في هذا الصدد، 
ستظل المساعدات اإلنسانية تمثل هي أكثر أشكال الدعم الملموسة والمتاحة 

بالنسبة لليبيا.  

وفي 2017، من المقرر أن تضع منظومة األمم المتحدة اللمسات األخيرة 
تقديم  أجل  من  المشترك  القطري  االستراتيجي  المتحدة  األمم  إطار  على 
الدعم لليبيا. ومن خالل هذا اإلطار، سوف تساعد األمم المتحدة الحكومة 
على الوفاء بمسؤولياتها والقيام بدروها األساسي فيما يتعلق بتعزيز قدرات 
المؤسسات الوطنية ودون الوطنية بحيث تتمكن من تقديم الخدمات األساسية 
على نحو فعال ومنصف وُيعول عليه، فضاًل عن إعادة تأهيل البنية التحتية 
المادية واالجتماعية وتحسين نظم الحماية االجتماعية. ومن ناحية أخرى، 
المبكر واالقتصادي، واستئناف  اإلنعاش  أيًضا في  التدخالت  ستسهم هذه 

المعيشة والتنمية القائمة على مراعاة حقوق اإلنسان.

9. استراتيجية الخروج

الدولي والنظراء  المجتمع  يبذلها  التي  المتواصلة  الجهود  الرغم من  على 
الليبيون سعًيا للتوصل إلى حلول لألزمة الراهنة، ليس من المرجح أن يشهد 
السكان  معاناة  خالله  ستستمر  حيث   2017 في  تحسًنا  اإلنساني  الوضع 
األكثر ضعًفا والمحتاجين للمساعدات المنقذة لألرواح. ولكن برغم ذلك، 
لألزمة  ما  إلى حل  التوصل  ُيرجى  السياسية،  العملية  استمرار  وفي ظل 
الراهنة. وفي حالة تحقق االستقرار السياسي، ستستأنف السلطات الوطنية 
تدريجي، وخاًصة في  العامة بشكل  الخدمات االجتماعية  توفير  والمحلية 
المناطق المتضررة جراء النزاع. هذا من شأنه أن يتيح الفرصة للمجتمع 
آخر  في  الخروج  ثم  تدريجي  نحو  على  تواجده  حجم  لتقليص  اإلنساني 

األمر. 
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القدرة

التشغيلية
اعتباًرا من 2017، يخطط الفاعلون اإلنسانيون لتوسيع نطاق تواجدهم في ليبيا. ومن المقرر أن يسهم 
الفريق القطري للعمل اإلنساني في تنسيق الدعم الذي يقدمه مع جهود االستجابة الدولية والوطنية، وذلك 
لضمان الموائمة مع االستجابة الوطنية والمحلية وفي الوقت نفسه التأكد من االلتزام بالمبادئ والمعايير 

اإلنسانية.

في أعقاب إخالء الموظفين الدوليين في 2014، أُحرز التقدم نحو إعادة 
ترسيخ التواجد في البالد مرة أخرى. وفي 2016، أعادت بعض المنظمات 
غير الحكومية الدولية فتح مكاتبها في ليبيا مرة أخرى وتم تعزيز التعاون 
مع المستجيبين المحليين. وباإلضافة إلى ذلك، بدأ الفريق القطري للعمل 
مع  لمساعداته  الوثيق  التنسيق  بهدف  دولية  دعم  بعثات  تنظيم  اإلنساني 
على  اإلشراف  فضاًل عن  للشركاء،  المشورة  وتقديم  الوطنيين،  النظراء 
العمل الذي تقوم به المنظمات المنفذة. كما بدأت منظمات األمم المتحدة، 
وصناديقها وبرامجها تنظيم زيارات دورية قصيرة وحافظت على تواجدها 

في ليبيا، متمثاًل في الموظفين الوطنيين.

تدير  الزالت  اإلنساني  العمل  مجال  في  الفاعلة  الجهات  غالبية  أن  غير 
عمليات استجاباتها في ليبيا عن ُبعد من تونس. وجدير بالذكر أن تحسين 
القدرات بالشكل األمثل في ظل بيئة عمليات معقدة وغير آمنة مثل ليبيا 

يتطلب تنسيًقا قوًيا على المستويين االستراتيجي والتشغيلي. 

الفاعلين اإلنسانيين النشطين في  وفي المجمل، يوجد حالًيا 38 جهة من 
ليبيا، من بينهم 27 منظمة دولية و11 منظمة وطنية. وتوجه 22 منظمة 
منهم نداًء لتوفير التمويل من خالل خطة االستجابة اإلنسانية 2017. ومن 
المقرر أن يقوم هؤالء الشركاء بتوفير المساعدات اإلنسانية وتنفيذ نطاق 
للعمل  القطري  الفريق  مع  الوثيق  التعاون  خالل  من  البرامج  من  واسع 

اإلنساني وإعمال آليات التنسيق القطاعية. 

باإلضافة إلى ذلك، سيقوم الفريق القطري للعمل اإلنساني بالتنسيق الوثيق 
لمساعداته مع السلطات الليبية الوطنية والمجتمعات والمؤسسات المحلية، 
جهات  تكون  ما  عادًة  التي  البلدية،  وسلطات  المحلية  األزمة  لجان  مثل 
التحتية والتكلفة  البنية  الشديد، وتضرر  العنف  االستجابة األولى ألحداث 
المحليين  الشركاء  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  النزاع.  عن  الناجمة  البشرية 
المذكورين يلعبون دوًرا رئيسًيا في تنسيق تقديم المساعدات اإلنسانية بشكل 
في  حيوي  بدور  قيامهم  أثبتوا  فقد  وعليه  الشعبي،  المستوى  على  مباشر 

االستجابة لالحتياجات الفورية للسكان.

عدد الشركاء اإلنسانيين الذين أطلقوا 
نداًء لتوفير التمويل في إطار خطة 

االستجابة اإلنسانية

22
عدد المنظمات غير الحكومية 

الشريكة

12
عدد منظمات األمم المتحدة الشريكة
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المصدر:
قاعدة بيانات مشروع مواقع النزاعات المسلحة وبيانات األحداث - /http://www.acleddata.com    فترة وقوع األحداث (سبتمبر/أيلول ۲۰۱٥ إلى سبتمبر/أيلول ۲۰۱٦)

1

136
عدد الحوادث الناجمة عن

خسائر في األرواح

وصول سهل
وصول متوسط السهولة

وصول صعب
مدن ملوثة باأللغام وبقايا

الحرب من المتفجرات

الوصول

اإلنساني
الزال تنفيذ العمليات في ليبيا أمًرا خطيًرا وال يمكن التكهن بعواقبه. ويرجع ذلك إلى عوامل متعددة مثل 
وجود ألغام وأجهزة متفجرة، وتهديدات بالخطف واالختطاف مقابل فدية التي يكون الموظفون الدوليون 
عرضة لها، وانتشار الجماعات المسلحة التي تعمل في غياب تسلسل قيادي واضح، فضاًل عن استمرار 

النزاع وأحداث العنف.

الدولة  تنظيم  ضد  سرت  في  تمت  التي  العسكرية  العمليات  أعقاب  في 
التي  المناطق  من  األكبر  الجزء  الحكومية  القوات  استردت  اإلسالمية، 
يسيطر عليها اإلرهابيون على مستوى البالد. وبينما لم يعد تنظيم الدولة 
ليبيا إال أنه الزال يحتفظ ببعض الخاليا  مسيطًرا على مناطق كبيرة في 
الذي يمثل تهديًدا خطيًرا  البالد، وهو األمر  أنحاء مختلفة من  القليلة في 

للتواجد الدولي.

المساعدات  إلى  عالوة على ذلك، توجد عوامل إضافية تعرقل الوصول 
المادية  والقيود  المتفجرة،  واألجهزة  األلغام  وجود  وتتضمن  اإلنسانية، 
الملموسة مثل تدمير البنية التحتية للطرق أو الجسور بسبب القتال، فضاًل 

عن القيود اإلدارية مثل مصادرة المواد والمتطلبات اإلدارية التعسفية. 

تكون  ما  عادًة  العوامل،  هذه  لجميع  وكنتيجة 
حرية حركة المنظمات اإلنسانية، وموظفيها، أو 
بضائع المساعدات اإلنسانية إلى داخل المناطق 
أجزاء  في  مقيدة  حدودها  في  أو  المتضررة 

عديدة من ليبيا. 

للعمل  القطري  الفريق  سيستمر   ،2017 وفي 
اإلنساني في بذل جهوده الرامية إلى التفاوض، 
للتغلب على  بال كلل، بشأن الوصول اإلنساني 
هذه العقبات والوصول إلى أكثر األفراد احتياًجا.

 الخسائر في األرواح واإلصابات في صفوف المدنيين في ليبيا 
يناير/كانون الثاني-أكتوبر/تشرين األول 2016

212
43%

286
57% 498

الخسائر في األرواح واإلصابات في صفوف المدنيين في ليبيا
يناير/كانون الثاني-أكتوبر/تشرين األول ۲۰۱٦

الوفيات في صفوف المدنيين

اإلصابات في صفوف المدنيين

المصدر: بعثة األمم المتحدة للدعم في ليبيا

مستوى الوصول اإلنساني
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الجزء األول: رصد االستجابة

رصد

االستجابة
وتوصيات  نتائج  الستخدام  اإلنسانيين  الشركاء  يعمد  سوف  الخطة،  هذه  إطار  في  المساءلة  ألغراض 
الرصد لتعديل عملياتهم أو إعادة ضبط المناهج المتبعة في حالة ظهور فرص جديدة للوصول وتقديم 

اإلغاثة أو تحديات جديدة تحتاج إلى التصدي لها.

رصد األوضاع وتكييف االستجابة 

قام المجتمع اإلنساني بتطوير إطار رصد لقياس مدى التقدم المحرز مقارنًة 
اإلنسانية  االحتياجات  تطور  االستجابة( ورصد  المرجوة )رصد  بالنتائج 
)رصد االحتياجات(. وبإدراجه في وثيقة خطة االستجابة اإلنسانية 2017، 
األطراف  ومسؤوليات  وأدوار  الرصد،  عملية  نطاق  الرصد  إطار  يحدد 
الفاعلة المختلفة، واإلطار الزمني لإلبالغ، فضاًل عن المؤشرات واألسس 
واألهداف الُمصنفة حسب نوع الجنس والسن )راجع المرفق(.  وسوف يتم 
الرصد على المستوى المشترك بين القطاعات )األهداف االستراتيجية(، 
عملية  ستتضمن  كما  القطاعية(.  )األهداف  القطاعي  المستوى  وعلى 
اإلبالغ لوحتين لمتابعة الحالة اإلنسانية وتقرير رصد نصف سنوي. وإذا 
ما طرأت أية تغييرات جذرية على الحالة اإلنسانية أو ظهرت احتياجات 
وتنقيح  بمراجعة  اإلنساني  للعمل  القطري  الفريق  سيقوم  جديدة،  أساسية 
خطة االستجابة اإلنسانية وفًقا لذلك. باإلضافة إلى ذلك، سيبذل المزيد من 

الجهود لضمان تحسين عملية التنسيق وتبادل المعلومات. 

التحديد الواضح لمسؤوليات الرصد

للعمل  القطري  الفريق  سيخضع  جماعية  مسؤولية  الفعال  الرصد  ُيعتبر 
اإلنساني للمساءلة بشأنها في نهاية المطاف. غير أن كافة األطراف الفاعلة 

في العمل اإلنساني تضطلع بأدوار ومسؤوليات محددة في هذا الصدد.

للعمل اإلنساني بتوفير  ويلتزم منسق الشؤون اإلنسانية والفريق القطري 
وتوصيات  نتائج  على  فبناء  الرصد.  لعمليات  الالزمين  والدعم  التوجيه 
الضرورية  واالستراتيجية  التشغيلية  القرارات  يتخذوا  سوف  الرصد، 
اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  لتحسين االستجابة. ويقوم مكتب األمم 
مجموعة  خالل  من  القطاعات  بين  المشتركة  الرصد  عمليات  بتنسيق 
التنسيق المشترك بين القطاعات، وذلك لضمان اإلبالغ الجيد في التوقيت 
القطري  اإلنسانية/الفريق  الشؤون  لمنسق  المعلومات  وتقديم  المناسب، 

النتائج  إنجاز  تجاه  المحرز  التقدم  عن  دوري،  بشكل  اإلنساني،  للعمل 
بها.  الموصي  اإلجراءات  بشأن  لهم  المشورة  تقديم  المتوقعة، فضاًل عن 
مع  الوثيق  بالتعاون  القطاعات،  بين  المشترك  التنسيق  مجموعة  وتعمل 
مجموعة إدارة المعلومات، على ضمان إجراء عمليات الرصد واإلبالغ 
المتعلقين بخطة االستجابة اإلنسانية إلى جانب اإلسهام في لوحات متابعة 
الحالة اإلنسانية وتقرير الرصد نصف السنوي. كما تقوم المجموعة بإجراء 
االستجابة  في  تعديالت  أي  تحدد  بحيث  القطاعات  متعدد  مشترك  تحليل 
الوضع  اإلنسانية. وحسبما يسمح  أهداف خطة االستجابة  لتحقيق  لألزمة 
األمني، سوف يتم تنظيم بعثات مشتركة بين القطاعات داخل ليبيا. ويتولى 
منسقو القطاعات مهمة ضمان الرصد المتواصل والفعال داخل قطاعاتهم، 
وتقديم التقارير الدورية عن مؤشرات القطاع. ومن جانبهم، يقوم أعضاء 
التقدم  بشأن  المناسب  الوقت  في  دقيقة  وبيانات  معلومات  بتقديم  القطاع 

المحرز والتحديات الماثلة المتعلقة بتحقيق أهداف القطاع وأنشطته.

ضمان إجراء الرصد في سياق غير مستقر

تفرض طبيعة االستجابة اإلنسانية التي تتم في ليبيا عن ُبعد عدة تحديات 
في مواجهة إجراء الرصد. ومن أجل تناول تلك التحديات بالمعالجة، من 
المقرر أن يعتمد الفاعلون اإلنسانيون الدوليون على منظمات رصد مستقلة 
من طرف ثالث لتتولى رصد عملية تقديم المساعدات وجمع آراء ومردود 
أداة هامة إلدخال  البيانات كونها  أداة كوبو لجمع  أثبتت  المستفيدين. وقد 
البيانات، كما ُتستخدم في معالجة المعلومات التي تم جمعها. وفي ديسمبر/
كانون األول 2015، أطلقت المنظمة الدولية للهجرة مصفوفة تتبع النزوح 
من أجل رصد تحركات السكان في ليبيا وجمع وتحليل ومشاركة المعلومات 
الشاملة الخاصة بالنازحين، والعائدين، والمهاجرين. وتمثل مصفوفة تتبع 
النزوح أداة هامة تقوم بتوفير معلومات دورية ُمحدثة عن النزوح وحركة 

السكان وهو األمر الذي ُيعتبر حيوًيا وجوهرًيا لالستجابة اإلنسانية.

اإلطار الزمني لدورة البرامج اإلنسانية

لوحة المتابعة

تقرير الرصد

تقرير االحتياجات اإلنسانية

خطة االستجابة اإلنسانية

2017

ديسمبر نوفمبر أكتوبر سبتمبر أغسطس يوليو يونيو مايو أبريل مارس فبراير يناير
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الجزء األول: ملخص االحتياجات واألهداف والمتطلبات

ملخص

االحتياجات واألهداف 
والمتطلبات

المحتاجون للمساعدة

1.33مليون
المستهدفون

0.94مليون
المتطلبات )دوالر أمريكي(

151مليون
يبلغ إجمالي عدد السكان المحتاجين للمساعدة 1.33 مليون نسمة. تم تحديد 
إلى  استناداً  للمساعدة  المحتاجين  والمهاجرين  والعائدين  النازحين  أعداد 
مصفوفة تتبع النزوح )DTM( وتحليل البيانات الثانوية، وتثليثها من خالل 
للمساعدة  المحتاجين  الالجئين  عدد  توفير  تم  خبيرة.  استقصائية  دراسة 
من قبل مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين. وتم تحديد غير 
النازحين المحتاجين للمساعدة على أساس وظائف المرافق الصحية، وفقاً 

للتقييمات الصحية التي أجرتها منظمة الصحة العالمية. 

شخصاً،   941.047 المستهدفة  السكانية  المجموعات  عدد  إجمالي  يبلغ 
أشكال  بأحد  المستهدفين  األشخاص  من  عدد  أكبر  إلى  الرقم  هذا  ويستند 
المساعدة المنقذة للحياة التي ينفذها القطاع، في هذه الحالة قطاع الصحة. 
قبل  من  المحدد  النحو  على  االحتياجات،  شدة  األخرى  العوامل  وتشمل 

اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية، والقدرة على إيصال المساعدة، 
والموارد التي قد تكون متاحة.

الجنس  ونوع  الفئة  حسب  بالسكان  المتعلقة  األرقام  جميع  تصنيف  تم 
والعمر، فضالً عن الموقع الجغرافي )انظر المرفق(.

وقد  دوالر.  مليون   151 الخطة  لهذه  التمويلية  المتطلبات  إجمالي  يبلغ 
أُعطيت األولوية القصوى لالستجابة اإلنسانية، التي تشمل فقط التدخالت 
للنازحين  المنقذة للحياة بغرض تلبية االحتياجات اإلنسانية األكثر إلحاحاً 
والعائدين وغير النازحين المحتاجين إلى المساعدة والمهاجرين والالجئين.

* اإلجمالي ليس مجموع العمود، ألن نفس األشخاص قد يظهرون عدة مرات
** األطفال (<۱۸ عاماً)، والبالغون (۱۸-٥۹ عاماً) وكبار السن (> ٥۹ عاماً)

1.3 مليون* %0.945مليون*اإلجمالي

تصنيف المستهدفين

1.3 مليون 

1.3 مليون 

0.6 مليون

0.5 مليون

0.4 مليون

0.3 مليون

0.9 مليون

0.7 مليون

0.3 مليون

0.2 مليون

0.2 مليون

0.1 مليون

45%

44%

40%

40%

48%

49%

34 | 60 | 6%

33 | 61 | 6%

30 | 65 | 5%

30 | 65 | 5%

37 | 56 | 7%

100 | 0 | 0%

34 | 60 | 6%

الصحة

الحماية

المأوى والمواد غير الغذائية

المياه والصرف الصحي والنظافة

األمن الغذائي

التعليم

حسب الحالة المتطلباتحسب نوع الجنس والعمرإجمالي

مهاجرونالجئون نازحون
الجئون /نساء %عائدونداخلياً

مهاجرون
المجموع أطفال %

بالغونِ، 
**كبار سن

غير نازحينمستهدفون محتاجون للمساعدة

القطاع

9.53 مليون 

29.24 مليون 

10.5 مليون

3.63 مليون

2.48 مليون

0.74 مليون 

151 مليون دوالر56 مليون دوالر

37.96 مليون

47.63 مليون

20.95 مليون

7.25 مليون

24.78 مليون

7.40 مليون

5.04 مليون----------التنسيق

178,000281,00047,00098,000338,000

127,000188,00047,00098,000230,000

97,00063,00047,00062,0008,000

30,00050,00010,00049,00045,000

65,00090,00020,000-36,000

31,00019,0002,0001,00062,000

*178,000*281,000*47,000*98,000*338,000
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الجزء األول: ملخص االحتياجات واألهداف والمتطلبات

 الجزء الثاني: خطط
االستجابة التنفيذية

الصحة

الحماية

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 

المأوى والمواد غير الغذائية 

األمن الغذائي

التعليم

التنسيق

االستجابة لالجئين والمهاجرين
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الجزء الثاني: الصحة

الصحة

االحتياجات ذات األولوية

عام  في  أُجريت  التي  والتحليالت  التقييمات  حددت 
ذلك  في  بما  الرئيسية،  اإلنسانية  االحتياجات   2016
في  الطبية  والمستلزمات  األساسية  األدوية  نقص 
مجال  في  العاملين  ونقص  الصحية،  المرافق  جميع 
وارتفاع  المحرومة،  المناطق  في  سيما  وال  الصحة، 
مخاطر األمراض المعدية، أي شلل األطفال والحصبة 
وفيروس نقص المناعة البشرية / اإليدز، وما إلى ذلك.

استراتيجية االستجابة

أوالً، تدخالت االستجابة ذات األولوية: منح الشركاء 
على  تقوم  التي  للتدخالت  األولوية  الصحة  مجال  في 
التحتية  والبنية  العامة  الخدمات  وظيفية  انخفاض 
الصحية  الخدمات  على  الناس  حصول  من  تحد  التي 
تدخالت  تكون  وسوف  األساسية.  واالحتياجات 
التالي:  النحو  على  الرئيسية  الصحية  االستجابة 
والمستلزمات  األساسية  األدوية  من  منتظمة  إمدادات 
الطبية لجميع المرافق الصحية، وضمان نشر العاملين 
الصحيين في المناطق المحرومة، ومكافحة األمراض 
المعدية )تستهدف جميع األطفال(، ال سيما في مجال 

الوقاية والخدمات العالجية.

ثانياً، نطاق استجابة القطاع: سوف يستهدف الشركاء 
في مجال الصحة جميع المحافظات ال22، وال سيما 
القدرة  إلى  الصحية  المرافق  فيها  تفتقر  التي  األماكن 
بسبب تعطل اإلمدادات الطبية و / أو وجود عدد محدود 
تستهدف  وسوف  الصحة.  مجال  في  العاملين  من 
النازحين  غير  والسكان  داخلياً  النازحين  االستجابة 
التركيز  المساعدة والعائدين. وسيكون  إلى  المحتاجين 
األساسي على استهداف الفئات األكثر ضعفاً، بما في 
ذلك المصابون، وكبار السن، واألطفال، واألشخاص 
للخطر،  المعرضون  واألشخاص  اإلعاقة،  ذوي 
والمواطنون الذين يصعب الوصول إليهم، والنساء في 
سن اإلنجاب، وخاصة األمهات الحوامل والمرضعات.

تخطيط  يتم  سوف  القطاعات:  متعدد  النهج  ثالثاً، 
وتنفيذ االستجابة باالشتراك مع قطاع المياه والصرف 
ظروف  خلق  لضمان  الصحية  والنظافة  الصحي 

للشرب  صالحة  ومياه  كريمة  صحي  وصرف  نظافة 
من  مزيد  على  الحصول  يمكن  الصحية.  المرافق  في 
التفاصيل عن االستجابة الصحية لالجئين والمهاجرين 

في خطة االستجابة لالجئين والمهاجرين.

رابعاً، االنخراط مع المجتمعات المحلية وتعميم مراعاة 
التدخالت  جميع  تعميم  والحماية:  الجنساني  المنظور 
المنظور الجنساني والحماية. وسيتم تناول االحتياجات 
من  والناجين  اإلعاقة،  ذوي  لألشخاص  الصحية 
الجنساني،  والعنف  الحرب  مخلفات  من  المتفجرات 
واألطفال الناجين من انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان 
الصحة  مجال  في  العاملة  القوى  تعزيز  خالل  من 
يستفيد  وسوف  اإلحالة.  مسارات  وإنشاء  والدعوة 
اإلعالمية  األدوات  من  الصحة  مجال  في  الشركاء 
المختلفة للتواصل مع المجتمعات المحلية حول قضايا 

الصحة وتحسين االستفادة من الخدمات الطبية.

خامساً، طرائق االستجابة: الشريك المنفذ الرئيسي هو 
وزارة الصحة والوحدات الفنية التابعة لها، أي، المركز 
الوطني لمكافحة األمراض )NCDC(، ومديرية نظام 
المتعاونين  الشركاء  بين  ومن  الصحية.  المعلومات 
العديد من المنظمات الدولية، بما في ذلك األمم المتحدة 
والمنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات الوطنية. 
وتشمل طرائق التنفيذ اإلدارة عن بعد من خالل الهيئات 
والمنظمات المحلية والتنفيذ المباشر من قبل الشركاء 
الوطنيين.  الموظفين  خالل  من  الصحة  مجال  في 
وباإلضافة إلى ذلك، حيثما تكون المرافق الصحية غير 
متاحة أو غير وظيفية، سيتم توفير الخدمات الصحية 

األساسية عن طريق فرق متنقلة.

الترابط بين اإلنساني واإلنمائي: سوف يعمل  سادساً، 
قطاع الصحة بشكل وثيق مع الوزارات المعنية، مثل 
الداخلية  ووزارة  التخطيط  ووزارة  الصحة  وزارة 
وظيفية  تقديم خدمات صحية  لضمان  العدل،  ووزارة 
التنمية  بنشاط مع مشاريع  يتعاون  ومستدامة. وسوف 
واالستقرار التي تعيد تأهيل المرافق الطبية المتضررة 
من النزاع. كما أن قطاع الصحة سيدعم تنمية قدرات 
تخزين  يتم  حتى  الطبي  اإلمداد  لمكاتب  التحتية  البنية 
بشكل  للحياة  المنقذة  الطبية  المستلزمات  وتوزيع 

صحيح.

تقسيم األشخاص المحتاجين للمساعدة والمستهدفين حسب الحالة والنوع اإلجتماعي والعمر

100,600

47,000

%44

%45

33 | 61 | %6

34 | 60 | %6

 المحتاجون للمساعدة

المستهدفون

المتطلبات المالية

نازحونمهاجرونالجئون
داخلياً

إجماليغير نازحينعائدون
القطاع

، أطفال %نساء %
بالغون،  
*كبار سن

حسب الجنس والعمرحسب الحالة

* األطفال (<18 عاماً)، والبالغون
(18-59 عاماً) وكبار السن (> 59 عاماً) 28.4 مليون دوالر 7.1 مليون

دوالر
37.9 مليون

دوالر
2.4 مليون

دوالر

1.33 مليون 195,100241,200356,500436,800

97,500177,500280,900338,100941,000

المحتاجون للمساعدة

1.33مليون

المتطلبات )دوالر أمريكي(

38مليون

المستهدفون

941,000

عدد الشركاء

8
هدف الصحة 1:

تحسين فرص الحصول على 1
خدمات الرعاية الصحية األولية 

والثانوية األساسية المنقذة للحياة في 
حاالت الطوارئ من خالل توفير األدوية 
األساسية، والمواد الطبية، والدعم الفني 

للرعاية الصحية األولية، ورعاية المعوقين، 
والرعاية الطارئة المنقذة للحياة.

يرتبط بالهدف االستراتيجي 1  

هدف الصحة 2:

اتعزيز الهيكل الصحي القائم 2
وتجنب انهيار النظام الصحي من 
خالل ضمان نشر موظفي الصحة 

األساسيين ونظام إحالة وظيفي.

يرتبط بالهدف االستراتيجي 1   

هدف الصحة 3:

االحد من انتقال األمراض المعدية 3
وتفشيها من خالل تدابير الكشف 

عنها والتخفيف من آثارها.

يرتبط بالهدف االستراتيجي 1   

لالتصال

د. جعفر حسين سيد
الممثل القُطري لمنظمة الصحة 

العالمية في ليبيا

hussains@who.int



20

الجزء الثاني: الحماية

الحماية

االحتياجات ذات األولوية

الظروف  األولوية  ذات  الرئيسية  االحتياجات  تشمل 
محدودية،  أو  وجود،  وعدم  اآلمنة،  غير  المعيشية 
المتضررين  للسكان  والقانونية  الجسدية  السالمة 
نتيجة النتشار العنف، ووجود مخاطر المتفجرات في 
النوع  على  القائم  العنف  وحوادث  ليبيا،  أنحاء  جميع 
واإلعاقة  إغفالها،  يتم  التي  النطاق  واسعة  اإلجتماعي 

الجسدية والعقلية والمخاطر التي تعيق حماية الطفل.

استراتيجية االستجابة 

أولويات  األولوية:  ذات  االستجابة  تدخالت  أوالً، 
لخطر  التصدي   )1 هي:  للقطاع  الرئيسية  االستجابة 
المتفجرات المثير للقلق لضمان إمكانية الوصول اآلمن 
العودة؛  أثناء  للحياة  المنقذة  المساعدات  إلى  والكريم 
للفئات  الفورية  الحماية  احتياجات  وتلبية  تحديد   )2
األكثر ضعفاً )بما في ذلك النساء واألطفال والمعوقون 
والناجون من العنف(، من خالل توفير خدمات الحماية 

المتخصصة، وال سيما الدعم النفسي واالجتماعي.

االستجابة  تلبي  سوف  القطاع:  استجابة  نطاق  ثانياً، 
النازحون  وهم  ضعفاً،  األكثر  الفئات  احتياجات 
والعائدون واألشخاص غير النازحين واألطفال والنساء 
والفتيات وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية 
الغربي/  الجبل  هي  المستهدفة  المناطق  والجسدية. 

غريان والجفرة وبنغازي ومصراته وطرابلس.

قطاع  يتعاون  سوف  القطاعات:  متعدد  النهج  ثالثاً، 
الحماية مع قطاع المأوى / المواد غير الغذائية لضمان 
الوصول اآلمن إلى السكان المتضررين وإجراء رصد 
وثيق  بشكل  أيضاً  الحماية  قطاع  وسيتعاون  الحماية. 
القائم  العنف  من  الناجين  إلحالة  الصحة  قطاع  مع 
والمصابين من جراء مخاطر  اإلجتماعي  النوع  على 

باإلضافة  الطبية،  المساعدة  تقديم  لضمان  المتفجرات 
الحصول  يمكن  المتخصصة.  الحماية  مساعدة  إلى 
على مزيد من التفاصيل عن استجابة الحماية لالجئين 
والمهاجرين في خطة االستجابة لالجئين والمهاجرين.

رابعاً، االنخراط مع المجتمعات المحلية وتعميم مراعاة 
القطاع من  يتأكد  الجنساني والحماية: سوف  المنظور 
والرجال  النساء  تفيد  اإلنسانية  المساعدات  جميع  أن 
جميع  في  أيضاً  الحماية  تعميم  وسيتم  القدر.  بنفس 
تدخالت االستجابة األخرى، بما في ذلك في المسائل 
المتعلقة بالعنف القائم على النوع اإلجتماعي ومراعاة 
المنظور الجنساني واإلعاقة. وسوف ُتجرى اتصاالت 
شركاء  خالل  من  المتضررة  المجتمعات  مع  منتظمة 

محليين وموظفين وطنيين.

خامساً، طرائق االستجابة: سوف تستمر طرائق العمل 
على أساس اإلدارة عن بعد من خالل الشركاء المحليين 

والمنظمات الدولية التي لديها وجود في ليبيا.

لضمان  واإلنمائي:  اإلنساني  بين  الترابط  سادساً، 
اإلنسانية،  العمليات  واستكمال  استدامة  أكثر  استجابة 
المدى  على  القدرات  بناء  في  القطاع  ينخرط  سوف 
خلق  لضمان  للسلطات  الفنية  المساعدة  ويقدم  الطويل 

“بيئة حقوقية” للمجموعات السكانية األكثر ضعفاً.

المحتاجون للمساعدة

1.33مليون

المتطلبات )دوالر أمريكي(

47.6مليون

المستهدفون

689,000

عدد الشركاء

10
هدف الحماية 1:

توفير إمكانية الوصول اآلمن 1
والكريم إلى المساعدة المنقذة للحياة 

لألشخاص المحتاجين للمساعدة.

 يرتبط بالهدفين االستراتيجيين 1 و 3

 

تقسيم األشخاص المحتاجين للمساعدة والمستهدفين حسب الحالة والنوع اإلجتماعي والعمر

100,600

47,000

%44

%45

33 | 61 | %6

33 | 61 | %6

 المحتاجون للمساعدة

المستهدفون

المتطلبات المالية

نازحونمهاجرونالجئون
داخلياً

إجماليغير نازحينعائدون
القطاع

، أطفال % نساء %
بالغون،  
*كبار سن

حسب الجنس والعمرحسب الحالة

* األطفال (<18 عاماً)، والبالغون
(18-59 عاماً) وكبار السن (> 59 عاماً) 18.3 مليون دوالر 10.8 مليون

دوالر
47.6 مليون

دوالر
18.5مليون

دوالر

1.33 مليون 195,100241,200356,500436,800

97,500127,000187,800230,100689,400

هدف الحماية 2:

التأكد من التحديد المبكر الحتياجات 2
الحماية وتقديم خدمات الحماية 

المتخصصة للفئات األكثر ضعفاً في 
الوقت المناسب.

يرتبط بالهدف االستراتيجي 2   

لالتصال

سامر حدادين
المتحدة  األمم  مفوضية  ممثل 

السامية لشؤون الالجئين

haddadin@unhcr.org
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الجزء الثاني: المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

50,300

10,000

%42

%40

32 | 63 | %5

30 | 65 | %5

 المحتاجون للمساعدة

المستهدفون

المتطلبات المالية

نازحونمهاجرونالجئون
داخلياً

إجماليغير نازحينعائدون
القطاع

، أطفال %نساء %
بالغون،  
*كبار سن

حسب الجنس والعمرحسب الحالة

* األطفال (<18 عاماً)، والبالغون
(18-59 عاماً) وكبار السن (> 59 عاماً) 3.6 مليون دوالر 1.6 مليون

دوالر
7.2 مليون

دوالر
2 مليون
دوالر

97,60048,200178,200131,000 505,300

48,80030,00050,00045,000183,800

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية المحتاجون للمساعدة

0.5 مليون

المتطلبات )دوالر أمريكي(

7.25مليون

المستهدفون

184,000 

عدد الشركاء

3

االحتياجات ذات األولوية

بينهم  من  شخص،   500.000 بنحو  يقدر  ما  يحتاج 
200.000 طفل، إلى الحصول على المياه الصالحة 
وقد  الصحية.  والنظافة  الصحي  والصرف  للشرب 
شبكات  مثل  األساسية،  التحتية  البنى  وظائف  تأثرت 
طال  التي  األزمة  بسبب  الصحي،  والصرف  المياه 

أمدها وال تزال آخذة في التدهور.

استراتيجية االستجابة

تشمل  األولوية: سوف  ذات  االستجابة  تدخالت  أوالً، 
األساسية  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  تدخالت 
والصرف  للشرب  الصالحة  المياه  مستلزمات  توفير 
إليها.  للناس األشد احتياجاً  الصحي والنظافة الصحية 
وسوف يدعم قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة 
دعم  خالل  من  احتياجاً  األكثر  المجتمعات  الصحية 
البلدية  الصحي  والصرف  المياه  شبكات  إصالح 
الصحي  والصرف  المياه  ومرافق  واألساسية  الحيوية 
األساسية في المدارس والمساحات الصديقة للطفل التي 

تضررت من جراء النزاع.

القطاع: في عام 2017، سوف  ثانياً، نطاق استجابة 
إجماالً  الصحي  والصرف  المياه  قطاع  يستهدف 
بينهم  من  نازح،  وغير  وعائد  نازح   150.000
55.000 طفل لديهم إمكانية محدودة أو ال يستطيعون 
والصرف  للشرب  الصالحة  المياه  على  الحصول 
الصحي والنظافة. وباإلضافة إلى ذلك، سوف تستهدف 
الالجئين  لشؤون  السامية  المتحدة  األمم  مفوضية 
والمهاجرين.  الالجئين  للهجرة  الدولية  والمنظمة 
وتشمل المجتمعات المحلية المستهدفة من قبل القطاع 
غير  مباني   / جماعية  مراكز  في  النازحون  يلي:  ما 
أُصيبت  منازل  إلى  العائدون  واألشخاص  مكتملة، 
مرافق المياه والصرف الصحي فيها بأضرار، وغير 
النازحين من السكان المتضررين من النزاع، وأطفال 
المساحات  إلى  يحضرون  الذين  واألطفال  المدارس 
المياه  مرافق  إلى  محدود  مع وصول  للطفل  الصديقة 
أنشطة  تتركز  سوف  جغرافياً،  الصحي.  والصرف 
االستجابة في بنغازي وطرابلس ودرنة وسرت والجبل 

الغربي والمدن األكثر تضرراً في جنوب البالد.

ثالثاً، النهج متعددة القطاعات: سوف يعمل قطاع المياه 
قطاعات  مع  الصحية  والنظافة  الصحي  والصرف 
استجابة  لتحسين  والصحة  والمأوى  والحماية  التعليم 
المياه والصرف الصحي المؤسسية المتكاملة لألطفال 
وأسرهم في المناطق المتضررة من النزاع، والمراكز 
يمكن  للطفل.  الصديقة  واألماكن  والمدارس  الصحية، 
استجابة  عن  التفاصيل  من  مزيد  على  الحصول 
لالجئين  الصحية  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه 
والمهاجرين في خطة االستجابة لالجئين والمهاجرين.

رابعاً، االنخراط مع المجتمعات المحلية وتعميم مراعاة 
المنظور الجنساني والحماية: جميع التدخالت والمرافق 
وسوف  الجنسين.  بين  الفروق  تراعي  سوف  المقدمة 
تولي استجابة المياه والصرف الصحي اهتماماً خاصاً 
تعيلها  التي  واألسر  اإلعاقة،  ذوي  األشخاص  لحماية 
نساء وأطفال. وسوف تشارك المجتمعات المحلية، بما 
في ذلك النساء، وتساهم في مشاريع المياه والصرف 

الصحي وحمالت الترويج للنظافة الصحية.

تقديم  عملية  تنفيذ  سيتم  االستجابة:  طرائق  خامساً، 
المنظمات  قبل  من  الصحي  والصرف  المياه  خدمات 
غير الحكومية الدولية والوطنية والمحلية ذات الوجود 
والصرف  المياه  قطاع  وسيستمر  ليبيا.  في  الراسخ 
الصحي والنظافة الصحية في العمل عن بعد. وسوف 
والدوليون على  والمحليون  الوطنيون  الشركاء  يحافظ 
تقديم  على  قادرين  يكونوا  لكي  فعال  تنسيق  نظام 
والصرف  المياه  تدخالت  نطاق  وتوسيع  المساعدة 
المياه  االقتضاء. وسيظل فريق عمل  الصحي، حسب 

والصرف الصحي هو منصة التنسيق الرئيسية.

سادساً، الترابط بين اإلنساني واإلنمائي: بهدف إدماج 
المدى،  طويل  التنموي  الدعم  مع  اإلنسانية  االستجابة 
والنظافة  الصحي  والصرف  المياه  قطاع  يتأكد  سوف 
الصحية من تحقيق التنسيق الفعال مع مشاريع التعافي 
والتي   ،2017 عام  في  لتنفيذها  المخطط  واالستقرار 
تهدف إلى إصالح البنية التحتية األساسية، مثل مرافق 

المياه وشبكات الصرف الصحي.

هدف المياه والصرف الصحي 
والنظافة الصحية 1:

األشخاص المحتاجون للمساعدة 1
لديهم إمكانية الوصول إلى كميات 

كافية من مياه الشرب ومرافق 
الصرف الصحي األساسية.. 

يرتبط باألهداف االستراتيجية 1 و2 و3 

  

تقسيم األشخاص المحتاجين للمساعدة والمستهدفين حسب الحالة والنوع اإلجتماعي والعمر

لالتصال

تمسغين إنديل
خبير المياه والصرف الصحي

اليونيسيف

tendale@unicef.org

هدف المياه والصرف الصحي 
والنظافة الصحية 2:

األشخاص المحتاجون للمساعدة 2
يحصلون على كميات كافية من مواد 

النظافة األساسية والمنقذة للحياة.

يرتبط باألهداف االستراتيجية 1 و2 و3 

  

هدف المياه والصرف الصحي 
والنظافة الصحية 3:

األطفال لديهم القدرة على الوصول 3
إلى مرافق مياه الشرب والصرف 

الصحي والنظافة الصحية في بيئات 
التعلم الخاصة بهم.

يرتبط باألهداف االستراتيجية 1 و2 و3 
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الجزء الثاني: المأوى والمواد غير الغذائية

المأوى والمواد غير الغذائية المحتاجون للمساعدة

 0.55
مليون

المتطلبات )دوالر أمريكي(

21 مليون

المستهدفون

277,000

عدد الشركاء

6

االحتياجات ذات األولوية

بالمساكن  كبيرة  ليبيا أضراراً  الدائر في  النزاع  ألحق 
من  واحداً  المساكن  تدمير  ويعتبر  التحتية.  والبنية 
النطاق  واسع  نزوح  إلى  أدت  التي  الرئيسية  العوامل 
غير  للسكان  ذلك  في  بما  المالئم،  المأوى  ونقص 
الذين  والمهاجرون  الالجئون  ويتعرض  النازحين. 
اإلقامة  لخطر  بشكل خاص  أوروبا  إلى  ليبيا  يعبرون 

في مأوى دون المستوى وغير صالح للسكن اآلدمي.

استراتيجية االستجابة

أوالً، تدخالت االستجابة ذات األولوية: تشمل تدخالت 
التنقل  كثيري  السكان  استهداف  الرئيسية  االستجابة 
الطارئة  الغذائية  غير  والمواد  المأوى  توفير  بغرض 
مساعدات  حزمة  من  الدعم  هذا  وسيتألف  والعينية. 
مكونات  ذلك  في  بما  القطاعات،  ومتعددة  شاملة 
والحماية.  والغذاء  والنظافة  الصحي  والصرف  المياه 
وبالتنسيق مع قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة 
الصحية، سوف تستهدف االستجابة أيضاً المجموعات 
السكانية التي تعيش في مساكن دون المستوى المطلوب 
و / أو التالفة، بما في ذلك المالجئ الجماعية والمباني 
الذين  الرسمية،  غير  والمستوطنات  المكتملة  غير 
احتياجاتهم  لتلبية  اإلنسانية  المساعدات  على  يعتمدون 
الفئات  أيضاً  المأوى  قطاع  وسيستهدف  األساسية. 
اإليجار  تكاليف  تضخم  من  تعاني  التي  األكثر ضعفاً 
الذين  النازحين،  وخاصة  اإلخالء،  خطر  وتواجه 
المالئمة.  العيش  سبل  لتأمين  أكبر  تحديات  يواجهون 
سيتم النظر في تقديم المساعدة النقدية غير المشروطة 
ومتعددة األغراض، عندما يكون ذلك مناسباً وممكناً، 
الغذائية  غير  المواد  على  الحصول  فرص  لتحسين 

األساسية.

ثانياً، نطاق استجابة القطاع: سوف تستهدف تدخالت 
المأوى / المواد غير الغذائية السكان المتضررين في 
المناطق التي تشتد فيها حدة األزمة وحيث يكون عدد 
بما في ذلك على  للمساعدة كبيراً،  المحتاجين  السكان 
سبيل المثال وليس الحصر، طرابلس وبنغازي وسرت 

والجبل  ومرزق  وأوباري  وسبها  والكفرة  ودرنة 
الغربي ونالوت.

تدخالت  موائمة  ستتم  القطاعات:  متعدد  النهج  ثالثاً، 
وثيق  بشكل  وتنسيقها  الغذائية  غير  والمواد  المأوى 
والصرف  المياه  وخاصة  األخرى،  القطاعات  مع 
وذلك  والغذاء،  والحماية  الصحية  والنظافة  الصحي 
لضمان اتباع نهج متعدد القطاعات وشامل وكلي. على 
سبيل المثال، سوف تشمل تدخالت المأوى في أماكن 
الصحي.  والصرف  المياه  مرافق  تحسين  التجمعات 
التعاون  التفاصيل عن  يمكن الحصول على مزيد من 
بين القطاعات لمساعدة الالجئين والمهاجرين في خطة 

االستجابة لالجئين والمهاجرين.

رابعاً، االنخراط مع المجتمعات المحلية وتعميم مراعاة 
التدخالت  تركز  سوف  والحماية:  الجنساني  المنظور 
على األسر التي تعيلها نساء، واألشخاص ذوي اإلعاقة 
وكبار السن والقصر غير المصحوبين بذويهم. وسيتم 
وكرامة  حالة  لمستوى  وفقاً  المأوى  استجابة  تصميم 

مستوطنة السكان المستهدفة.

المساعدة  توفير  سيتم  االستجابة:  طرائق  خامساً، 
مساعدات  توفير  سيتم  ذلك،  إلى  وباإلضافة  العينية. 
نقدية غير مشروطة ومتعددة األغراض عند االقتضاء، 
لتمكين المجموعات السكانية األكثر ضعفاً من تغطية 
على  الحصول  وتسهيل  المتضخمة  اإليجار  تكاليف 

السلع والخدمات األساسية.

سادساً، الترابط بين اإلنساني واإلنمائي: نظراً لمالحظة 
العودة في بعض أجزاء البالد بالفعل، ستعطى األولوية 
للدمج بين برامج سبل العيش والمأوى، كلما كان ذلك 
القطاعات  التنسيق الوثيق مع  ممكناً، وذلك من خالل 

األخرى.

هدف المأوى 1:

توفير مساعدات/حلول المأوى 1
والمواد غير الغذائية المنقذة والمديمة 

للحياة للفئات األكثر ضعفاً.

يرتبط بالهدف االستراتيجي 3  

هدف المأوى 2

األشخاص المحتاجون إلى المساعدة 2
لديهم إمكانية الحصول على ظروف 

معيشية آمنة وكريمة.

يرتبط بالهدف االستراتيجي 3  

تقسيم األشخاص المحتاجين للمساعدة والمستهدفين حسب الحالة والنوع اإلجتماعي والعمر

100,600

47,000

%36

%40

26 | 70 | %4

30 | 65 | %5

 المحتاجون للمساعدة

المستهدفون

المتطلبات المالية

نازحونمهاجرونالجئون
داخلياً

إجماليغير نازحينعائدون
القطاع

، أطفال %نساء %
بالغون،  
*كبار سن

حسب الجنس والعمرحسب الحالة

* األطفال (<18 عاماً)، والبالغون
(18-59 عاماً) وكبار السن (> 59 عاماً) 10.4 مليون دوالر 5.7 مليون

دوالر
20.9 مليون

دوالر
4.8 مليون

دوالر

195,100112,80064,80078,600551,900

62,40097,00063,0008,000277,400

لالتصال

جوليان بيشمان
منسق مجموعة المأوى والمواد 

غير الغذائية

peschman@unhcr.og
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الجزء الثاني: األمن الغذائي

األمن الغذائي المحتاجون للمساعدة

0.36 مليون

المتطلبات )دوالر أمريكي(

24.8 مليون

المستهدفون

211,000

عدد الشركاء

2

االحتياجات ذات األولوية

حددت تقييمات وتحليالت االحتياجات التي أجريت في 
فرص  قلة  أو  انعدام  التالية:  االحتياجات   2016 عام 
حصول المجموعات السكانية األكثر ضعفاً على السلع 
الغذائية األساسية، ونقص المدخالت الزراعية )بذور 
وخطر  طعامهم،  ينتجون  الذين  للمزارعين  القمح( 
اإلنسان  )أمراض  القاتلة  الحيوانية  األمراض  تفشي 

والحيوان( بين األشخاص غير النازحين.

استراتيجية االستجابة

هذه  تشمل  األولوية:  ذات  االستجابة  تدخالت  أوالً، 
آثار  لمنع  شهرية  غذائية  حصص  توزيع  التدخالت 
الزراعية  المدخالت  توفير  عن  فضالً  الغذاء،  نقص 

واللقاحات.

قطاع  يستهدف  سوف  القطاع:  استجابة  نطاق  ثانياً، 
انعدام  من  يعانون  الذين  األشخاص  الغذائي  األمن 
األمن الغذائي الشديد والمعتدل من النازحين والعائدين 
يشمل  وسوف  النازحين.  غير  والسكان  والالجئين 
في صورة  شخص   175.000 إلى  الدعم  تقديم  هذا 
صغير  مزارع  و6.000  عاجلة،  غذائية  مساعدات 
الزراعية.  المدخالت  إلى  ماسة  حاجة  في  نازح  غير 
الشرق  في  القطاع  استجابة  تتركز  سوف  جغرافياً، 
)بنغازي والواحات والكفرة(، والغرب )سرت ونالوت 
ومصراته  والزاوية  والجفارة  وطرابلس  والمرقب 
)الجفرة  والجنوب  الغربي(  والجبل  الخمس  والنقاط 
ووادي الشاطئ وسبها ووادي الحياة وغات(. وتعتبر 
عبور  نقطة  ألنها  خاصة  أهمية  ذات  منطقة  مرزق 

الحدود من تشاد والنيجر.

قطاع  يتعاون  سوف  القطاعات:  متعدد  النهج  ثالثاً، 
غير  المواد   / المأوى  قطاعي  مع  الغذائي  األمن 
الالجئين  شئون  منسق  مع  وكذلك  والحماية،  الغذائية 
المستفيدين.  وسالمة  الكافي  الغذاء  توزيع  لضمان 
وسيتم تنفيذ الدعم متعدد القطاعات مع القطاع الصحي 
التغذوي  الدعم  لتقديم  والصحة  التغذية  مجاالت  في 

المعدية  القاتلة  الحيوانية  باألمراض  المتعلقة  والقضايا 
للبشر. يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل حول 
استجابة األمن الغذائي للمهاجرين والالجئين في خطة 

االستجابة لالجئين والمهاجرين.

وتعميم  المحلية  المجتمعات  مع  االنخراط  رابعاً، 
مراعاة المنظور الجنساني والحماية: يتم تحديد األسر 
التي تعيلها امرأة والتي تفتقر إلى دخل منتظم أو ثابت 
سُيضمن  غذائية.  مساعدات  على  للحصول  كأولوية 
المساعدة  على  الحصول  في  الفرص  تكافؤ  للمرأة 
المساعدات  تسليم  وسيتم  الموارد.  إدارة  من  وتمكينها 
الغذائية وتوزيعها في مواقع آمنة وبيئات تضمن عدم 
تعرض المستفيدين لمخاطر انعدام األمن واالستغالل.

خامساً، طرائق االستجابة: يواصل قطاع األمن الغذائي 
المحليين،  الشركاء  وإشراك  بعد،  العمليات عن  إدارة 
مثل المنظمات غير الحكومية والسلطات المحلية، في 
توزيع المساعدات الغذائية. توفر لجان األزمات قوائم 
المستفيدين من خالل الشركاء المتعاونين على أساس 
معايير االستهداف. وسيتم استقبال تعليقات المستفيدين 
لضمان  ثالث  كطرف  مراقبة  منظمة  خالل  من 
أفضل.  نحو  على  المتضررين  الحتياجات  االستجابة 
وسيكون المراقبون التابعون للطرف الثالث مسؤولين 
عن جمع معلومات خط األساس ونتائج األمن الغذائي. 
ليبيا من  وتتمتع منظمة األغذية والزراعة بوجود في 

خالل الموظفين المحليين.

تتحول  قد  واإلنمائي:  اإلنساني  بين  الترابط  سادساً، 
إذا  نقدية،  تحويالت  إلى  العينية  الغذائية  المساعدة 
الغذائي  األمن  أنشطة  لدعم  بذلك،  الظروف  سمحت 
الخاصة بشبكات األمان، التي دشنتها الحكومة وشركاء 

التنمية اآلخرون.

%41

%48

31 | 64 | %5

37 | 56 | %7

2.5 مليون
دوالر

24.8 مليون
دوالر

حسب الجنس والعمرحسب الحالة

نازحونمهاجرونالجئون
داخلياً

إجماليغير نازحينعائدون
القطاع

أطفال %نساء %
بالغون،  
*كبار سن

 المحتاجون للمساعدة

المستهدفون

المتطلبات المالية
* األطفال (<18 عاماً)، والبالغون

(18-59 عاماً) وكبار السن (> 59 عاماً)
22.3 مليون

دوالر

40,20078,00064,50089,90090,900363,500

20,00065,00090,00036,000211,000

هدف األمن الغذائي 1:

تحسين توافر األغذية الفوري لألسر 1
وإمكانية الوصول إلى األشخاص 

األكثر ضعفاً.

يرتبط بالهدف االستراتيجي 3 

هدف األمن الغذائي 2:

الحد من مخاطر تفشي األمراض 2
الحيوانية المنشأ )أمراض اإلنسان 

والحيوان( القاتلة، وضمان حصول 
صغار المزارعين األكثر ضعفاً على 

المدخالت الزراعية الضرورية لالستجابة 
الحتياجات األمن الغذائي الفورية.

يرتبط بالهدف االستراتيجي 3 

تقسيم األشخاص المحتاجين للمساعدة والمستهدفين حسب الحالة والنوع اإلجتماعي والعمر
لالتصال

وجدي عثمان
المدير القُطري

wagdi.othman@wfp.org
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الجزء الثاني: التعليم

التعليم

االحتياجات ذات األولوية

التحتية  بالبنية  أضراراً  أمده  طال  الذي  النزاع  ألحق 
الحيوية للتعليم. من بين 558 مدرسة تأثرت باألزمة، 
ُدمرت 30 مدرسة بالكامل، وتضررت 477 مدرسة 
جزئياً ويقيم النازحون في 51 مدرسة. يحتاج حوالي 
الالجئون  األطفال  ذلك  في  بما  طفل،   315.000
والمهاجرون، إلى دعم تعليمي، ويمثل العديدون منهم 
العسكرية  للجماعات  هدفاً  بالمدارس  الملتحقين  غير 

والمتطرفة وتجار المخدرات.

استراتيجية االستجابة

األولويات  األولوية:  ذات  االستجابة  تدخالت  أوالً، 
الرئيسية لقطاع التعليم هي زيادة فرص الحصول على 
تعليم جيد في حاالت الطوارئ، من خالل إنشاء فصول 
النزاع؛  من  المتضررة  المناطق  في  ومتنقلة  إضافية 
وإعادة التأهيل على نطاق صغير للمدارس المتضررة 
الوصول  إمكانية  لزيادة  تأهيل  إعادة  إلى  تحتاج  التي 
وتوفير بيئة وقائية؛ وتعميم الدعم النفسي واالجتماعي 
من  التخفيف  بغرض  الرسمية  التعليم  مؤسسات  في 

اآلثار النفسية واالجتماعية لألزمة.

ثانياً، نطاق استجابة القطاع: سوف يركز قطاع التعليم 
وخصوصاً  ضعفاً،  األكثر  الفئات  إلى  الوصول  على 
يصعب  التي  المناطق  في  يعيشون  الذين  أولئك 
الوصول إليها والمتضررة من النزاع. سوف تستهدف 
االستجابة األطفال من الصفوف 1 إلى 12 في الشرق 
)بنغازي ودرنة وأجدابيا(، والغرب )سرت وبني وليد 
ومرزق  وغات  )أوباري  والجنوب  وككلة(  وترهونة 
وسبها والكفرة والجفرة ووادي الشاطئ(، ومجموعات 
في  تاورغاء  من  النازحين  مثل  متعددة،  نازحين 
مخيمات النازحين في بنغازي وطرابلس والجفرة، الخ.

ثالثاً، النهج متعدد القطاعات: سوف يعمل قطاع التعليم 
والصرف  والمياه  الحماية  قطاعي  مع  وثيق  بشكل 
الصحي والنظافة الصحية، ويتعاون مع منسقي شؤون 
الالجئين  األطفال  دمج  لضمان  والمهاجرين  الالجئين 

والمهاجرين في البرامج التعليمية والنفسية واالجتماعية 
القائمة. يمكن الحصول على مزيد من التفاصيل حول 
االستجابة الحتياجات التعليم للمهاجرين والالجئين في 

خطة االستجابة لالجئين والمهاجرين.

وتعميم  المحلية  المجتمعات  مع  االنخراط  رابعاً، 
األنشطة  تأخذ  والحماية:  الجنساني  المنظور  مراعاة 
التعليمية بعين االعتبار االحتياجات المختلفة للمراهقات 
والمراهقين على أساس سنهم وجنسهم وظروف أخرى 
معينة. وسيتم إيالء اهتمام خاص لتوفير فرص للفتيات 
غير  األطفال  اختيار  وسيتم  اإلعاقة.  ذوي  واألطفال 
اللجان  خالل  من  أشهر  لعدة  بالمدارس  الملتحقين 
للنازحين في سن  اللجان سجالت  المحلية. تمتلك هذه 
وتقوم  بالمدارس،  الملتحقين  غير  واألطفال  المدرسة 
بإجراء جلسات توعية وتوجيه منتظمة في مجتمعاتها.

تنسيق  القطاع  سيواصل  االستجابة:  طرائق  خامساً، 
األنشطة مع وزارة التعليم والبلديات من خالل تعزيز 
والمنظمات  الوطنيين  النظراء  مع  الشراكات  وتوسيع 
غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في المناطق 
الدعم  خدمات  تقديم  وسيتم  النزاع.  من  المتضررة 
المنظمات  خالل  من  واالجتماعي  والنفسي  التعليمي 
القطاع  وسيتأكد  والوطنية.  المحلية  الحكومية  غير 
من وجود آلية رصد لدعم التخطيط والتنفيذ عن بعد، 
بما في ذلك الرصد من قبل طرف ثالث، والعمل مع 
التعليم  )وزارة  التعليم  مجال  في  والشركاء  النظراء 

والبلديات والمنظمات غير الحكومية(.

سادساً، الترابط بين اإلنساني واإلنمائي: لضمان تنفيذ 
استجابة أكثر استدامة، سيتم االضطالع بأنشطة إعادة 
تأهيل وإعادة بناء المدارس المتضررة من النزاع من 
الدعم  اليونيسف  خالل برامج االستقرار. تقدم منظمة 
في المراحل األولى من إصالح التعليم وتعزيز جودته، 
أنظمة  وتدعم  المعلمين،  ونشر  تطوير  ذلك  في  بما 
معلومات إدارة التعليم لتحسين جودة وموثوقية وحسن 

توقيت وتغطية البيانات.

المحتاجون للمساعدة

مليون  0.32 

المتطلبات )دوالر أمريكي(

7.4مليون

المستهدفون

115,000

عدد الشركاء

4
هدف التعليم 1:

التأكد من وصول الفتيات والفتيان 1
المتضررين من األزمة إلى أماكن 
آمنة للتعلم وحصولهم على الدعم 

النفسي.

يرتبط بالهدف االستراتيجي 3 

هدف التعليم 2:

تحسين نوعية التعليم الرسمي وغير 2
الرسمي للفتيات والفتيان الذين في 

سن الدارسة والمتضررين من 
النزاع في بيئة آمنة ووقائية.

يرتبط بالهدف االستراتيجي 3 

  

%49

%49

%100

%100

-

حسب الجنس والعمرحسب الحالة

نازحونمهاجرونالجئون
داخلياً

إجماليغير نازحينعائدون
القطاع

أطفال %نساء %
بالغون،  
*كبار سن

* األطفال (<18 عاماً)، والبالغون
(18-59 عاماً) وكبار السن (> 59 عاماً)

0.7 مليون
دوالر

 المحتاجون للمساعدة

المستهدفون

المتطلبات المالية

24,10012,70076,40047,000155,600315,800

2,40030,60018,80062,200115,300 1,300

6.7 مليون
دوالر

7.4 مليون
دوالر

تقسيم األشخاص المحتاجين للمساعدة والمستهدفين حسب الحالة والنوع اإلجتماعي والعمر
لالتصال

ناصر قدورة
خبير تعليم اليونيسيف

nkaddoura@unicef.org
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الجزء الثاني: التنسيق

التنسيق المتطلبات )دوالر أمريكي(

5 مليون

عدد الشركاء

4*
* هذا الرقم يشمل فقط المنظمات التي تطلب الحصول 

على تمويل في إطار خطة االستجابة اإلنسانية

هدف التنسيق 1

ضمان فعالية االستجابة اإلنسانية 1
من خالل تعزيز الفريق القطري 

للعمل اإلنساني، والتنسيق القطاعي 
والمشترك بين القطاعات، بما في ذلك مع 

الشركاء الوطنيين والمحليين.

يرتبط باألهداف االستراتيجية 1 و2 و3

  

هدف التنسيق 2

تقوية األدلة لدعم العمليات اإلنسانية، 2
من خالل تحسين التقييمات متعددة 

القطاعات لالحتياجات اإلنسانية 
واالستجابة لها، وتعزيز إدارة المعلومات.

يرتبط باألهداف االستراتيجية 1 و2 و3 

  

هدف التنسيق 3

ضمان بذل جهود دعوة ومناصرة 3
أكثر فعالية وزيادة الموارد لدعم 

االستجابة اإلنسانية الجماعية.

يرتبط باألهداف االستراتيجية 1 و2 و3 

  

االحتياجات ذات األولوية 

ال يزال العمل في ليبيا خطيراً وغير متوقع. منذ إجالء 
جميع وكاالت األمم المتحدة والشركاء الدوليين تقريباً 
في عام 2014، تدير المنظمات الدولية عملياتها عن 
بعد من تونس. وفي عام 2016 فقط، أعاد عدد قليل 
وجود  تأسيس  الدولية  الحكومية  غير  المنظمات  من 
للعمل  القطري  الفريق  وبدأ  ليبيا.  في  محدود  تشغيلي 
اإلنساني أيضاً يرسل بعثات دعم إلى ليبيا لتنسيق عمله 
مع نظرائه الوطنيين، وهو مستعد إلعادة تأسيس وجود 
سمحت  اذا   ،2017 عام  من  اعتباراً  ليبيا  في  دولي 
يعتبر  المعقد،  السياق  بذلك. في هذا  األمنية  الظروف 
التنسيق القوي بين القطاعات وإدارة األمن ضروريان 
إلى  المبادئ وتستند  قائمة على  فعالة  لتحقيق استجابة 

األدلة.

منظمة   38 من  ليبيا  في  اإلنساني  المجتمع  يتكون 
إنسانية، من بينها 27 منظمة دولية و11 منظمة وطنية. 
ومن هذا المجموع، وجهت 22 منظمة نداًء للحصول 
لعام  اإلنسانية  االستجابة  خطة  إطار  في  تمويل  على 
2017. وباإلضافة إلى ذلك، ُتعد المجتمعات المحلية 
من  البلدية  والسلطات  المحلية  األزمة  ولجان  الليبية 
البشرية  للتكاليف  االستجابة  في  الرئيسيين  الالعبين 
االجتماعية  الخدمات  وانقطاع  الشديد  والعنف  للنزاع 

األساسية.

االستجابة  تنسيق  في  قطاعات  ستة  حالياً  وتنشط 
واألمن  الصحة  قطاعات  وهي  ليبيا،  في  اإلنسانية 
والنظافة  الصحي  والصرف  والمياه  والحماية  الغذائي 
الصحية والمأوى والمواد غير الغذائية والتعليم. ونظراً 
للطبيعة المحددة لالحتياجات ووضع الالجئين وطالبي 
اللجوء، فقد تم عمل ترتيبات تنسيق إضافية محددة لهذه 
الفئات السكانية تحت مسؤولية مفوضية األمم المتحدة 
عمليات  جميع  تنسيق  ويتم  الالجئين.  لشؤون  السامية 

االستجابة مع النظراء الوطنيين ذوي الصلة.

استراتيجية االستجابة

سيركز دعم التنسيق في عام 2017 على األولويات 
التالية:

دعم جهود الفريق القطري للعمل اإلنساني وفريق 	 
القطاعات التخاذ قرارات  التنسيق المشترك بين 
الرئيسية  السياسات  وقضايا  العمليات  بشأن 

والتحديات األمنية.

الوطنية 	  الحكومية  السلطات  مع  التعاون  تعزيز 
الحتياجات  المستجيبين  أول  بوصفها  والمحلية، 

الناس، بغرض تعزيز قدرتها على االستجابة.

تعزيز إدارة البيانات والمعلومات، وتحسين نظم 	 
وجماعات  السكان  حركة  عن  واإلبالغ  الرصد 

التنسيق والتقييم.

والدعوة 	  المبادئ  على  القائمة  االستجابة  ضمان 
متحيزة  إنسانية محايدة وغير  تقديم مساعدة  إلى 

وإنسانية ومستقلة في جميع األوقات.

النازحون 	  فيهم  المدنيين، بمن  إلى حماية  الدعوة 
المتضررين  النازحين  وغير  والعائدون  داخلياً 
واتخاذ  والالجئون،  والمهاجرون  النزاع  من 
الشركاء  مع  بالتعاون  الالزمة،  الخطوات  جميع 
وفقاً  إنسانية،  معاملة  تلقيهم  لضمان  المعنيين، 

للقانون الدولي اإلنساني.

على 	  والمفروضة  األمنية  القيود  وتحليل  رصد 
الوصول، وإشراك األطراف ذات الصلة بغرض 

التصدي للشواغل اإلنسانية.

إدارة دورة البرامج اإلنسانية، بما في ذلك تقييم 	 
االحتياجات والتحليل وتخطيط االستجابة.

ضمان تعميم مراعاة المنظور الجنساني والحماية 	 
األوقات،  االستجابة في جميع  في جميع مراحل 
مع  اإلنساني  المجال  في  الشركاء  وانخراط 

المجتمعات المتضررة كلما أمكن ذلك.

تعبئة 	  وجهود  الدعوة  مبادرات  نطاق  توسيع 
المجاورة  والدول  المانحين  مجتمع  مع  الموارد 
والجمهور من أجل دعم األزمة اإلنسانية في ليبيا.

تسهيل التنسيق مع برامج االستقرار والتنمية.	 

لالتصال

ريما جاموس إمسيس
المتحدة  األمم  مكتب  مدير 

لتنسيق الشؤون اإلنسانية

jamous-imseis@un.org
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الجزء الثاني: خطة االستجابة لالجئين والمهاجرين 

االحتياجات ذات األولوية 

لالجئين  الرئيسية  األولوية  ذات  االحتياجات 
والمهاجرين، كما حددتها اللمحة العامة عن االحتياجات 
اإلنسانية، تشمل: التحديات والصعوبات المستمرة في 
أو  التمييز  بسبب  األساسية  الخدمات  على  الحصول 
الجسدية  السالمة  تهديد  أو  االقتصادية  الموارد  نقص 
الالجئين  إلى  الوصول  إعاقة  تزال  ال  والقانونية؛ 
والمهاجرين في مراكز االحتجاز تشكل تحدياً للشركاء 
في المجال اإلنساني الذين يحاولون تقديم المساعدة التي 
تشتد الحاجة إليها؛ ومحدودية قدرة الجهات المسؤولة 
على إجراء عمليات إنقاذ المهاجرين الذين تقطعت بهم 
في  يتسبب  مما  والبحر،  الليبية  الصحراء  في  السبل 

خسائر متزايدة في األرواح.

استراتيجية االستجابة

أوالً، تدخالت االستجابة ذات األولوية: توفير الخدمات 
والتقييمات  البيانات  جمع  وتعزيز  للحياة،  المنقذة 
المستهدفة، فضالً عن حماية حقوق اإلنسان للمهاجرين 
لخطة  األساسية  الركائز  هي  والوثائق  والالجئين 
االستجابة لالجئين والمهاجرين المخطط لها مع إيالء 
الجنساني  المنظور  مراعاة  لتعميم  األكبر  االهتمام 
والحماية. تعتزم خطة االستجابة لالجئين والمهاجرين 
على  حصولهم  وضمان  والالجئين  المهاجرين  حماية 
المعيشية األساسية وحلول محسنة من خالل  األحوال 
والوثائق،  للحياة،  المنقذة  الطارئة  المساعدات  تقديم 

والدعوة على أساس األدلة المجمعة.

ثانياً، نطاق االستجابة: سوف تستهدف خطة االستجابة 
والالجئين  المهاجرين  من  كل  والمهاجرين  لالجئين 
االتجار  من  والناجين  المحتجزين  اللجوء  وطالبي 
والمنفصلين  المصحوبين  غير  واألطفال  والتهريب، 
السبل،  بهم  تقطعت  الذين  والمهاجرين  ذويهم،  عن 
االستغالل  وضحايا  الوحيدات،  أو  الحوامل  والنساء 
وسوء المعاملة. وسوف تركز خطة االستجابة لالجئين 
الرئيسية  والتجمع  العبور  نقاط  على  والمهاجرين 
)الكفرة  البالد  شرق  جنوب  في  والمهاجرين  لالجئين 
وأجدابيا وطبرق والبيضاء(، والجنوب الغربي )غات 
والقطرون وغدامس( وسبها وبني وليد التي تعد واحدة 
المهاجرون  خاللها  من  يمر  التي  العبور  مدن  من 

إلى  شماالً  ثم  الساحل،  إلى  طريقهم  في  والالجئون 
أوروبا.

تساعد  سوف  االستجابة  فإن  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
الشرق  في  النزول  نقاط  في  والالجئين  المهاجرين 
)القربولي وصبراتة وطرابلس  الغرب  وفي  )طبرق( 
والمناطق  االحتجاز،  ومراكز  والزاوية(  وزوارة 

الحضرية.

المساعدة  تقديم  سيتم  القطاعات:  متعدد  النهج  ثالثاً، 
المنسقة متعددة القطاعات بالتعاون الوثيق مع الشركاء 
الوطنيين والدوليين. وسوف يسهم هذا في زيادة الكفاءة 

واالستهداف، وكذلك تجنب االستجابات المتداخلة.

رابعاً، االنخراط مع المجتمعات المحلية وتعميم مراعاة 
المنظور الجنساني والحماية: ستواصل التدخالت التي 
الجنساني والحماية من خالل تعزيز  المنظور  تراعي 
التنفيذ  عن  المسؤولين  المحليين  الشركاء  قدرات 
الرصد  عمليات  تعزيز  سيتم  كما  للبرامج.  المباشر 
والمساءلة أمام السكان المتضررين من خالل االتصال 
والمجتمعات  للهجرة  الدولية  المنظمة  بين  المتبادل 
المحلية. وباإلضافة إلى ذلك، سوف تتواصل مفوضية 
األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين مع المجتمعات 
العادية، وكذلك من  التوعية  المحلية من خالل برامج 

خالل مراكز تنمية المجتمع التابعة لها.

األمني  الوضع  ضوء  في  االستجابة:  طرائق  خامسا 
اإلنسانية  المساعدات  تنفيذ  يستمر  سوف  ليبيا،  في 
على أساس اإلدارة عن بعد من خالل المنظمات غير 

الحكومية المحلية والشركاء الوطنيين.

الرغم  على  واإلنمائي:  اإلنساني  بين  الترابط  سادساً، 
إحدى  هي  للحياة  المنقذة  الفورية  المساعدة  أن  من 
األولويات، سوف تحدث استجابة أكثر شمولية لمعالجة 
انعدام سيادة القانون، وانتشار التهريب واالتجار بالبشر 
والتمييز وانتهاكات حقوق اإلنسان ضد المهاجرين من 
على  المعنية  السلطات  قدرة  يعزز  شامل  نهج  خالل 
األنشطة  وتشمل  المعقدة.  الهجرة  تدفقات  مع  التعامل 
نطاق  توسيع  الصدد  هذا  في  لها  والمخطط  الجارية 
الخدمات العامة األساسية، وإعادة تأهيل البنية التحتية، 
العيش  كسب  وأنشطة  االجتماعي،  التماسك  وتدابير 
للتخفيف من آثار تهريب المهاجرين واالتجار بالبشر.

خطة االستجابة لالجئين والمهاجرين 

تقسيم األشخاص المحتاجين للمساعدة والمستهدفين حسب الحالة النوع اإلجتماعي والعمر

المحتاجون للمساعدة

296,000

المتطلبات )دوالر أمريكي(

56.1مليون

المستهدفون

144,000

عدد الشركاء

9

لالتصال

سامر حدادين
المتحدة  األمم  مفوضية  ممثل 

السامية لشؤون الالجئين
haddadin@unhcr.org 

عثمان البلبيسي
ممثل المنظمة الدولية للهجرة

obelbeisi@iom.int

هدف خطة االستجابة لالجئين 
والمهاجرين 1

زيادة فرص وصول المهاجرين 1
والالجئين األكثر ضعفاً إلى الخدمات 

المنقذة للحياة، مثل الصحة والغذاء 
والمأوى / المواد غير الغذائية والحماية 

والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. 

يرتبط بالهدفين االستراتيجيين 1 

 3,

هدف خطة االستجابة لالجئين 
والمهاجرين 2

رصد وتعزيز وحماية الحقوق 2
األساسية لالجئين والمهاجرين.

يرتبط باألهداف االستراتيجية 1 و2 و3

  

هدف خطة االستجابة لالجئين 
والمهاجرين 3

حماية األرواح وتسهيل الوصول 3
إلى حلول حماية محسنة من خالل 

التوعية والدعم الفني للجهات 
المسؤولة والشركاء المحليين. 

يرتبط بالهدف االستراتيجي 2

* األطفال (<۱۸ عاماً)، والبالغون (۱۸-٥۹ عاماً) وكبار السن (> ٥۹ عاماً)
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مساعدات اإلغاثة العينية
تحث األمم المتحدة الجهات المانحة على تقديم أموال نقدية بدالً من التبرعات العينية، لتحقيق أقصى قدر من السرعة والمرونة، 
والتأكد من أن المواد اإلغاثية التي تشتد الحاجة إليها هي التي يتم تسليمها. لكن إذا لم يكن بمقدوركم سوى تقديم مساهمات عينية 

استجابة للكوارث وحاالت الطوارئ، يرجى االتصال عبر البريد اإللكتروني التالي:

logik@un.org

التبرع من خالل الصندوق المركزي 
 )CERF( لمواجهة الطوارئ

األولي  التمويل  الطوارئ  لمواجهة  المركزي  الصندوق  يوفر 
الطوارئ  حالة  مستهل  في  للحياة  المنقذة  لإلجراءات  السريع 
وللعمليات اإلنسانية األساسية التي تعاني من ضعف التمويل في 

حاالت األزمات الطويلة األمد. 

مكتب  يديره  الذي  الطوارئ  لمواجهة  المركزي  الصندوق  يتلقى 
مختلف  من  مساهمات  اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  األمم 
الجهات المانحة – الحكومات باألساس، ولكن أيضاً من شركات 
القطاع الخاص والمؤسسات والجمعيات الخيرية واألفراد – التي 
يتم جمعها في صندوق واحد. ويتم استخدام هذه المساهمات في 
تمويل عمليات االستجابة لألزمات في أي مكان في العالم. يمكنكم 
لمواجهة  المركزي  الصندوق  عن  المعلومات  من  المزيد  معرفة 
اإللكتروني  الموقع  زيارة  طريق  عن  التبرع  وكيفية  الطوارئ 

للصندوق:

www.unocha.org/cerf/our-donors/how-donate

المساهمة في     
خطة االستجابة اإلنسانية

اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية في ليبيا، وخطة االستجابة 
عبر  اإلنترنت  شبكة  على  متاحة  الرصد  وتقارير  اإلنسانية، 
www.humanitarianresponse. التاليين:   الموقعين 
 www.refliefweb.int و info/en/operations/libya

لمزيد من المعلومات حول استجابات القطاعات، يرجى االتصال 
بمسؤولي التنسيق في القطاعات.

يرجى  الخطة،  في  المشاركة  المنظمات  إلى  مباشرة  للتبرع 
االتصال بالشركاء مباشرة.

في  المساهمة  و/أو  االستجابة  خطة  حول  المعلومات  من  لمزيد 
الشؤون  تنسيق  بمكتب  االتصال  يرجى  اإلنسانية،  االستجابة 

اإلنسانية.

HRP

تسجيل مساهماتكم واإلقرار بها
يدير مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية المالية خدمة التتبع المالي )FTS(، التي تقوم بتسجيل جميع 

المساهمات اإلنسانية الواردة )النقدية، والعينية، والمتعددة األطراف، والثنائية( لحاالت الطوارئ. والهدف من وراء 
هذا هو اإلشادة بمساهمة الجهات المانحة وإبرازها تقديراً لكرمها، وإظهار المبلغ اإلجمالي للتمويل وكشف الثغرات 
fts@ في الخطط اإلنسانية. يرجى إبالغ خدمة التتبع المالي عن مساهماتكم، إما عن طريق البريد اإللكتروني إلى

 http://fts.unocha.org :أو من خالل نموذج تقرير المساهمة عبر شبكة اإلنترنت على الموقع التالي un.org

دليل العطاء
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األهداف والمؤشرات والنتائج المستهدفة

األهداف والمؤشرات والمستهدفات االستراتيجية 
 الهدف االستراتيجي SO1( 1(: إنقاذ األرواح من خالل الوصول اآلمن والكريم إلى الرعاية الصحية في حاالت الطوارئ واألدوية األساسية.

مستهدفونخط األساسمحتاجون للمساعدةالمؤشر

عدد األشخاص المحتاجين للمساعدة الذين وصلت إليهم المساعدة المنقذة للحياة 
من خالل الدعم الطبي المتنقل 

المجموع: 88,606
ذكور: 32,880
إناث: 25,156
بنين: 15,498
بنات: 15,072

المجموع: 45,035
ذكور: 16,712
إناث: 12,786
بنين: 7,877
بنات: 7,660

المجموع: 60,000
ذكور: 22,265
إناث: 17,035
بنين: 10,494
بنات: 10,206

عدد العاملين في مجال الصحة )أطباء وممرضات وقابالت( لكل 10,000 
فرد من السكان

المجموع: 25
ذكور: 10
إناث: 15

المجموع: 8
ذكور: 3
إناث: 5

المجموع: 22
ذكور: 7
إناث: 15

 الهدف االستراتيجي SO2( 2(: حماية األشخاص الليبيين والمهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء األكثر ضعفاً.

مستهدفونخط األساسمحتاجون للمساعدةالمؤشر

عدد األشخاص الذين حصلوا على المساعدة المنقذة للحياة في مجال األعمال 
المتعلقة باأللغام.

المجموع: 980,000
ذكور: 499,800
إناث: 480,200

المجموع: 0
ذكور: 0
إناث: 0

المجموع: 544,903
ذكور: 277,440
إناث: 267,003

عدد األطفال المعرضين للخطر واألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية و / أو 
الجسدية الذين يحصلون على خدمات، بما في ذلك الدعم النفسي واالجتماعي 

والمساعدة القانونية وأنشطة اإلحالة.

المجموع: 960,000
ذكور: 489,600
إناث: 470,400

المجموع: 0
ذكور: 0
إناث: 0

المجموع: 80,000
ذكور: 40,800
إناث: 39,200

 الهدف االستراتيجي SO3( 3(: إنقاذ األرواح من خالل الوصول اآلمن والكريم إلى الخدمات االجتماعية األساسية متعددة القطاعات.

مستهدفونخط األساسمحتاجون للمساعدةالمؤشر

نسبة المستفيدين الذين يحصلون على الغذاء على أساس شهري.

المجموع: 363,591
رجال: 110,713
نساء: 107,623
بنين: 73,554
بنات: 71,700

المجموع: 0
رجال: 0
نساء: 0
بنين: 0
بنات: 0

المجموع: 175,000
رجال: 53,288
نساء: 51,800
بنين: 35,403
بنات: 34,510

عدد األشخاص المحتاجين للمساعدة الذين لديهم إمكانية الوصول إلى مرافق 
صرف صحي وظيفية.

المجموع: 500,000
ذكور: 245,000
إناث: 255,000

المجموع: 50,000
ذكور: 24,500
إناث: 25,500

المجموع: 150,000
ذكور: 73,500
إناث: 76,500

عدد األفراد الذين تلقوا مساعدات المأوى للحصول على سكن كريم.

المجموع: 414,000
ذكور: 215,000
إناث: 200,000
بنين: 64,500
بنات: 60,000 

المجموع: سيتم تأكيده الحقاً
ذكور: سيتم تأكيده الحقاً
إناث: سيتم تأكيده الحقاً
بنين: سيتم تأكيده الحقاً
بنات: سيتم تأكيده الحقاً

المجموع: 210,000
ذكور: 109,000
إناث: 101,000
بنين: 32,500
بنات: 30,000

عدد ونسبة األطفال المتضررين )بنين وبنات( الذين تم توفير الدعم التعليمي 
والنفسي واالجتماعي لهم.

المجموع: 315,757
بنين: 154,721
بنات: 161,036

المجموع: 8,942
بنين: 4,382
بنات: 4,560

المجموع: 115,276
بنين: 5,6485
بنات: 58,791

عدد األفراد الذين تلقوا مساعدة نقدية متعدد األغراض وغير مشروطة.

المجموع: 552,000
ذكور: 286,500
إناث: 265,500
بنين: 86,000
بنات: 80,000

المجموع: سيتم تأكيده الحقاً
ذكور: سيتم تأكيده الحقاً
إناث: سيتم تأكيده الحقاً
بنين: سيتم تأكيده الحقاً
بنات: سيتم تأكيده الحقاً

المجموع: 112,000
ذكور: 58,000
إناث: 54,000
بنين: 17,500
بنات: 16,000
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األهداف والمؤشرات والمستهدفات القطاعية

هدف الصحة 1: تحسين فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية األولية والثانوية األساسية المنقذة للحياة في حاالت الطوارئ من خالل توفير األدوية 
األساسية والمواد الطبية، والدعم الفني للرعاية الصحية األولية، ورعاية المعوقين، والرعاية الطارئة المنقذة للحياة.     

يرتبط بالهدف االستراتيجي  1             

مستهدفونخط األساسمحتاجون للمساعدةالمؤشر

عدد الزيارات إلى قسم العيادات الخارجية لكل 10,000 فرد من السكان 
سنوياً.

المجموع: 8,500
ذكور: ٪56
إناث: ٪44
بنين: 56٪ بنات ٪44ً

المجموع: 2,658
ذكور: ٪56
إناث: ٪44
بنين: 56٪ بنات ٪44

المجموع: 8,000
ذكور: ٪56
إناث: ٪44
بنين: 56٪ بنات ٪44

عدد األشخاص المحتاجين للمساعدة الذين وصلت إليهم المساعدة المنقذة للحياة 
من خالل الدعم الطبي المتنقل.

المجموع: 88,606
ذكور: ٪56
إناث: ٪44
بنين: 56٪ بنات ٪44

المجموع: 45,035
ذكور: 56٪
إناث: 44٪
بنين: ٪56 بنات 44٪

المجموع: 60,000
ذكور: ٪56
إناث: ٪44
بنين: 56٪ بنات ٪44

هدف الصحة 2: تعزيز الهيكل الصحي القائم وتجنب انهيار النظام الصحي من خالل نشر موظفي الصحة األساسيين ونظام إحالة وظيفي.   

يرتبط بالهدف االستراتيجي 1                         

مستهدفونخط األساسمحتاجون للمساعدةالمؤشر

عدد العاملين في مجال الصحة )أطباء وممرضات وقابالت( لكل 10,000 
فرد من السكان

المجموع: 25
ذكور: 10
إناث: 15

المجموع: 8
ذكور: 3
إناث: 5

المجموع: 22
ذكور: 7
إناث: 15

هدف الصحة 3: الحد من انتقال األمراض المعدية وتفشيها من خالل تدابير الكشف عنها والتخفيف من آثارها.      
    

يرتبط بالهدف االستراتيجي 1             

مستهدفونخط األساسمحتاجون للمساعدةالمؤشر

نسبة األطفال الذين يتلقون التطعيم ضد الحصبة )6 أشهر - 15 سنة(
المجموع: 235,262
بنين: 131,747
بنات: 103,515

المجموع: 214,088
بنين: 119,890
بنات: 94,198

المجموع: 223,499
بنين: 125,159
بنات: 98,340

عدد مرضى فيروس نقص المناعة البشرية الذين يحصلون على األدوية 
المضادة للفيروسات القهقرية

المجموع: 6,330
ذكور: 4,178
إناث: 2,152

المجموع: 4,088
ذكور: 2,698
إناث: 1,390

المجموع: 5,000
ذكور: 3,300
إناث: 1,700
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هدف الحماية 1: توفير إمكانية الوصول اآلمن والكريم إلى المساعدة المنقذة للحياة للمحتاجين إلى المساعدة.      
     

              يرتبط بالهدف االستراتيجي 1, 2 & 3   

مستهدفونخط األساسمحتاجون للمساعدةالمؤشر

عدد األشخاص الذين حصلوا على المساعدة المنقذة للحياة في مجال األعمال 
المتعلقة باأللغام.

المجموع: 980,000
ذكور: 499,800
إناث: 480200

المجموع: 0
ذكور: 0
إناث: 0

المجموع: 544,903
ذكور: 277,440
إناث: 267,003

هدف الحماية 2: التأكد من التحديد المبكر الحتياجات الحماية وتقديم خدمات الحماية المتخصصة للفئات األكثر ضعفاً في الوقت المناسب.   
    

                         يرتبط بالهدف االستراتيجي 2  

مستهدفونخط األساسمحتاجون للمساعدةالمؤشر

عدد األطفال المعرضين للخطر وذوي اإلعاقة العقلية و / أو الجسدية الذين 
يحصلون على خدمات، بما في ذلك الدعم النفسي واالجتماعي والمساعدة 

القانونية وأنشطة اإلحالة.

المجموع: 960,000
ذكور: 489,600
إناث: 470,400

المجموع: 0
ذكور: 0
إناث: 0

المجموع: 80,000
ذكور: 40,800
إناث: 39,200

عدد النساء واألطفال المحتاجين للمساعدة الذين يحصلون على خدمات العنف 
المتعلق بنوع الجنس، بما في ذلك أنشطة اإلحالة.

المجموع: 105,000
إناث: 105,000
بنات: سيتم تأكيده الحقاً

المجموع: 0
ذكور: 0
إناث: 0

المجموع: 25,000
إناث: 25,000
بنات: سيتم تأكيده الحقاً

عدد األشخاص )رجال ونساء( الذين تم تقييم أنهم بحاجة إلى المساعدة المنقذة 
للحياة من خالل أنشطة رصد وتقييم الحماية لفهم نقاط ضعفهم العامة بشكل 

أفضل.

المجموع: 1,330,098
ذكور: 751,376
إناث: 578,722

المجموع: 0
ذكور: 0 إناث: 0

المجموع: 100,000
ذكور: 51,000
إناث: 49,000

هدف المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 1: األشخاص المحتاجون للمساعدة لديهم إمكانية الوصول إلى كميات كافية من مياه الشرب ومرافق الصرف 
 الصحي األساسية           

                         يرتبط بالهدف االستراتيجي 3  

مستهدفونخط األساسمحتاجون للمساعدةالمؤشر

عدد األشخاص المحتاجين للمساعدة الذين يحصلون على كمية كافية من المياه 
الصالحة للشرب.

المجموع: 500,000
ذكور: 245,000
إناث: 255,000

المجموع: 150,000
ذكور: 78,400
إناث: 81,600

المجموع: 150,000
ذكور 98,000
إناث: 102,000

عدد األشخاص المحتاجين للمساعدة الذين لديهم إمكانية الوصول إلى مرافق 
صرف صحي وظيفية.

المجموع: 500,000
ذكور: 245,000
إناث: 255,000

المجموع: 50,000
ذكور: 24,500
إناث: 25,500

المجموع: 150,000
ذكور: 73,500
إناث: 76,500
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هدف المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 2: األشخاص المحتاجون للمساعدة يحصلون على كميات كافية من مستلزمات النظافة األساسية والمنقذة للحياة. 
           

يرتبط بالهدف االستراتيجي 3              

مستهدفونخط األساسمحتاجون للمساعدةالمؤشر

عدد األشخاص المحتاجين للمساعدة الذين يحصلون على مستلزمات النظافة 
األساسية.

المجموع: 374,000
ذكور: 183,000
إناث: 191,000

المجموع: 50,000
ذكور: 24,400
إناث: 25,500

المجموع: 110,000
ذكور: 66,000
إناث: 44,000

هدف المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 3 :األطفال لديهم القدرة على الوصول إلى مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة الصحية في بيئات 
التعلم الخاصة بهم.

                                  يرتبط بالهدف االستراتيجي 3 
مستهدفونخط األساسمحتاجون للمساعدةالمؤشر

عدد األطفال الذين لديهم إمكانية الوصول إلى مرافق المياه والصرف الصحي 
في بيئات التعلم واللعب الخاصة بهم.

المجموع: 279,000
بنين: 13,6700
بنات: 142,300

المجموع: 10,000
بنين: 4,900
بنات: 5,100

المجموع: 83,000
بنين: 40,500
بنات: 42,500

 هدف المأوى والمواد غير الغذائية 1: توفير مساعدات المأوى للفئات األكثر ضعفاً في ليبيا.
            

يرتبط بالهدف االستراتيجي 3            

مستهدفونخط األساسمحتاجون للمساعدةالمؤشر

عدد األشخاص الذين يتلقون مساعدة المأوى

المجموع: 552,000
ذكور: 286,500
إناث: 265,500
بنين: 86,000
بنات: 80,000

المجموع: سيتم تأكيده الحقاً
ذكور: سيتم تأكيده الحقاً
إناث: سيتم تأكيده الحقاً
بنين: سيتم تأكيده الحقاً
بنات: سيتم تأكيده الحقاً

المجموع: 57,000
ذكور: 29,500
إناث: 27,500
بنين: 8,900
بنات: 8,200

عدد األشخاص الذين يتلقون مساعدات المواد غير الغذائية

المجموع: 552,000
ذكور: 286,500
إناث: 265,500
بنين: 86,000 بنات: 80,000

المجموع: سيتم تأكيده الحقاً
ذكور: سيتم تأكيده الحقاً
إناث: سيتم تأكيده الحقاً
بنين: سيتم تأكيده الحقاً 
بنات: سيتم تأكيده الحقاً 

المجموع: 112,000
ذكور: 67,200
إناث: 44,800

عدد األشخاص الذين يتلقون مساعدة نقدية متعددة األغراض وغير مشروطة.

المجموع: 552,000
ذكور: 286,500
إناث: 265,500
بنين: 86,000
بنات: 80,000

المجموع: سيتم تأكيده الحقاً
ذكور: سيتم تأكيده الحقاً
إناث: سيتم تأكيده الحقاً

المجموع: 112,000
ذكور: 58,000
إناث: 54,000
بنين: 17,500
بنات: 16,000
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هدف المأوى والمواد غير الغذائية 2 :األشخاص المحتاجون للمساعدة لديهم إمكانية الحصول على ظروف معيشية آمنة وكريمة.    
        

يرتبط بالهدف االستراتيجي 3            

مستهدفونخط األساسمحتاجون للمساعدةالمؤشر

عدد األفراد الذين تلقوا مساعدات المأوى للحصول على سكن كريم.

المجموع: 414,000
ذكور: 215,000
إناث: 200,000
بنين: 64,500
بنات: 60,000

المجموع: سيتم تأكيده الحقاً
ذكور: سيتم تأكيده الحقاً
إناث: سيتم تأكيده الحقاً
بنين: سيتم تأكيده الحقاً
بنات سيتم تأكيده الحقاً

المجموع: 210,000
ذكور: 109,000
إناث: 101,000
بنين: 32,500
بنات: 30,000

هدف األمن الغذائي 1: تحسين توافر األغذية الفوري لألسر وإمكانية الوصول إلى األشخاص األكثر ضعفاً.      

يرتبط بالهدف االستراتيجي 3            

مستهدفونخط األساسمحتاجون للمساعدةالمؤشر

عدد ونسبة األشخاص المحتاجين الذين يحصلون على الغذاء على أساس 
شهري.

المجموع: 363,591
رجال: 110,713
نساء: 107,623
بنين: 73,554
بنات: 71,700

المجموع: 00
رجال:
نساء:
بنين:        بنات:

المجموع: 175,000 )< 48٪(
رجال: 53,288
نساء: 51,800
بنين: 35,403
بنات: 34,510

هدف األمن الغذائي 2  : الحد من مخاطر تفشي األمراض الحيوانية المنشأ )األمراض التي تنتقل من الحيوان إلى اإلنسان( القاتلة، وضمان حصول صغار 

المزارعين األكثر ضعفاً على المدخالت الزراعية الضرورية لالستجابة الحتياجات األمن الغذائي الفورية.     

يرتبط               

بالهدف االستراتيجي 3 

مستهدفونخط األساسمحتاجون للمساعدةالمؤشر

نسبة حصاد األسر مقارنة بالعام السابق.

المجموع: 90,936
رجال: 27,699
نساء: 26,917
بنين: 18,396
بنات: 17,933

المجموع: 00
رجال: 134,942
نساء: 129,056
بنين: 88,203
بنات: 85,979

المجموع: 36,000
رجال: 10,966
نساء: 10,656
بنين: 7,283
بنات: 7,099



34

الجزء الثالث- المرفقات: األهداف والمؤشرات والنتائج المستهدفة 

هدف التعليم 1: التأكد من وصول الفتيات والفتيان المتضررين من األزمة إلى أماكن آمنة للتعلم وحصولهم على الدعم النفسي.    

يرتبط بالهدف االستراتيجي 3            

مستهدفونخط األساسمحتاجون للمساعدةالمؤشر

عدد ونسبة األطفال المتضررين )بنين وبنات( الذين تم توفير الدعم التربوي 
والنفسي واالجتماعي لهم.

المجموع: 315,757
بنين: 154,721
بنات: 161,036

المجموع: 8,942
بنين: 4,382
بنات: 4,560

المجموع: 115,276
بنين: 56,485
بنات: 58,791

هدف التعليم 2 :تحسين نوعية التعليم الرسمي وغير الرسمي للفتيات والفتيان الذين في سن الدارسة في بيئة آمنة ووقائية.     

يرتبط بالهدف االستراتيجي 3            

مستهدفونخط األساسمحتاجون للمساعدةالمؤشر

عدد ونسبة األطفال )بنين وبنات( الذين تلقوا مواد التدريس والتعلم األساسية 
واللوازم المدرسية.

المجموع: 279,000 طالب
)558 مدرسة(
بنين: 136,710
بنات: 142,290

المجموع: 0
بنين: 0
بنات: 0

المجموع: 111,600 )٪40(
بنين: 54,684
بنات: 56,916

عدد ونسبة األطفال )بنين وبنات( الذين لديهم إمكانية الوصول إلى مرافق 
التعليم التي تمت إعادة تأهيلها وإصالحها.

المجموع: 279,000 طالب
)558 مدرسة(
بنين: 136,710
بنات: 142,290

المجموع: 0
بنين: 0
بنات: 0

المجموع: 111600 )٪40(
بنين: 54,684
بنات: 56,916

هدف التنسيق 1:ضمان فعالية االستجابة اإلنسانية من خالل تعزيز التنسيق المشترك بين القطاعات، بما في ذلك مع الشركاء الوطنيين والمحليين.   

يرتبط بالهدف االستراتيجي 1, 2 & 3                

مستهدفونخط األساسمحتاجون للمساعدةالمؤشر

المجموع: 8المجموع: 8غير متاحالنسبة المئوية لفرق عمل شركاء القطاع التي تجتمع بانتظام.



35

الجزء الثالث- المرفقات: األهداف والمؤشرات والنتائج المستهدفة 

هدف التنسيق 2: تقوية األدلة الداعمة العمليات اإلنسانية، من خالل تحسين التقييمات متعددة القطاعات لالحتياجات اإلنسانية واالستجابة لها، وتعزيز إدارة 

 المعلومات.          
يرتبط بالهدف االستراتيجي 1, 2 & 3            

مستهدفونخط األساسمحتاجون للمساعدةالمؤشر

عدد التقييمات القطاعية أو متعددة القطاعات التي تم االضطالع بها لدعم 
المجموع: 18المجموع: 17غير متاحوإرشاد االستجابة اإلنسانية

هدف التنسيق 3:ضمان بذل جهود دعوة ومناصرة أكثر فعالية وزيادة الموارد لدعم االستجابة اإلنسانية الجماعية.     

يرتبط بالهدف االستراتيجي 1, 2 & 3            

مستهدفونخط األساسمحتاجون للمساعدةالمؤشر

30٪30٪غير متاحنسبة / مستوى تمويل خطة االستجابة اإلنسانية.

هدف خطة االستجابة لالجئين والمهاجرين 1:زيادة فرص وصول المهاجرين والالجئين األكثر ضعفاً إلى الخدمات المنقذة للحياة، مثل الصحة والغذاء والمأوى / 

المواد غير الغذائية والحماية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.         

  

يرتبط بالهدف االستراتيجي 1, 2 & 3            

مستهدفونخط األساسمحتاجون للمساعدةالمؤشر

عدد الالجئين والمهاجرين الذين يتلقون مساعدات أساسية 
منقذة للحياة

المجموع )مهاجرون(: 195,083
ذكور: 156,066
إناث: 21,459
بنين: 8,974 بنات 8,584

المجموع )الجئون(: 100,569
ذكور: 43,864
إناث: 7,441
بنين: 15,098 بنات: 14,166

المجموع )مهاجرون(: 24,416
ذكور: 19,533
إناث: 2,686
بنين: 1,123 بنات 1,074

المجموع )الجئون(: 37,789
ذكور: 17,446
إناث: 10,914
بنين: 6,005 بنات: 5,635

المجموع )مهاجرون(: 97,543
ذكور: 78,034
إناث: 10,730
بنين: 4,487 بنات 4,292

المجموع )الجئون(: 47,000
ذكور: 20,499
إناث: 12,824
بنين: 7,056 بنات: 6,621

عدد الالجئين والمهاجرين الذين تم توفير االستجابة الطارئة 
لهم في نقاط النزول وأماكن االحتجاز.

المجموع )مهاجرون(: 73,248
ذكور: 58,598
إناث: 8,057
بنين: 3,369 بنات 3,223

المجموع )الجئون(: 20,000
ذكور: 16,154
إناث: 3,431
أطفال: 415

المجموع )مهاجرون(: 10,986
ذكور: 9,000
إناث: 1,080
بنين: 453 بنات 453

المجموع: 7711 )الجئون(
ذكور: 6,228
إناث: 1,323
أطفال: 160

المجموع )مهاجرون(: 17,090
ذكور: 14,000
إناث: 1,680
بنين: 705 بنات 705

المجموع: 10,000
ذكور: 8,077
إناث: 1,716
أطفال: 207
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هدف خطة االستجابة لالجئين والمهاجرين 2: رصد وتعزيز وحماية الحقوق األساسية لالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين.     
      

يرتبط بالهدف االستراتيجي 1, 2 & 3            

مستهدفونخط األساسمحتاجون للمساعدةالمؤشر

عدد الالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الذين أُصدرت 
لهم وثائق

المجموع )مهاجرون(: 195,083
ذكور: 156,066
إناث: 21,459
بنين: 8,974 بنات 8,584

المجموع )الجئون(: 100,569
ذكور: 43,864
إناث: 27,441
بنين: 15,098 بنات: 14,166

المجموع )مهاجرون(: 4,578
ذكور: 3,500
إناث: 700
بنين: 189 بنات 189

المجموع )الجئون(: 37,789
ذكور: 7,446
إناث: 10,914
بنين: 6,005 بنات: 5,635

المجموع )مهاجرون(: 5,280
ذكور: 4060
إناث: 745
بنين: 238 بنات: 238

المجموع )الجئون(: 47,000
ذكور: 20,499
إناث: 12,824
بنين: 7,056 بنات: 6,621

عدد طلبات المهاجرين والالجئين  للعودة الطوعية إلى بلد 
المنشأ التي تم تحديدها ودراستها

المجموع )مهاجرون(: 61,040
ذكور: 50,000  إناث: 6,000
بنين: 2,520 بنات 2,520

المجموع )مهاجرون(: 6,920
ذكور: 5,500  إناث: 850
بنين: 285  بنات 285

المجموع )مهاجرون(: 11,704
ذكور: 10,000
إناث: 1,200
بنين: 504 بنات 504

المجموع )الجئون(: 200
ذكور: 160 إناث: 40

هدف خطة االستجابة لالجئين والمهاجرين 3: حماية األرواح وتسهيل الوصول إلى حلول حماية محسنة من خالل التوعية والدعم الفني للجهات المسؤولة 
 والشركاء المحليين.           

يرتبط بالهدف االستراتيجي 2            

مستهدفونخط األساسمحتاجون للمساعدةالمؤشر

عدد أفراد خفر السواحل وموظفي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية 
)DCIM( الذين تم ودعمهم لتنفيذ استجابة تراعي الحماية 

المجموع: سيتم تأكيده الحقاً
ذكور: سيتم تأكيده الحقاً
إناث: سيتم تأكيده الحقاً

المجموع: 75
ذكور: 75
إناث: 0

المجموع: 180
ذكور: 160
إناث: 20

عدد المهاجرين والالجئين الذين تم توفير حلول حماية محسنة لهم.

المجموع: 97,664
ذكور: 80,000
إناث: 9,600
بنين: 4,032 بنات: 4,032

المجموع: 196
ذكور: 130
إناث: 50
بنين: 8 بنات 8

المجموع: 30,520
ذكور: 25,000
إناث: 3,000
بنين: 1,260 بنات 1,260
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المنظمات المشاركة ومتطلبات التمويل

المتطلبات )دوالر أمريكي(المنظمات

)ACTED( 4,620,739وكالة التعاون التقني والتنمية

)CESVI( 2,496,248المنظمة اإليطالية للتعاون والتنمية

)DRC( 800,000المجلس الدنماركي لالجئين

)FAO( 1,152,000منظمة األغذية والزراعة

)HI( 1,741,960المنظمة الدولية للمعوقين

)IMC( 1,175,000الهيئة الطبية الدولية

)IOM( 30,000,000المنظمة الدولية للهجرة

)IRC( 3,450,000لجنة اإلنقاذ الدولية

)ICR( 1,230,000المجلس اإليطالي لالجئين

)LSCW( 200,000الجمعية الليبية لألعمال الخيرية

)MC( 1,268,611فيلق الرحمة

)OCHA( 1,711,828مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية

)QRCS( 7,117,250جمعية الهالل األحمر القطري

)REACH( 523,723مبادرة تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات

)SC( 3,255,000إنقاذ الطفولة

)UNICEF( 14,976,800منظمة األمم المتحدة للطفولة

)UNDP( 2,500,000برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

)UNHCR( 25,952,688مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين

)UNMAS( 8,145,000دائرة األمم المتحدة لإلجراءات المتعلقة باأللغام

)UNFPA( 5,366,000صندوق األمم المتحدة للسكان

)WFP( 23,629,500برنامج األغذية العالمي

)WHO( 9,701,129منظمة الصحة العالمية

151,013,476إجمالي
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أرقام التخطيط: األشخاص المحتاجون للمساعدات والمستهدفون
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الجزء الثالث- المرفقات: أرقام التخطيط: األشخاص المحتاجون للمساعدات والمستهدفون 

ماذا لو 
أخفقنا في االستجابة؟

 لن تتاح لألشخاص األكثر ضعفاً إمكانية   
 الحصول على الخدمات االجتماعية األساسية

إن التقاعس عن تقديم الدعم اإلنساني الدولي الذي تشتد الحاجة إليه 
سيكون له تأثير وخيم على 1.3 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة 
المجموعات  عدد  زيادة  إلى  أيضاً  يؤدي  وسوف  اآلن.  ليبيا  في 
المساعدات اإلنسانية  الذين يعتمدون على  السكانية األكثر ضعفاً 

لتلبية احتياجاتهم األساسية.

ومن دون دعم فوري، لن يتمكن 1.3 مليون شخص بحاجة ماسة 
إلى الرعاية الطبية من تلقي المساعدة الصحية واألدوية األساسية 
االستجابة  عن  التقاعس  إن  للخطر.  حياتهم  تتعرض  وسوف 
المزيد  الخدمات الصحية وسيفرض  تأثير مدمر على  له  سيكون 
على  بالفعل  توشك  التي  المتناقصة  الموارد  على  الضغط  من 
 500,000 من  أكثر  يتمكن  ولن  االنهيار.  نقطة  إلى  الوصول 
شخص من الحصول على كميات كافية من مياه الشرب المأمونة 
ومواد النظافة والصرف الصحي األساسية. ومن المرجح تفشي 
المياه التي يمكن الوقاية  األمراض المعدية والمنقولة عن طريق 
منها، إذا لم يتم اتخاذ تدابير وقائية طارئة كافية. وباإلضافة إلى 
ذلك، إذا لم يتم تقديم المساعدة، لن يحصل أكثر من 552,000 
طفل على مأوى كريم أو مواد غير غذائية أساسية، وسُيجبرون 
على العيش في أماكن عامة جماعية غير مالئمة. لقد عانى األطفال 
على وجه الخصوص في هذه األزمة وسيظلون من بين ضحاياها 
األكثر ضعفاً. لقد حرم النزاع الدائر أكثر من 315,000 طفل 

من فرصة الحصول على تعليم.

العبء  وكما هو الحال دائماً، سوف تتحمل الفئات األكثر ضعفاً 
األكبر لعدم اتخاذ التدابير المناسبة. وسوف يصبح الخوف والجوع 

والمرض واقعاً طويل األمد بالنسبة لهم.

 ستزداد مخاطر     
 الحماية زيادة كبيرة

من دون إجراءات فورية، سوف تتفاقم أزمة الحماية في ليبيا.

الهجمات ضد  جراء  من  مليون شخص   1.3 يتضرر   وسوف 
القانونية  السالمة  ومحدودية  المدنية،  التحتية  والبنية  المدنيين 
من  للقلق  المثيرة  والمستويات  الحركة،  وتقييد حرية  والجسدية، 
األلغام  عن  الناجمة  والحوادث  الجنس،  نوع  على  القائم  العنف 
األرضية والعبوات الناسفة. وقد يؤدي عدم اتخاذ إجراءات أيضاً 
عدد  في  محتملة  وزيادة  بالحماية  المتعلقة  الشواغل  تدهور  إلى 
تأثر  يستمر  وسوف  الحماية.  إلى  يحتاجون  الذين  األشخاص 
أكثر شدة ويصبحوا ضحايا  نحو  باألزمة على  النساء واألطفال 
للعنف الجسدي واللفظي واالعتداء النفسي واالجتماعي. وقد يظل 

األطفال أيضاً هدفاً للتجنيد العسكري واالتجار بالبشر.

سوف يظل الالجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون عرضة للتمييز 
والتهميش بشكل خاص. ومن دون شبكة اجتماعية يمكن االعتماد 
السيئة في مراكز االحتجاز  المعيشية  عليها، وفي ظل الظروف 
المكتظة، وعدم إمكانية الحصول على الخدمات الحيوية، سيظل 
المعاملة  لسوء  عرضة  والمهاجرون  اللجوء  وطالبو  الالجئون 
لعبور  سيسعون  كما  المهربين،  قبل  من  واالستغالل  والتحرش 
البحر األبيض المتوسط بحثاً عن األمان في أوروبا. وسيعرضهم 

الفشل في حمايتهم للمزيد من مخاطر التمييز والتهميش.



ُطبعت هذه الوثيقة نيابة عن الفريق القطري للعمل اإلنساني والشركاء.

تعرض هذه الوثيقة فهم الفريق القطري للعمل اإلنساني المشترك لألزمة، بما في ذلك االحتياجات اإلنسانية األكثر إلحاحاً، وتعكس تخطيطه المشترك 
لالستجابة اإلنسانية.

األوصاف المستخدمة وطريقة عرض المواد في هذا التقرير ال تعبر عن أي رأي خاص بالفريق القطري للعمل اإلنساني والشركاء فيما يتعلق بالوضع 
القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو فيما يتعلق بسلطاتها أو بتعيين حدودها أو تخومها.

www.unocha.org/romena/about-us/about-ocha-regional/libya

www.humanitarianresponse.info/en/operations/libya

@ocharomena


