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النداء اإلنساني العاجل لمدينة سرت

10.7 مليون
دوالر أمريكي

يستهدف تزويد 79.400 شخص في سرت بالمساعدات المنقذة للحياة والحماية في الفترة من سبتمبر/أيلول إلى 
ديسمبر/كانون األول 2016

التمويل المطلوب لعمليات سرت

صدرت هذه الوثيقة بتاريخ 5 سبتمبر/أيلول 2016 من قبل مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية بالتعاون مع الشركاء اإلنسانيين وبدعم 
وتنسيق من حكومة الوفاق الوطني. وتغطي الوثيقة الفترة الممتدة من سبتمبر/أيلول 2016 وحتى نهاية عام 2016.
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اإلستجابة ألزمة سرت

لمحة عامة عن األزمة

انتقل الوضع في سرت إلى مرحلة جديدة حيث تسببت العمليات العسكرية 
ضد تنظيم الدولة اإلسالمية اإلرهابي إلى حركات نزوح جديدة باإلضافة 
إنساني  أسفر عن وضع  مما  العودة،  اتجاه  في  الحاصلة  الحركات  إلى 
أكثر تعقيًدا وإلحاًحا.  فقد بدأت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا العمليات 
العسكرية الهادفة الستعادة مدينة سرت من قبضة تنظيم الدولة اإلسالمية 
استعادة  في  الحين  ذلك  منذ  ونجحت   ،2016 مايو/أيار  في  اإلرهابي 
أجزاء  معظم  جانب  إلى  سرت  لبلدية  الخارجية  الحدود  على  السيطرة 
مدينة سرت. وقد أشارت التقارير األخيرة إلى أن تنظيم الدولة اإلسالمية 
الوفاق  المدينة، وأن حكومة  إلى مركز  التراجع  أُجبر على  قد  اإلرهابي 

الوطني تتوقع استرجاع جميع األراضي في غضون أسابيع.

والجدير بالذكر أن حركة النزوح من سرت قد تزايدت بشكل كبير على 
مدار العام الماضي حيث قامت العائالت بالفرار من الظروف القاسية التي 
سادت تحت حكم تنظيم الدولة اإلسالمية اإلرهابي. وُتمثل سرت أكبر معقل 
لتنظيم الدولة اإلسالمية اإلرهابي خارج العراق وسوريا وذلك عقب استيالء 
التنظيم على المدينة في فبراير/شباط 2015. وقد وردت تقارير على لسان 
الفارين من المنطقة تفيد بوجود نقص شديد في األغذية والدواء، ووقوع 
الكثير من عمليات السلب ومصادرة الممتلكات، وانتهاكات جسيمة لحقوق 
اإلنسان، بما في ذلك حوادث قطع الرؤوس في الميادين العامة، والصلب 
التي  العمليات العسكرية،  على األعمدة الخشبية واالختطاف. وقد تسببت 
بدأت ضد تنظيم الدولة اإلسالمية اإلرهابي في أوائل شهر مايو/أيار 2016، 
في حدوث حركة نزوح جديدة في ظل فرار السكان إلى مناطق بني وليد، 
المقام األول. وُتقدر أعداد  ومصراتة، وترهونة، وطرابلس، والجفرة في 
السكان الفارين من سرت إلى أجزاء أخرى من ليبيا في هذه المرحلة بما 

يبلغ 90.500 شخص. 

الدولة  تنظيم  محاربي  تدفع  التي  العسكرية  العمليات  تقدم  إطار  وفي 
البلديات  إلى  العودة  في  األسر  بدأت  التراجع،  إلى  اإلرهابي  اإلسالمية 
والمناطق السكانية التي تقع حول مدينة سرت. وتشير البيانات الواردة 
عن اللجنة المعنية باألزمات في سرت إلى أن العديد من األسر قد عادت 
بالفعل، في ظل استقرار ما ُيقدر بنحو 48.300 شخص حالياً في بلدية 
سرت. ويتضمن هذا العدد األشخاص العائدين باإلضافة إلى من بقوا في 
المناطق الُمحررة. وعلى صعيد آخر، الزالت التقديرات الواردة ألعداد 
األشخاص المقيمين في مدينة سرت نفسها متباينة إلى حد كبير في ظل 

استمرار النزاع القائم.

ومن المتوقع أن تستمر حركات العودة كما ُيرجح أن تتسارع وتيرتها 
فور إعالن قوات حكومة الوفاق الوطني عن نجاح عملياتها العسكرية. 
ويتوقع الشركاء اإلنسانيون أنه بنهاية العام، سيصل عدد المقيمين في بلدية 
سرت وبعض أحياء مدينة سرت إلى حوالي 79.400 شخص برغم أن 
أنحاء كثيرة من  المدينة نفسها لن يمكن الوصول إليها لعدة أشهر على 

األرجح.

أن حجم  فبرغم  للغاية.  إلى سرت ظروًفا صعبة  العائدة  األسر  وتواجه 
األضرار التي أصابت البنية التحتية المدنية غير معلوم حتى اآلن، إال أن 
المصادر المتاحة تشير إلى وجود حاجة عاجلة لمياه الشرب واإلمدادات 
األساسية.  المنزلية  واللوازم  الغذائية  المخزونات  ذلك  في  بما  األساسية، 
في  ونقًصا  شديدة  عرقلة  الصحية  الخدمات  واجهت  ذلك،  إلى  وإضافة 
تحت  يعيش  كان معظمها  التي  األسر  تحتاج  كما  للحياة.  المنقذة  األدوية 
النفسي  والدعم  الحماية  خدمات  إلى  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  احتالل 
واالجتماعي. ولذلك استقبلت العديد من المنازل الموجودة بالضواحي أسًرا 
إجهاد  إلى  أدى  مما  المدينة،  بمركز  آمنة  أجزاء غير  قادمة من  إضافية 
االقتصادية  األحوال  وتؤثر  بالسكان.  المنازل  وتكدس  الشحيحة  الموارد 
البالغة الصعوبة سلًبا على الليبيين بوجه عام، ولكنها ُتعتبر مدمرة بشكل 
خاص بالنسبة لألسر النازحة التي تفتقر للكثير من األصول المادية لكونهم 

اضطروا إلى ترك منازلهم.

وُتعتبر مخلفات الحرب القابلة لالنفجار والعبوات الناسفة التي يتم زرعها 
عن عمد من األمور المثيرة للقلق بصورة خاصة، والتي ستحول الكثير 
من أجزاء مدينة سرت إلى مناطق يصعب الوصول إليها خالل األشهر 
القادمة. فإن التلوث الناجم عن مخلفات الحرب من المتفجرات والعبوات 
الناسفة يجعل السكان العائدين عرضة لخطر الموت أو اإلصابات البالغة 
إزالة  إلى  للحاجة  ونظًرا  البناء.  إعادة  إلى  الرامية  الجهود  سيعيق  كما 
األنقاض، والتلوث باأللغام ومخلفات الحرب القابلة لالنفجار، ينبغي توخي 
من  الكثير  إلى  النطاق  واسعة  العودة  بعمليات  السماح  بشأن عدم  الحذر 
مخلفات  من  المدينة  خلو  عن  الرسمي  اإلعالن  قبل  مدينة سرت  أجزاء 

الحرب القابلة لالنفجار والعبوات الناسفة. 

األضرار التي لحقت بمستشفى ابن سينا بسرت. مرجع الصورة: مصور فوتوغرافي غير معروف
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اإلستجابة اإلنسانية

ركز األنشطة المنقذة للحياة التي يشتمل عليها هذا النداء على المساعدات 
الطارئة المستهدفة للسكان الموجودين في نطاق بلدية سرت. وبناًء على 
حركة العودة المرصودة حتى اآلن، وقرب مواقع مخيمات النازحين من 
بنغازي،  مثل  األخرى  السياقات  في  المكتسبة  الخبرات  وأيًضا  البلدية، 
القادمة،  للعودة خالل األسابيع واألشهر  يتوقع الشركاء محاوالت عديدة 
وعليه فهم يخططون لتقديم الدعم إلجمالي عدد سكان يصل إلى 79.400 
شخًصا من هؤالء المقيمين في سرت والذين سيحتاجون إلى الدعم خالل 

األشهر األربعة القادمة. 

يقوم الشركاء بتصميم وتكييف استجاباتهم بحيث تلبي بمرونة االحتياجات 
المختلفة والمتغيرة للسكان المستهدفين في سرت. وبينما تستمر عمليات 
من  أخرى  مناطق  إلى  سرت  من  للنازحين  بالنسبة  اإلنسانية  االستجابة 
متزايدة، سمة  بلدية سرت، بصورة  في  الوضع  يغلب على  ليبيا، سوف 
مجال  في  الفاعلة  الجهات  تقوم  وعليه،  منازلهم.  إلى  العائدين  النازحين 
العمل اإلنساني بتكييف تدخالتهم بما يضمن تلبية احتياجات هذا الوضع 
األساسية  الخدمات  على  الحصول  إمكانية  استعادة  وينبغي  المتحول. 
سرت.  خارج  إلى  النزوح  عمليات  تجدد  عدم  لضمان  عاجلة  بصورة 
ومن المقرر إجراء تقييمات لجدوى تقديم المساعدات النقدية حالما تسمح 
عمليات  أي  ستعتمد  حيث  السوق  نشاط  استئناف  وأيًضا  بذلك  الظروف 
للتوزيع على االحتياجات التي تم تقييمها. ومن ناحية أخرى، سيتم وضع 
الخاضعة  المناطق  التي ظلت في  باألسر  المحددة والخاصة  االحتياجات 
تغطية  نطاق  ذلك  في  بما  االعتبار،  في  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  لسيطرة 
التحصينات،  والدعم النفسي واالجتماعي، والتعليم لألطفال الذين تغيبوا 

عن المدرسة أو ممن فُرض عليهم دراسة مناهج مغايرة.

وقد حددت القطاعات الموارد والقدرات التي يمكن توجيهها على الفور 
إلى أنشطة االستجابة اإلنسانية في سرت في الوقت الذي يتم خالله البدء 
العاجل  النداء  أجل  من  والتعاقد  والشراء  التبرعات  جمع  عمليات  في 
التي  والموارد  المخزونات  لتحديد  تقييًما  القطاعات  أجرت  كما  لسرت. 

القصير،  المدى  على  سرت  في  االستجابة  لعملية  توجيهها  إعادة  يمكن 
وذلك للوصول إلى سرت بأقصى سرعة ممكنة. غير أن أية مخزونات أو 
موارد سيتم إعادة توجيهها إلى سرت ينبغي أن يتم تجديدها )تعويضها( 
بصورة عاجلة حتى ال تتم االستجابة السريعة في سرت على حساب جهود 

االستجابة في أجزاء أخرى من البالد.

تسمح  التي  الظروف  وتهيئة  المدينة  إلى  الوصول  تأمين  يتم  أن  ولحين 
سرت،  مدينة  ذلك  في  بما  سرت،  أنحاء  لكافة  والكريمة  اآلمنة  بالعودة 
سيستمر المجتمع اإلنساني في توفير المساعدات للنازحين من سرت إلى 
للتعامل مع هذه االحتياجات  ليبيا. وقد تم التخطيط  األجزاء األخرى في 
على نطاق واسع في إطار خطة االستجابة اإلنسانية في ليبيا 2016. غير 
أن خطة االستجابة اإلنسانية 2016 لم يتم تمويلها إال بنسبة 28٪ فقط، 
العمليات  لتمويل  الالزمة  الموارد  في  شديد  نقص  إلى  أدى  بالتالي  مما 
ويستلزم تموياًل إضافياً عاجاًل. ويمكن أن يؤدي الفشل في توفير االستجابة 
إلى سرت  للعودة  األسر  على  الضغط  إلى خطر  النازحة  لألسر  الكافية 
قبل األوان، وهو األمر الذي يعرضهم للخطر الناجم عن مخلفات الحرب 

القابلة لالنفجار واأللغام.

وثيق  نحو  على  اإلنسانية  المساعدات  تنسيق  يتم  أخرى،  ناحية  ومن 
مع جهود االستجابة األخرى التي تتم على المستويين الوطني والدولي 
والتعاون  بالتنسيق  الشركاء  ويقوم  سرت.  في  الوضع  تستهدف  والتي 
مع  االصطفاف  لضمان  سرت  في  باألزمات  المعنية  اللجنة  مع  الوثيق 
عن  اإلدارة  أسلوب  وُيعتبر  لسرت.  الُمخططة  الوطنية  االستجابة  جهود 
العمل  مجال  في  الفاعلة  الجهات  تتبعها  التي  االستجابة  صيغة  هو  ُبعد 
اإلنساني الدولي في ليبيا، بما في ذلك سرت. ويتم ذلك من خالل التنسيق 
الوثيق فيما بين الفريق القطري للعمل اإلنساني، وداخل القطاعات، ومع 
وعلى  اإلنسانية.  والمعايير  بالمبادئ  االلتزام  لضمان  الوطنيين  الشركاء 
صعيد آخر، يقوم منسق الشؤون اإلنسانية، بدعم من مكتب األمم المتحدة 
لتنسيق الشؤون اإلنسانية، بدور قيادي فيما يتعلق بالتنسيق الشامل لجهود 

االستجابة.

خارطة توزيع السكان داخل بلدية سرت.
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الحماية

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

األمن الغذائي

الصحة

المأوى والمواد غير الغذائية

التعليم

0.9 مليون دوالر أمريكي
 5.5 مليون دوالر أمريكي

الخطط القطاعية

السياسية  المخططات  مع  كاماًل  توافًقا  لسرت  التخطيط  عملية  وتتوافق 
المعنية  الفاعلة  الجهات  قامت  وقد  باالستقرار.  المعنية  وتلك  والتنموية 
تحت  باالستقرار،  المتعلق  والتنموي وكذلك  والسياسي  اإلنساني  بالجانب 
الشؤون  المقيم/منسق  العام/المنسق  لألمين  الخاص  الممثل  نائب  قيادة 
اإلنسانية، باالتفاق على تحديد سيناريو مشترك وُمتوقع من أجل سرت، كما 
يقومون بتوفيق أطر التخطيط تبًعا للتحليل المشترك لألوضاع القائمة. وقد 
يتم استكمال المساعدات المنقذة للحياة التي يشتمل عليها هذا النداء العاجل 
من خالل مكون سرت التابع لمشروع مرفق تحقيق االستقرار في ليبيا الذي 
التي  اإلجراءات  تشتمل  أن  ويمكن  اإلنمائي.  المتحدة  األمم  برنامج  ينفذه 
ستتم في إطار هذا المشروع على توفير المعدات الالزمة لدعم الخدمات 
جمع  وشاحنات  اإلطفاء،  وسيارات  اإلسعاف،  سيارات  مثل  األساسية، 
القمامة. ومن المقرر أن يبدأ مشروع مرفق تحقيق االستقرار في إجراء 

تقييم عاجل للنزاع في غضون األشهر الثالثة القادمة. وتجدر اإلشارة إلى 
أن عملية تقييم النزاع المذكورة سُتكمل تقييم االحتياجات السريع والمتعدد 
القطاعات المقرر إجرائه من ِقبل الجهات الفاعلة اإلنسانية فور أن تسمح 
الظروف بذلك. وبمجرد أن تسمح األحوال األمنية بذلك، يخطط مشروع 
مرفق تحقيق االستقرار في ليبيا لتنفيذ تدخالت لإلصالح وإعادة التأهيل 

والتخفيف من حدة النزاعات.

المباني الُمدمرة ومخلفات الحرب من المتفجرات في سرت. مرجع الصورة: المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ومخلفات الحروب

تحديد أهداف القطاعات والتخطيط المرن

قامت القطاعات بإجراء تخطيط العمليات الخاص بكل منها وعلى تحديد األهداف على أساس االحتياجات المتوقعة والقدرات وإمكانية الوصول بالمساعدات 
إلى داخل بلدية سرت، وأيًضا وفًقا لإلمدادات التي من الممكن أن يتم شرائها وإيصالها خالل اإلطار الزمني لهذا النداء. واستهداًفا إليصال الحد األقصى من 
المساعدات إلى سرت في غضون األشهر األربعة القادمة، قامت القطاعات بتحديد الموارد والمخزونات التي يمكن أن يتم إعادة توجيهها على الفور لجهود 
االستجابة في سرت. ويتعين أن يتم تجديد هذه الموارد بصورة عاجلة لتجنب األثر السلبي على جهود االستجابة في أجزاء أخرى في ليبيا. وفي إطار الخطط 
القطاعية المذكورة فيما يلي، يتم إدراج كافة المخزونات والموارد المحددة كبنود “يمكن إعادة تخصيصها” من أجل استجابة سرت كما ُتدرج أيًضا تحت بند 

“التمويل اإلضافي الالزم”.

لمحة عامة عن اإلحتياجات القطاعية

1 مليون دوالر أمريكي
1.5 مليون دوالر أمريكي

1.1 مليون دوالر أمريكي

0.7 مليون دوالر أمريكي
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5.5 مليون دوالر أمريكي
مطلوبة للوصول إلى 79.400 شخص

)rubaian@unhcr.org(  معلومات االتصال: نسرين ربيعان
في ضوء احتياجات الحماية المحددة بالنسبة لألسر في سرت التي عادت مؤخًرا من أجزاء 
أخرى في ليبيا، أو التي بقت في سرت خالل فترة سيطرة تنظيم  الدولة اإلسالمية عليها وأثناء 
استجابته في سرت على  الحماية  التي تمت مؤخًرا، سوف يركز قطاع  العسكرية  العمليات 
خمسة أنشطة رئيسية، وهي: ضمان توعية األسر في بلدية سرت بشان خطر األلغام؛ وتنظيم 
وتقديم  باألمر؛  المعنية  المحلية  للفرق   الالزمة  المعدات  وتوفير  األلغام  إزالة  على  تدريب 
القائم  النفسي واالجتماعي وإدارة الحاالت الفردية؛ وبذل الجهود لمنع العنف  خدمات الدعم 
على النوع االجتماعي، وتوفير خدمات اإلحالة للناجين؛ وتوفير خدمات الحماية المتخصصة 

لألطفال.

شركاء القطاع: يشرع قطاع الحماية في إقامة شراكات مع المنظمات التالية: منظمة السالم، وجمعية السبيل، وجمعية أيادي الخير، والمنظمة الدولية 
المتعلقة  المتحدة لإلجراءات  الحروب/ دائرة األمم  باأللغام ومخلفات  المتعلقة  الليبي لألعمال  المعنية باألزمات في سرت، والمركز  للهجرة، واللجنة 

باأللغام، وصندوق األمم المتحدة للسكان، ومفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، ومنظمة األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(. 

الحماية

عدد األشخاص األنشطة ذات األولوية
المحتاجين 
للمساعدات

عدد المستهدفين 
بالمساعدات

التمويل/المخزونات التي 
يمكن تخصيصها مؤقًتا 
لالستجابة السريعة في 

سرت والتي ينبغي تجديدها 
)استعواضها(

الموارد اإلضافية 
المطلوبة

)المبلغ بالدوالر 
األمريكي(

تنظيم أنشطة توعوية بخطر األلغام للحد من أثر 
مخلفات الحرب القابلة لالنفجار، واألسلحة الصغيرة 

واأللغام داخل بلدية سرت.

400.000صفر79,40079,400

إجراء تدريبات للفرق التالية لتنفيذ أنشطة الحد من 
آثار مخلفات الحرب القابلة لالنفجار، واألسلحة 

الصغيرة واأللغام داخل بلدية سرت:

                                                                                                                                                
• 5 فرق وطنية في مجال البحث شديد الخطورة 

)ُمجهزة وُمدربة(

• 5 فرق وطنية إلبطال الذخائر المتفجرة/التخلص 
من العبوات الناسفة ارتجالية الصنع شديدة الخطورة 

)ُمجهزة وُمدربة(

• 5 استشاريين دوليين في مجال التخلص من 
العبوات الناسفة ارتجالية الصنع شديدة الخطورة

• 3 استشاريين دوليين في مجال البحث شديد 
الخطورة  

4.000.000صفر79,40079,400

توفير الدعم النفسي واالجتماعي وخدمات إدارة 
الحاالت الفردية للبالغين، بما في ذلك الفئة السكانية 
الضعيفة مثل ضحايا العنف القائم على أساس النوع 

االجتماعي.

25,0009,00090,000300.000

تنظيم األنشطة الرامية لمنع العنف وتوفير الدعم 
وخدمات اإلحالة للناجين من حوادث العنف القائم 

على النوع االجتماعي.

20,0005.00020,000200.000

20,00012,00050,000550.000توفير خدمات الحماية المتخصصة لألطفال.

5,450.000إجمالي
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عدد األشخاص األنشطة ذات األولوية
المحتاجين 
للمساعدات

عدد المستهدفين 
بالمساعدات

التمويل/المخزونات التي 
يمكن تخصيصها مؤقًتا 
لالستجابة السريعة في 

سرت 

الموارد اإلضافية 
المطلوبة

)المبلغ بالدوالر 
األمريكي(

324.576صفر48,30024,150توفير إمدادات المياه عن طريق شاحنات نقل المياه 

توزيع الِعدد العائلية للوازم الصحية ومعلومات 
التوعية بالنظافة الصحية

571.680صفر79,40039,700

896.256إجمالي

يدين )10 قطع،  لوازم الصحية األساسية على اآلتي: فوط صحية نسائية )3 عبوات(، وحفاضات األطفال )12 قطعة، وزن من 4-9 كجم(، صابون لغسيل ال ية ل ل دد العائ ِع 1  يشتمل محتوى ال
ترًا(، شامبو )1 قطعة واحدة،  وزن من 10-110 جم(، صابون غسيل المالبس )2كيسان، وزن 1 كجم(، صفائح )1 قطعة واحدة، وزن 10 لتر(، إناء لغسل المالبس )1 قطعة واحدة، وزن 20 ل

لتر(، اسفنجة )4 قطع(، ونشرات توعية. ي يفة استحمام )2 قطعتين(، منظف غسيل الصحون )1 قطعة واحدة، وزن 750 مل لتر(، ل ي وزن 750 مل

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

 0.9 مليون دوالر أمريكي
مطلوبة للوصول إلى 39.700 شخص

)malmjadleh@unicef.org(  معلومات االتصال: محمد المجادله

الزال حجم الضرر الواقع على البنية التحتية للمياه والصرف الصحي لم يتم تقييمه بعد نتيجة 
استمرار النزاع الدائر في سرت. غير أن المناقشات التي جرت مع اللجنة المعنية باألزمات 
في سرت ومصراته قد كشفت أن من بين 79.000 متضرر، يوجد حوالي 39.700 شخص 
في حاجة ملحة إلى اللوازم األساسية للنظافة الصحية بينما يحتاج 24.150 شخص إلمدادات 
المياه النقية الصالحة للشرب. والجدير بالذكر أن شبكة المياه، التي تعتبر المصدر الرئيسي 
إلى  الدائر وتحتاج  النزاع  المياه في سرت،  على األغلب قد تضررت من جراء  إلمدادات 
بعض الوقت ليتم تقييمها وإصالحها. وسيركز قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 
على تلبية االحتياجات الملحة لما يبلغ 39.700 من السكان المتضررين من خالل شاحنات 
نقل المياه وتوزيع ِعدد أسرية للوازم الصحية األساسية1 ونشر معلومات النظافة الصحية. وسوف تسهم ِعدد لوازم النظافة الصحية، التي تشتمل على 
الصابون وغيره من المواد األخرى، في تحسين صحة السكان المتضررين. ففي كل من هذه الِعدد، سوف يتم إرفاق نشرة تنطوي على معلومات النظافة 
الصحية بهدف رفع الوعي بأفضل الممارسات الصحية. ومن خالل التنسيق مع بلدية سرت، يتم إجراء المزيد من التقييمات لفهم مدى األضرار الواقعة 

على البنية التحتية لشبكة المياه والصرف الصحي، بما في ذلك المدارس واألبنية العامة باإلضافة إلى تحليل سوق نقل المياه بالشاحنات.

شركاء القطاع: ستُنفذ هذه األنشطة من خالل إقامة شراكات مع عدة جهات،  وهي: 1( المنظمات غير الحكومية الوطنية التي تتضمن الجمعية الليبية 
للمصالحة الوطنية و األعمال الخيرية، والهالل األحمر الليبي؛ 2( بلدية سرت؛ 3( اللجنة المعنية باألزمات في سرت.  

 1مليون دوالر أمريكي
مطلوبة للوصول إلى 15.000 شخص

األمن الغذائي

)lokule.ladowani@wfp.org( معلومات االتصال: لوكولي الدوانى

نظًرا لظروف وأحوال المناطق التي تم استعادتها مؤخًرا من قبضة تنظيم الدولة اإلسالمية، 
وفي ظل التقارير الواردة التي تفيد بوجود نقص في مخزون الغذاء األساسي والتأخر المحتمل 
في استئناف النشاط السوقي، سيركز الشركاء في مجال األمن الغذائي على نشاطين رئيسيين، 
أال وهما: توزيع َسالَّت الغذاء بحيث تستهدف األسر األكثر ضعًفا وتأثًرا، وإجراء تقييمات 
لألمن الغذائي، بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، لتوجيه وصقل عمليات االستهداف واالستجابة 

التي يقوم بها القطاع. 
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عدد األشخاص األنشطة ذات األولوية
المحتاجين 
للمساعدات

عدد المستهدفين 
بالمساعدات

التمويل/المخزونات التي 
يمكن تخصيصها مؤقًتا 
لالستجابة السريعة في 

سرت 

الموارد اإلضافية 
المطلوبة

)المبلغ بالدوالر 
األمريكي(

توفير المساعدات الغذائية المنقذة للحياة عن طريق 
توزيع سالت الغذاء، الُمصممة لتغطية 75٪ من 

االحتياجات الغذائية، على السكان ببلدية سرت.

936.000صفر20,00015,000

50.000صفرغير متوفرغير متوفرإجراء تقييمات غذائية حيثما تسمح الظروف بذلك.

986.000إجمالي

1.5 مليون دوالر أمريكي 
مطلوبة للوصول إلى 79.400 شخص

الصحة

)bashiris@who.int( معلومات االتصال: الدكتور إشتياق بشير

في  العمل  وتوقف  سرت  في  الصحية  الخدمات  واجهته  الذي  الشديد  االضطراب  ظل  في 
المستشفى المركزي )مستشفى ابن سينا المركزي في سرت والتي كانت طاقتها االستيعابية 
ة للرعاية الطبية المركزة(، سيركز شركاء  تبلغ 320 سريًرا، و8 غرف للعمليات و8 أِسرَّ
قطاع الصحة على نشاطين لهما األولوية، وهما: تعبئة الموارد البشرية الالزمة الستمرار 
إلى  العقلية؛  بما في ذلك األطباء، والممرضون، وخبراء الصحة  الخدمات الصحية،  توفير 

جانب توفير اللوازم الصحية للمرافق الصحية في سرت.

شركاء القطاع: ويتمثل شركاء قطاع الصحة المنفذون ألنشطة االستجابة بسرت في وزارة الصحة الليبية المسؤولة عن مستشفيات اإلحالة ومرافق 
الرعاية الصحية األولية، والهيئة الطبية الدولية – فرع ليبيا.

شركاء القطاع: يتمثل شركاء قطاع األمن الغذائي القائمين على تنفيذ هذه االستجابة في مؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي الخيرية، التي تغطي كافة المناطق 
المحيطة باستثناء بنغازي؛ والهيئة الليبية لإلغاثة والمساعدات اإلنسانية، التي تغطي بنغازي وقد توسع نطاق التغطية ليشمل مناطق أخرى بحاجة إلى 

اتخاذ إجراء سريع، إذا ُطلب ذلك؛ وجمعية أيادي الخير التي سيتم توقيع اتفاقية معها بشأن تغطية مناطق في وسط وغرب ليبيا.

عدد األشخاص األنشطة ذات األولوية
المحتاجين 
للمساعدات

عدد المستهدفين 
بالمساعدات

التمويل/المخزونات التي 
يمكن تخصيصها مؤقًتا 
لالستجابة السريعة في 

سرت 

الموارد اإلضافية 
المطلوبة

)المبلغ بالدوالر 
األمريكي(

التعبئة الفورية للموارد البشرية في مجال الصحة 
)األطباء، والممرضون، وموظفو اللوجستيات، 

وخبراء الصحة العقلية(

372.824صفر79.40079.400

توفير الِعدد األساسية واإلضافية للمستلزمات 
المشتركة بين الوكاالت لحاالت الطوارئ وِعدد 

مواد إسعاف المصابين )نوع أ وب( وحقائب الصحة 
اإلنجابية المشتركة بين الوكاالت للمرافق الصحية 

في بلدية سرت.

905.984صفر79.40079.400

توفير األدوية المنقذة للحياة، والمعدات واإلمدادات، 
والتي تشمل النقل، في بلدية سرت.

مراكز الرعاية الصحية األولية 120.00080.000
11 -

وحدات الرعاية الصحية األولية 
29 –

العيادة الشاملة - 1

234.300

1.513.108إجمالي
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عدد األشخاص األنشطة ذات األولوية
المحتاجين 
للمساعدات

عدد المستهدفين 
بالمساعدات

التمويل/المخزونات التي 
يمكن تخصيصها مؤقًتا 
لالستجابة السريعة في 

سرت 

الموارد اإلضافية 
المطلوبة

)المبلغ بالدوالر 
األمريكي(

توفير مجموعات المواد غير الغذائية المصممة 
خصيًصا لالستجابة الحتياجات النازحين الذين 

عادوا مؤخًرا إلى ديارهم أو الذين لم يتركوا سرت 
والمناطق المحيطة بها

800.000 دوالراً أمريكياً 79.40012.500
)إعادة توزيع – 1.250 

مجموعات المواد غير الغذائية 
من مفوضية األمم المتحدة 
السامية لشؤون الالجئين، 

1.250 مجموعات المواد غير 
الغذائية من المنظمة الدولية 

للهجرة(

800.000

)لتجديد/استعواض 
المخزونات المعاد 

توزيعها(

توفير مالجئ الطوارئ لألشخاص األكثر ضعًفا في 
المناطق المتضررة في بلدية سرت

سوف يتم تحديده من 
خالل التقييم السريع

94.000 دوالر أمريكي1000

)إعادة توزيع – 200 خيمة 
عائلية(

 94.000

)لتجديد/استعواض 
المخزونات المعاد 

توزيعها(

تقييم أوضاع السوق وجدوى المساعدات النقدية داخل 
بلدية سرت والمناطق المحيطة بها

200.000صفرغير متوفرغير متوفر

1.094.000إجمالي

1.1 مليون دوالر أمريكي
مطلوبة للوصول إلى 12.500 شخص

)peschman@unhcr.org( معلومات االتصال: جوليان بيشمان

مناطق  في  النزوح  من  مؤخًرا  عادوا  ممن  في سرت،  لألسر  المحددة  لالحتياجات  استجابًة 
أخرى في ليبيا، أو الذين ظلوا في سرت خالل فترة سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية وكذلك 
خالل العمليات العسكرية األخيرة، سوف يركز قطاع المأوى والمواد غير الغذائية استجابته 
الُمجهزة  الغذائية  المواد غير  توفير مجموعات  أنشطة رئيسية، وهي:  في سرت على ثالثة 
المتضررة؛ وتقييم جدوى  المناطق  الطوارئ في  الضعيفة؛ وتوفير مالجئ  للفئات  خصيًصا 

المساعدات النقدية في سرت بمجرد أن تتيح الظروف ذلك.

شركاء القطاع: يوجد العديد من الجهات الفاعلة الدولية والليبية العاملة في ليبيا ضمن مجموعة عمل قطاع المأوى، ويتمتع بعضهم بالحضور الفعلي 
بينما يعمل اآلخرون من خالل شركاء محليين، من بينهم: مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، والمجلس الدنماركي 
لالجئين، والهيئة الطبية الدولية، والهيئة الليبية لإلغاثة والمساعدات اإلنسانية، ومؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي الخيرية، ووكالة التعاون التقني والتنمية، 

والمنظمة اإليطالية للتعاون والتنمية، وهيئة إنقاذ الطفولة الدولية، ومنظمة فيلق الرحمة، ومؤسسة المساعدات الكنسية الدنماركية.

مالجئ الطوارئ والمواد غير الغذائية
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0.7 مليون دوالر 
مطلوبة للوصول إلى 7.500 طفل

التعليم

)nkaddoura@unicef.org( معلومات االتصال: ناصر قدورة

نظًرا الستمرار النزاع الدائر في سرت، لم يتم تحديد وتقييم عدد األطفال المتضررين من النزاع 
بعد. لكن بالرغم من ذلك، فإن المعلومات التي وردت من المكتب التعليمي اإلقليمي في سرت2  
)اعتباًرا من أغسطس/آب 2016( تشير إلى أنه من بين 126 مدرسة في بلدية سرت، توجد 
فقط مدرستان متضررتان بشكل جزئي )أحدهما ابتدائية واألخرى ثانوية(، وست مدارس ُدمرت 
تدميًرا كاماًل )خمس مدارس ابتدائية وواحدة ثانوية(، وأن 44 مدرسة تحتاج إلى إصالحات 
في  المدارس  نحو 98٪ من  فإن  لذا،  كبيرة.  إلى إصالحات  تحتاج 80 مدرسة  بينما  بسيطة 
بلدية سرت تحتاج إلى اإلصالح/ الصيانة، وهو األمر الذي يؤثر على نحو 30.000 طالب 
في المرحلة االبتدائية والثانوية. وتوجد تقارير موثوقة تفيد بأن تعليم العديد من األطفال قد شهد 
انقطاًعا. وباإلضافة إلى معالجة مشكلة األطفال المتسربين من المدارس، فإن المجلس المحلي أشار إلى عدم وجود برامج للرعاية النفسية واالجتماعية لألطفال 

المتضررين من النزاع والنزوح.

وفي استجابة لالحتياجات المحددة لألطفال المتأثرين بالنزاع في سرت، سوف يركز قطاع التعليم على مجالين أساسيين في إطار برنامجه، وهما: )1( دعم 
األطفال المتسربين للعودة للتعليم من خالل توفير بيئات تدريس وتعلم مالئمة ومواتية لألطفال عن طريق القيام بإجراءات بسيطة إلصالح وتجهيز المدارس، 
بما في ذلك مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وتوفير لوازم التعليم في حاالت الطوارئ للطالب والمدرسين )ِعدد المواد الترفيهية، وحقيبة 
“المدرسة في علبة”، وأدوات المعلمين( وذلك لدعم عملية التدريس والتعلم عن طريق التعليم الرسمي وغير الرسمي، وبناء قدرات المعلمين من خالل تدريبهم 

على التعليم في حاالت الطوارئ في ظل الحد األدنى من المعايير؛ )2( تنظيم دورات توعية بمخاطر األلغام لألطفال والمعلمين في المدارس.

شركاء القطاع: يتضمن شركاء التعليم في حاالت الطوارئ في بلدية سرت الحركة العامة للكشافة والمرشدات في ليبيا، ومكتب وزارة التعليم في بلدية 
سرت. 

عدد األشخاص األنشطة ذات األولوية
المحتاجين 
للمساعدات

عدد المستهدفين 
بالمساعدات

التمويل/المخزونات التي 
يمكن تخصيصها مؤقًتا 
لالستجابة السريعة في 

سرت 

الموارد اإلضافية 
المطلوبة

)المبلغ بالدوالر 
األمريكي(

262.500صفر7.500 طفل30.000 طفل3تقديم الحصص الترفيهية والعالجية والتعويضية 

إعادة المدارس المتضررة إلى العمل من خالل 
إجراءات صيانة بسيطة بحسب عملية التقييم 

33.000 دوالر أمريكي لكل مدرسة

سوف تتم صيانة 11 44 مدرسة متضررة
مدرسة

363.000صفر

توزيع ِعدد المواد التعليمية والترفيهية على األطفال 
في المدارس )بتكلفة 350 دوالر للِعدة( وسوف 

يستفيد 90 طالًبا من كل ِعدة – 85 ِعدة مطلوبة(

29.750صفر7.500 طفل30.000 طفل

القيام بعمل تثقيف بمخاطر األلغام للطالب )المرحلة 
االبتدائية والثانوية( بتكلفة 10 دوالرات لكل طالب 

تشمل طباعة مواد التوعية والدعوة

75.000صفر7.500 طفل30.000 طفل

توفير ِعدد أدوات المعلمين )العلوم والرياضيات( 
لَعدد 22 مدرسة بمعدل ِعدتين في كل مدرسة

7.700صفر22 ِعدة أدوات المعلمين44 مدرسة

737.950إجمالي

يمية في المنطقة.   تعل ية الكاملة عن كافة األمور ال ول يمي في محافظة سرت الذي يتولى المسئ ل يمي اإلق تعل 1 مدير المكتب ال
قدر عدد األطفال المتضررين  اًء على ذلك، ُي ن يم لعام 2014(. وب تعل انات وزارة ال ي ا )بحسب ب ًب بلغ 27.817 طال نة والمقدر عددهم بما ي أثر كافة الطالب الموجودين في المدي تيجة للصراعات الجارية في سرت، فقد ت 2 ن

بلغ 30.000 طفل. لمساعدة في سرت بما ي والمحتاجين ل



دليل العطاء
للعمل اإلنساني المتسق مع النداء العاجل لالستجابة األولية لسرت

المساهمة في النداء العاجل  
المعني  بالبلد  الخاصة  الصفحات  الدخول على  ُيرجى  القطرية،  للخطة  والتبرع مباشرًة  العاجل  النداء  الرغبة في االطالع على  في حال 
على موقع االستجابة اإلنسانية . ويتم إدراج روابط بكل خطة قطرية توجه المتصفح لمعلومات على االنترنت حول المنظمات المشاركة 

واألشخاص الذين يمكن التواصل معهم بشأن التبرعات. 

www.humanitarianresponse.info

)CERF( التبرع من خالل الصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ
يقدم الصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ تمويالً سريًعا مبدئياً لألنشطة اإلنسانية المنقذة للحياة فور وقوع حاالت الطوارئ وللعمليات 
التابع لمكتب  أثناء األزمات طويلة األمد التي تلقت تمويالً ضعيًفا. ويتلقى الصندوق المركزي لالستجابة للطوارئ  اإلنسانية الضرورية 
األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية مساهمات من جهات مانحة مختلفة –تشمل الحكومات باألساس كما تتضمن الشركات الخاصة، 
والمؤسسات، والجمعيات، والمؤسسات الخيرية واألفراد- والتي يتم تجميعها في صندوق واحد. ويتم استخدام هذا الصندوق في التعامل 
التالي:             الرابط  على  الصندوق  موقع  زيارة  ُيرجى  التبرع،  وطرق  الصندوق  عن  المزيد  لمعرفة  العالم.  أنحاء  جميع  في  األزمات  مع 

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

المساعدات اإلغاثية العينية
تناشد األمم المتحدة المانحين القيام بتوفير التبرعات النقدية بدالً من التبرعات العينية لتحقيق أقصى قدر من السرعة والمرونة، ولضمان كون 
مواد اإلغاثة التي تمس الحاجة إليها هي التي يتم إيصالها. وإذا كان ال يمكنكم سوى تقديم المساهمات العينية لالستجابة للكوارث وحاالت 

mnawar@un.org :الطوارئ، ُيرجى التواصل على البريد اإللكتروني التالي

تسجيل وتقدير مساهماتكم
يتولى مكتب الشؤون اإلنسانية خدمة التتبع المالي التي تسجل كافة المساهمات اإلنسانية لحاالت الطوارئ التي يتم اإلبالغ عنها )النقدية، 
والعينية، والثنائية، ومتعددة األطراف(. ويسعى المكتب إلى إبداء التقدير والتعريف بكرم الجهات المانحة وعرض مبلغ التمويل اإلجمالي 
المقدم والفجوات التمويلية في النداءات اإلنسانية. ُيرجى اإلبالغ عن مساهماتكم لخدمة التتبع المالي سواء عن طريق البريد اإللكتروني 

http://fts.unocha.org :أو استيفاء استمارة المساهمة اإللكترونية على الموقع التالي )fts@un.org(


