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تمهيد يقدمه

منسق الشؤون اإلنسانية
مضى ما يقرب من خمس سنوات منذ انتشار العنف والنزاع وعدم االستقرار في كل ركن من أركان ليبيا تقريباً .ال تزال األزمة تزداد عمقاً،
وقد تأثر بها أكثر من ثالثة ماليين شخص ،أي ما يقرب من نصف سكان ليبيا .لقد عانى الشعب الليبي أشد معاناة وأصبح اآلن منهكا ً وال
يزال يعيش في خوف على سالمته ومستقبله .لقد فقد الكثيرون منازلهم وسبل عيشهم وأحبائهم.
واليوم ،ال يزال العنف المتواصل مُحكما ً قبضته الرهيبة على السكان ،حارما ً الفئات األكثر ضعفا ً من احتياجاتهم األساسية ،ومسببا ً للنزوح
على نطاق واسع .وقد اضطر الليبيون إلى الفرار في مناسبات متعددة .وألحق القتال أضراراً جسيمة بالبنية التحتية وسبل العيش .وأصبح
التعرف على شوارع بنغازي ،التي دمرتها األسلحة المتفجرة ،ضربا ً من المستحيل .تدهورت فرص الوصول إلى الغذاء والمياه والصرف
الصحي والمأوى بشكل كبير ،وأصبح نظام الرعاية الصحية الهش على شفا االنهيار.
وقد عاش الليبيون لمدة خمس سنوات مع الواقع اليومي الحافل بالتهديدات والعنف .وكالعادة ،عانى الالجئون والمهاجرون والنازحون
والنساء واألطفال وذوي االحتياجات الخاصة أكثر من غيرهم من النزاع الذي أودى بحياة اآلالف وخلّف اآلالف من الجرحى .وتنتشر
المتفجرات من مخلفات الحرب في البالد ،مهددة بإلحاق مزيد من األذى .ويشكل العنف القائم على نوع الجنس والتجنيد القسري تهديداً
متزايداً للنساء واألطفال في مجتمعاتهم المحلية.
ال تزال البيئة التشغيلية في ليبيا غير آمنة ومعادية للجهات الفاعلة اإلنسانية .توفر خطة االستجابة اإلنسانية وسيلة للمضي قدما ً في مواجهة
التحديات الكامنة في التخطيط واالستجابة لالحتياجات الواسعة النطاق في وضع غير مستقر .إنها خطة االستجابة الليبية األكثر شموالً حتى
اآلن ،وهي تحقق االستفادة من تقييم االحتياجات اإلنسانية المُحسّن ومرحلة التخطيط الحاسمة.
ومع اقتراب عام  2015من نهايته ،أصبح مستقبل ليبيا على المحك .وسيكون ألي تدهور في األزمة صداه في جميع أنحاء المنطقة ،حيث
ستدفع الظروف الوحشية وفقدان األمل أعداداً أكبر إلى الفرار عبر الحدود ،أو في رحالت بحرية محفوفة بالمخاطر بحثا ً عن األمان في
أوروبا.
علينا أن نتصرف اآلن للتخفيف من اآلثار المدمرة لهذا النزاع الذي طال أمده .يمكننا أن نفعل الكثير ،ونحن مسلحون بمعلومات أفضل
وآليات تنسيق معززة .يجب تجميع كافة قوانا وجهودنا اآلن لفتح ممر يتيح إيصال المساعدات اإلنسانية ،وتعزيز القدرات الوطنية ،وتقديم
استجابة مدروسة وفعالة.
وحيث أن جميع األنظار مسلطة على آفاق التوصل إلى اتفاق سياسي في ليبيا ،فإنني أحث جميع األطراف على وقف األعمال العدائية
وتحقيق المصالحة ،مع منح األولوية لالحتياجات اإلنسانية للشعب الليبي .يجب أن تصل المساعدات على وجه السرعة إلى الفئات األكثر
ضعفا ً لتجنب وقوع كارثة إنسانية .وتمشيا ً مع التزاماتنا كمنظمات إنسانية واسترشاداً بالمبادئ اإلنسانية ،يجب أن يتكاتف المجتمع الدولي
على الفور ويدعم المتضررين من هذه األزمة.
علي الزعتري
منسق الشؤون اإلنسانية
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مليون

المستهدفون

الهدف االستراتيجي الثاني
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الجزء األول :ةماع ةحمل مزألا نع

لمحة عامة

عن األزمة
ترسم اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية ( )HNOفي ليبيا صورة مقلقة بشكل عميق عن شعب
وقع في براثن النزاع المسلح وعدم االستقرار السياسي ،وأُجبروا على الفرار من منازلهم ،بينما تكافح
السلطات لتوفير السلع والخدمات األساسية ،مثل الغذاء والماء والرعاية الصحية والمأوى .ويوجد ما يقدر
بنحو  2.44مليون شخص في حاجة عاجلة إلى الحماية وشكل من أشكال المساعدة اإلنسانية.
عمليات النزوح القسري المتعددة
يوجد ما يقرب من نصف مليون نازح في ليبيا .ويتركز النزاع في
المناطق الحضرية ،حيث أُجبر النازحون على الفرار من حي إلى
آخر ،أو عبر مسافات أكبر بين المحافظات .في هذه األماكن المكتظة
بالسكان ،يكون التأثير على المدنيين شديداً ،ولقد تحمل كثيرون ليس
حالة نزوح واحدة ،ولكن عدة حاالت خالل فرارهم التماسا ً لألمان
والحماية من العنف .ومع كل نزوح قسري ،تتآكل سبل معيشة
النازحين وقدراتهم على التكيف ،ويسعى الكثيرون لتأمين مأوى لهم
في المباني واألماكن العامة أو يقيمون مع المجتمعات المضيفة التي
تكافح بالفعل من أجل التكيف وتلبية احتياجاتهم الخاصة.

احتياجات الحماية المتصاعدة

أطراف النزاع .تواجه النساء تهديدات خاصة تتمثل في العنف
القائم على نوع الجنس ( )GBVفي ما أصبحت بيئة عدوانية للغاية
وغير مستقرة ،وتخشى نساء كثيرات من التنقل بمفردهن في أنحاء
مجتمعاتهن .ويتعرض األطفال لخطر االتجار واالختطاف والتجنيد
القسري ،وسط تزايد األدلة على ارتفاع في معدالت الزواج المبكر،
الذي يؤثر على الفتيات الصغيرات .وقد حصد النزاع نفسه أرواح
اآلالف من المدنيين  -الرجال والنساء واألطفال .ويعاني أكثر من
 30,000شخص من إصابات تكون في كثير من الحاالت مهددة
للحياة وتتطلب رعاية طبية عاجلة ،أو مُغيرة لمسار الحياة وتتطلب
دعما ً صحيا ً طويل األمد .وتشكل المتفجرات من مخلفات الحرب
( )ERWمخاطر مستمرة في العديد من المناطق التي عانت من
ويالت النزاع.

في جميع أنحاء البالد ،يحتاج  79في المائة من جميع األشخاص
المتضررين إلى شكل من أشكال الحماية من االنتهاكات الخطيرة
للقانون اإلنساني الدولي وقانون حقوق اإلنسان ،التي ترتكبها جميع
التسلسل الزمني لألحداث

ﺍﻟﺗﺳﻠﺳﻝ ﺍﻟﺯﻣﻧﻲ ﻟﻸﺣﺩﺍﺙ

ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ /ﺗﺷﺭﻳﻥ ﺍﻷﻭﻝ ۲۰۱۱
ﻧــﺯﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻳﻥ  ۱۰۰,۰۰۰ﻭ
 ۱٥۰,۰۰۰ﺷﺧﺹ ﺩﺍﺧﻝ
ﺍﻟﺑﻼﺩ ﺑﺳﺑﺏ ﺍﻻﺷﺗﺑﺎﻛﺎﺕ.
ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻲ
) (NTCﻳﻌﻠﻥ ﺗﺣﺭﻳﺭ ﻟﻳﺑﻳﺎ.

ﻳﻭﻟﻳﻭ /ﺗﻣﻭﺯ ۲۰۱۲

ﺳﺑﺗﻣﺑﺭ  /ﺃﻳﻠﻭﻝ ۲۰۱۲

ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ ﻭﻧﻘﻝ ﺍﻟﺳــﻠﻁﺔ ﻣﻥ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﻣﺗﻅﺎﻫﺭﻳﻥ ﻳﻧﻅﻣﻭﻥ ﻣﺳــﻳﺭﺓ
ﺍﻟﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻻﻧﺗﻘﺎﻟﻲ
ﺿﺩ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳــﻠﺣﺔ ﻓﻲ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺅﺗﻣﺭ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺑﻧﻐﺎﺯﻱ ،ﻭﻳﻁﺭﺩﻭﻥ ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺃﻧﺻﺎﺭ
).(GNC
ﺍﻟﺷــﺭﻳﻌﺔ ﻣﻥ ﻣﻘﺭﻫﺎ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻲ.

ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ  /ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﻭﻝ ۲۰۱۳

ﻣﺎﻳﻭ  /ﺁﻳﺎﺭ ۲۰۱٤

ﻳﻭﻧﻳﻭ  /ﺣﺯﻳﺭﺍﻥ ۲۰۱٤

ﻻ ﻳﺯﺍﻝ  ٥۹,٤۰۰ﺷﺧﺹ
ﻋﻠــﻰ ﺍﻷﻗﻝ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺯﻭﺡ
ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻁﻭﻳﻝ ﺍﻷﻣﺩ ﻣﻧﺫ ﺃﺣﺩﺍﺙ
.۲۰۱۱

ﻫﺟﻭﻡ ﺍﻟﺟﻳﺵ ﺍﻟﻭﻁﻧﻲ
ﺍﻟﻠﻳﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺟﻣﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﺷﺩﺩﺓ ﻓﻲ
ﺑﻧﻐﺎﺯﻱ.

ﺍﺷــﺗﺑﺎﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺩﻳﻧﺔ ﺑﻧﻐﺎﺯﻱ،
ﺗﻐﺫﻳﻬــﺎ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻔﺟﺭ ،ﺗﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ
ﻧﺯﻭﺡ  ۲٦۹,۰۰۰ﺷﺧﺹ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﻗﻝ.
ﺍﺧﺗﺗــﺎﻡ ﺍﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻧﻳﺔ ﻣﻊ
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻏﻳﺭ ﻣﺳــﺑﻭﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ
ﺍﻟﺳﻳﺎﺳــﻳﺔ ﻟﻠﻣﺭﺃﺓ ﺗﺻﻝ ﺇﻟﻰ ٪۱٦
ﻣﻥ ﺍﻟﺟﻣﻌﻳﺔ ﺍﻟﻭﻁﻧﻳﺔ.
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الجزء األول :ةماع ةحمل مزألا نع

هذا مجتمع أصبح يعيش على الحافة طوال الوقت،
وال يعرفون متى سيُجبرون مرة أخرى على الفرار،
أو الظروف التي قد يواجهونها عندما يفرون.
نظام صحي يوشك على االنهيار
لقد تدهور نظام الرعاية الصحية في ليبيا حتى وصل إلى نقطة
االنهيار .ويكافح هذا النظام المتهالك للتعامل مع اإلصابات الناجمة
عن النزاع ،مع ازدياد األمراض والعالت الخطيرة .في مناطق
النزاع ،أكثر من  60في المائة من المستشفيات ال يمكن الوصول
إليها أو تم إغالقها خالل األشهر الستة الماضية ،وخاصة في شرق
وجنوب البالد .تكتظ المستشفيات بالمرضى ،وتدهورت قدراتها
بشدة جراء الخروج الجماعي للعاملين الصحيين األجانب من البالد
على نطاق واسع.

إمكانية الوصول إلى الخدمات األساسية
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أثر النزاع على إمكانية الوصول إلى الغذاء ألكثر من  1.2مليون
شخص  ،وخاصة النازحين وأولئك الذين يعيشون في الجنوب
والشرق .وقطع القتال طرق اإلمداد ،وأدى النقص الناتج عن ذلك
إلى ارتفاع األسعار إلى درجة جعلت األسر التي تعاني من ضائقة
مالية تلجأ إلى خفض الحصص الغذائية أو عدم تناول بعض الوجبات
للتكيف مع الموقف.

الالجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون في حالة حماية غير
مستقرة
تستضيف ليبيا ما يقدر بنحو  250,000الجئ وطالب لجوء
ومهاجر يعانون من الضعف ،وفارين من العنف واالقتصاد الضعيف
واالضطرابات السياسية في شمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى
والشرق األوسط .إنهم يواجهون التمييز والتهميش ومحدودية فرص
الحصول على الغذاء والرعاية الطبية وظروف مأوى قاسية .ونظراً
لغموض مستقبل ليبيا وتدهور ظروف المعيشة ،بدأ العديد من
الالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين يُقدمون على الرحالت البحرية
المحفوفة بالمخاطر بحثا ً عن مالذ آمن وفرص اقتصادية في أوروبا.

القضايا الرئيسية

العنف المسلح
حاالت النزوح المتعددة
الحماية
الصحة
الوصول إلى الخدمات األساسية

يحتاج ما يقرب من  680,000شخص إلى المساعدة لضمان
حصولهم على مياه صالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي.
وانخفضت معدالت االلتحاق بالمدارس في جميع أنحاء البالد
بمتوسط  20بالمائة خالل اإلثني عشر شهراً الماضية ،مما أدى
إلى حرمان  150,000طفل من التعليم .في بنغازي ،لم تعد 73
في المائة من المدارس تعمل أو يتعذر الوصول إليها بسبب النزاع.

ﻳﻭﻟﻳﻭ  /ﺗﻣﻭﺯ ۲۰۱٤

ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ  /ﺗﺷﺭﻳﻥ ﺍﻷﻭﻝ ۲۰۱٤

ﻳﻧﺎﻳﺭ  /ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ۲۰۱٥

ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ  /ﺷﺑﺎﻁ ۲۰۱٥

ﻣﺎﻳﻭ  /ﺁﻳﺎﺭ۲۰۱٥

ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ  /ﺗﺷﺭﻳﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ ۲۰۱٥

ﻧــﺯﻭﺡ  ۱۸,٥۰۰ﺷــﺧﺹ ﺑﺳــﺑﺏ ﻭﺭﻭﺩ ﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﻋﻥ ﺍﺳﺗﻳﻼء ﺍﺳﺗﻣﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﺗﺎﻝ ﻓﻲ ﺃﺟﺯﺍء ﺗﺟﻣــﻊ  ٤۰ﺍﻣﺭﺃﺓ ﻟﻳﺑﻳﺔ ﻣﻥ
ﺍﻟﻘﺗــﺎﻝ ﻳﻣﺗﺩ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﺍﺑﻠﺱ ﻭﻣﻧﺎﻁﻕ ﺍﻷﻣﻳــﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺑﺎﻥ ﻛﻲ ﻣﻭﻥ
ﺃﺧــﺭﻯ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻼﺩ ،ﻣﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻧــﺯﺍﻉ ﻓــﻲ ﺟﻧــﻭﺏ ﻟﻳﺑﻳــﺎ ﻓــﻲ ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ
ﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺑﻼﺩ ﻳﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺧﻠﻔﻳــﺎﺕ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺟﻧﻳﻑ
ﻳــﺯﻭﺭ ﺍﻟﺑﻼﺩ ﻟﻣﻭﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﻣﺣﺎﺩﺛﺎﺕ ﺍﻟﺟﺎﺭﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺯﺍء ﻣﻥ ﺳﺭﺕ.
ﻧﺯﻭﺡ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ  ۱۱۰,۰۰۰ﻟﻠﺗﺄﻣــﻝ ﻓﻲ ﺗﻁﻠﻌﺎﺗﻬﻥ ﻟﺗﺣﻘﻳﻕ
ﻧﺯﻭﺡ  ۹۰,۰۰۰ﺷﺧﺹ ﺇﺿﺎﻓﻲ .ﺑﻭﺳــﺎﻁﺔ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺑﺭﻟﻣﺎﻥ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩ ﻣﺣﻳﻁ ﻣﺩﻳﻧﺗﻲ ﺳــﺑﻬﺎ ﻭﺃﻭﺑﺎﺭﻱ.
ﺷﺧﺹ.
ﺍﻟﺳﻼﻡ ﻭﺩﻭﺭﻫﻥ ﻭﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﻥ
ﻭﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﻣﺗﻣﺭﻛﺯﺓ ﻓﻲ ﻁﺑﺭﻕ ﻭﻣﻳﻠﻳﺷــﻳﺎﺕ
ﺍﻧﺗﻘــﺎﻝ ﻣﻭﻅﻔﻲ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ
ﻓﻲ ﺑﻧﺎء ﻟﻳﺑﻳﺎ ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ.
ﺗﺣﺎﻟﻑ ﺍﻟﺟﻳﺵ ﺍﻟﻠﻳﺑﻲ ﻭﺍﻟﻣﻳﻠﻳﺷــﻳﺎﺕ
ﻓﺟﺭ ﻟﻳﺑﻳﺎ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﺳﻳﻁﺭ ﻋﻠﻰ
ﻓــﻲ ﻁﺭﺍﺑﻠﺱ ﻳﻌﻠﻥ ﻭﻗﻑ ﺇﻁﻼﻕ
ﻭﺍﻟﻣﻧﻅﻣــﺎﺕ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﻳﺔ ﻣﺅﻗﺗﺎً ،ﻁﺭﺍﺑﻠﺱ.
ﻭﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﺳﻔﺎﺭﺍﺕ ،ﻭﺇﺟﻼء
ﻧــﺎﺭ ﺟﺯﺋﻲ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﻣﺣﺎﺩﺛﺎﺕ
ﺍﻷﺟﺎﻧﺏ ﻧﻅﺭﺍً ﻟﺗﺩﻫﻭﺭ ﺍﻟﻭﺿﻊ
ﺗﻧﻅﻳﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳــﻼﻣﻳﺔ ﻳﺳﻳﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻳﻧﺎء ﺑﺭﻋﺎﻳــﺔ ﺍﻷﻣﻡ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻓﻲ ﺟﻧﻳﻑ.
ﺍﻷﻣﻧﻲ.
ﺩﺭﻧﺔ ﻓﻲ ﺷﺭﻕ ﻟﻳﺑﻳﺎ.

الجزء األول :ادهألا يجيتارتسالا

األهداف

االستراتيجية
استفاد الفريق القُطري اإلنساني ( )HCTمن مرحلة التقييم المعززة الستخالص ثالثة أهداف استراتيجية
أساسية تسترشد بها خطة استجابة مركزة وأكثر كفاءة.

1

إنقاذ األرواح وتحسين إمكانية وصول
المحتاجين إلى الخدمات األساسية
إنقاذ األرواح من خالل تحسين فرص
الحصول على السلع والخدمات األكثر
أهمية ،بما في ذلك الصحة والتغذية
والمأوى والمياه والصرف الصحي.

2

حماية الفئات األكثر ضعفا ً
توفير الحماية من العنف وسوء
المعاملة مع التركيز على الفئات
األكثر ضعفاً ،بما في ذلك النساء
واألطفال والشباب واألشخاص ذوي
اإلعاقة واألشخاص ذوي الموارد االقتصادية
المحدودة.

استناداً إلى عدد من عمليات تقييم االحتياجات وافتراضات التخطيط،
بما في ذلك السيناريوهات السياسية المحتملة والعواقب اإلنسانية
المرجحة ،وافق الفريق القُطري اإلنساني الليبي على الحاجة الملحة
لتوسيع نطاق التدخالت اإلنسانية ،مع التركيز على حماية الفئات
األكثر ضعفا ً وتحسين فرص الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة.
ومع أخذ الطبيعة الممتدة لألزمة الليبية بعين االعتبار ،واألضرار
الجسيمة التي لحقت بسبل العيش والبنية التحتية الناجمة عن النزاع
المستمر ،تركز خطة االستجابة اإلنسانية ( )HRPأيضا ً على
تحسين قدرة المجتمعات المحلية المتضررة على الصمود.

3

تحسين قدرة المجتمعات المحلية
المتضررة على الصمود
تطوير قدرة المجتمعات المحلية
المتضررة على الصمود والتكيف
مع األزمة المستمرة .وهذا يشمل
استعادة سبل كسب العيش ،وتعزيز البنية
التحتية ،وتعزيز رفاهية جميع السكان ،وتسخير
القدرات لتحقيق االنعاش.

وهذا يشمل تعزيز قدرة وتأثير االستجابة المحلية لمساعدة المجتمعات
المحلية على التكيف بشكل أفضل مع الضعف المتزايد ،بما في ذلك
حاالت النزوح المتعددة.
وقد تضافر تقييم احتياجات متعدد القطاعات ( )MSNAومجموعة
من تحليالت القطاعات والفجوات األخرى ألثراء عملية التخطيط
االستراتيجية الشاملة .وعقد منسق الشؤون اإلنسانية ()HC
ورشة عمل في أغسطس  2015لمناقشة نتائج اللمحة العامة على
االحتياجات اإلنسانية وتحديد األهداف االستراتيجية لتطوير خطة
االستجابة اإلنسانية.
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الجزء األول :ةيجيتارتسا باجتسالا

استراتيجية

االستجابة
يتسبب العنف وعدم االستقرار السياسي في ليبيا في معاناة إنسانية كبيرة ،ويرتبط النزاع ارتباطا ً وثيقا ً
باألحداث الجارية في منطقة الشرق األوسط .وينبغي اتخاذ تدابير ثابتة وعاجلة للتصدي لألزمة اإلنسانية
المتفاقمة في ليبيا والتخفيف من تداعياتها ومن التحديات اإلنسانية اإلقليمية.
هذا نزاع يتميز بمشهد سياسي متغير ،ويتفاقم من جراء نظام
اقتصادي واجتماعي ناضب بالفعل .وتؤدي األزمة اإلنسانية في
ليبيا إلى التآكل السريع لشبكات األمان المتاحة وآليات التكيف التي
يتبعها الناس .وال يزال العنف يؤثر على الفئات الضعيفة ،والجوالت
المتتالية من النزاع تغمر المجتمعات التي ال تزال تترنح تحت تأثير
الجوالت الماضية في كثير من األحيان.
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لقد أدرك الفريق القُطري اإلنساني الحاجة إلى توسيع نطاق االستجابة
اإلنسانية في ما ُتعتبر بيئة أمنية معقدة ،والتصدي لألوجه المتعددة
لالحتياجات اإلنسانية .وبالتالي ،فإن خطة االستجابة اإلنسانية
مصممة للتكيف مع بيئة تشغيلية سلسة وقابلة للتكيف ،وتعبئة
استجابة تتم معايرتها إليصال المساعدات حيثما تكون االحتياجات
أشد والتأثير أكبر .إن خطة االستجابة مستقلة عن الجهود السياسية
التي تهدف إلى التوصل إلى حل للنزاع ،وتسترشد بالمبادئ اإلنسانية
المعمول بها .ويعيد الشركاء في المجال اإلنساني تأكيد التزامهم
بمبادئ اإلنسانية وعدم التحيز والحياد واالستقالل التشغيلي.

نطاق االستجابة
بنا ًء على شدة االحتياجات ،والقيود التي تعوق إمكانية الوصول،
والقدرة على إيصال المساعدات ،وترتيبات التنفيذ القائمة أو
المخطط لها ،قام الفريق القُطري اإلنساني بتنقيح تركيزه الجغرافي
والديموغرافي .ويمنح الشركاء األولوية لالستجابة في المناطق
األكثر تضرراً من النزاع ،وخاصة بنغازي وطرابلس وسبها.
وسيمد المجتمع اإلنساني يد المساعدة إلى النازحين والمحتاجين من
غير النازحين والالجئين والمهاجرين في جميع المناطق ،مع التركيز
على استهداف األشخاص األكثر ضعفا ً ضمن تلك المجموعات ،التي
تشمل النساء واألطفال وذوي االحتياجات الخاصة وذوي اإلمكانات
االقتصادية المحدودة.
ستكون طريقة إيصال المساعدات اإلنسانية في الغالب هي اإلدارة
عن بعد ،مع اإلشارة إلى أن القدرة الشاملة على االستجابة تعتمد
على إمكانية إيصال المساعدات اإلنسانية .حتى اآلن ،كان اندالع
موجات متتالية من العنف المنتشر على نطاق واسع يعني أن القدرة
على الوصول اإلنساني ال يمكن أن تغطي جميع المستضعفين في
كافة المناطق المتضررة من النزاع في البالد .وسيستمر الشركاء

في المجال اإلنساني في الدعوة إلى زيادة إمكانية الوصول إلى تلك
المناطق ،وفي الوقت نفسه ،سيعملون حيثما يستطيعون من أجل
تقديم المساعدة للفئات األكثر ضعفاً.

تحسين نظام إيصال المساعدات
عندما تكون هناك فرص لتلبية مجموعة من االحتياجات اإلنسانية
في عملية إيصال واحدة ،يقوم الفريق القُطري اإلنساني بالتعبئة
في جميع القطاعات ،وتسخير قدرات الشركاء الوطنيين لضمان
قيام قنوات النقل والخدمات اللوجستية بإيصال القدر األكبر من
السلع بالحد األدنى من النفقات .وتحقيقا ً لهذه الغاية ،يتبع الفريق
القُطري اإلنساني نهج التخطيط التشغيلي متعدد القطاعات لتنسيق
توزيع حزم مساعدات متعددة في عمليات تسليم واحدة ،وبهذا يحقق
االستخدام األمثل للموارد المتاحة واالستفادة المثلى من قدرات
منظمات المجتمع المدني ( )CSOsوالسلطات المحلية دون إثقال
كاهلهم .وسوف يلعب هذا النهج دوراً هاما ً في تحقيق أقصى قدر من
كفاءة االستجابة في ظل ظروف وصول صعبة.

أدى ترتيب األولويات إلى تضييق تركيز الخطة على
المناطق التي يكون فيها نطاق وحجم وشدة االحتياجات
أكثر انتشاراً ،وحيثما يمكن لالستجابة أن تحقق أكبر األثر.
ترتيب األولويات
استناداً إلى تحسين البيانات والتحليل كجزء من المستوى األول من
ترتيب األولويات من خالل استعراض األقران ،أجرت القطاعات
فحصا ً دقيقا ً للمشاريع وفقا ً لمعايير اختيار محددة :انقاذ الحياة
والوقت الحرج ،والضعف ،والتأثير متعدد القطاعات  /الطبقات،
وفعالية التكلفة ،واالستدامة .وبالتالي ،تعتبر المشاريع التي تم ضمها
الحقا ً في الخطة ذات أولوية عالية .ومع ذلك ،فإن المشاريع تخضع
أيضا ً إلى مستوى ثان من استعراض األقران من أجل ترتيب أدق
ألولويات المشاريع ضمن إطار الخطة .وسوف تخضع أي تغييرات
أو استعراض للخطة ،بسبب تغير كبير في الموقف ينتج عنه ظهور
احتياجات أو معلومات جديدة ،لعملية ترتيب أولويات حاسمة.

الجزء األول :ادهألا يجيتارتسالا

التكيف
بينما تستمر الجهود للتوصل إلى حل سياسي ،أصبح انعدام األمن
والنزاع واقعا ً يوميا ً في ليبيا ،مما يتطلب من الفريق القُطري
اإلنساني االلتزام بخطة استجابة قابلة للتكيف .تم تصميم خطة
االستجابة اإلنسانية لخلق واالستفادة من الفرص المتاحة للوصول
إلى المناطق والمحتاجين الذين يصعب الوصول إليهم ،وفي الوقت
نفسه ،ضمان استعداد الشركاء في المجال اإلنساني إلعادة ضبط
نهجهم ،تحسبا ً لظهور مناسبة تتيح اغتنام فرص جديدة للوصول إلى
المحتاجين وإيصال المساعدات .وبالمثل ،إذا ازدادت حدة النزاع
وتكاثر في مناطق مختلفة ،تنص خطة االستجابة اإلنسانية على أن
يكون الشركاء على أهبة االستعداد لالستجابة بسرعة.
وسيتم تنقيح خطة االستجابة اإلنسانية إذا دعت الضرورة وتحت
قيادة منسق الشؤون اإلنسانية والفريق القُطري اإلنساني على أساس
تغيير كبير في السياق اإلنساني ،أو احتياجات جديدة ،أو معلومات
إضافية عن الحالة اإلنسانية.

إن خطة االستجابة اإلنسانية مرنة ،ويمكن تكييفها في أي
وقت لكي تتناسب مع الظروف المتغيرة في ليبيا ،بنا ًء
على تغير كبير في السياق اإلنساني أو احتياجات جديدة أو
معلومات إضافية عن الحالة اإلنسانية.
جمع بيانات جوهرية
تسير قدرة الشركاء في المجال اإلنساني على المرونة جنبا ً إلى جنب
مع توافر بيانات إنسانية موثوقة في الوقت المناسب .خالل عملية
التخطيط ،أدرك الفريق القُطري اإلنساني أن تحسين جمع البيانات
اإلنسانية أمر بالغ األهمية لضمان حفاظه على فهم جيد لالحتياجات
في البالد .وفي حين أن قضايا الوصول ستواصل جعل سد جميع
ثغرات المعلومات في جميع القطاعات صعباً ،كثف الشركاء في
المجال اإلنساني الجهود الرامية إلى سد ثغرات المعلومات المتعلقة
بنطاق وحجم وشدة االحتياجات .وال يزال غياب آليات جمع البيانات
الوطنية والمحلية مصدر قلق ،ولذلك يواصل الشركاء االستثمار في
بناء قدرات السلطات المحلية والبلديات ولجان مواجهة األزمات في
مجال جمع البيانات.

تحسين جمع البيانات سيدعم المزيد من التخطيط القائم على
األدلة ،الذي يُعد حيويا ً لضمان استجابة واعية ومدروسة
وذكية في الفترة المقبلة.
نوع الجنس والعمر
النزوح هو أحد نتائج النزاع في ليبيا ،وقد تحملت النساء واألطفال
على وجه الخصوص وطأة موجات متتالية من العنف المؤدي إلى
نزوح .وبالنسبة للكثيرين ،استنزفت حاالت النزوح المتعددة قدراتهم
على التكيف مع النزاع والمسؤوليات االجتماعية الجديدة ،وبات
العنف القائم على نوع الجنس يشكل تهديداً مستمراً في بيئة عدوانية
وينعدم فيها القانون.
وقد ضاعف الفريق القُطري اإلنساني جهوده لضمان تنفيذ برامج
المساواة بين الجنسين والفئات العمرية في جميع مراحل خطة
االستجابة اإلنسانية ،مطالبا ً بأن تشتمل جميع المشاريع في جميع
القطاعات على مؤشر المساواة بين الجنسين وبيانات مصنفة حسب
العمر وتعكس ما إذا كانت المشاريع سوف تلبي االحتياجات الخاصة
بالنساء والفتيات والرجال واألوالد ،أو للتنبؤ بمدى جودة دفعها
لالحتياجات الخاصة بالمساواة بين الجنسين والفئات العمرية.
وقد حصلت  83في المائة من المشاريع المدرجة في خطة االستجابة
هذه على أعلى تصنيف للمساواة بين الجنسين ( 2Aأو  ،)2Bمما
يعني أن المشاريع مصممة لكي تسهم إلى حد كبير في تحقيق
المساواة بين الجنسين .وقدر اإلمكان ،تم تصميم األنشطة لكي تكون
على صلة باالحتياجات المحددة لمختلف الفئات العمرية.

سوف يتيح الدور الحاسم الذي يلعبه شركاء االستجابة
المحليون في تقديم المساعدة للمجتمعات قدراً أكبر من
المساءلة ،مما سيمكن المستجيبين على المستوى الشعبي
من تطبيق معرفتهم وعالقاتهم على األرض لتصميم إيصال
المعونة على نحو أفضل .إن التفاعل البناء بين الشركاء في
المجال اإلنساني والجهات الفاعلة المحلية هو أحد عوامل
النجاح األساسية لتعزيز قدرة السكان المتضررين على
.الصمود
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المساءلة تجاه السكان المتضررين

المساعدة المصممة لتلبية احتياجات محددة

إن تصميم استجابة محورها الناس وتتسم بالشفافية وتدار العمليات
فيها عن بعد يشكل تحديات ،ولكنه كان أحد االعتبارات الرئيسية
للفريق القُطري اإلنساني خالل عملية التخطيط .وقد شجعت
الوكاالت الرائدة في القطاعات جميع الشركاء على ضمان دمج
المساءلة تجاه السكان المتضررين ( )AAPفي تقييمات االحتياجات،
وتصميم وتخطيط المشاريع .وبالتالي ،فقد استفادت المشاريع في
جميع القطاعات من المشاركة والمدخالت المحلية ،وتدرج اآلليات
التشاركية والخاصة بتلقي التعليقات في خطط تنفيذ المشروعات
الخاصة بها.

األنشطة المشمولة في خطة االستجابة مصممة لضمان تقديم الدعم
األكثر مالءمة لالستجابة الحتياجات المتضررين .وتشمل الخطة
تقديم الدعم على المستوى المجتمعي من خالل الخدمات األساسية،
مثل مرافق الرعاية الصحية والمدارس ،وصوالً إلى المستوى
الفردي ،بما في ذلك المساعدة في العودة الطوعية إلى الوطن ودعم
اإلدماج .ونتيجة لذلك ،تتنوع المتطلبات المالية ألنواع مختلفة من
الدعم تنوعا ً كبيراً ،وتصبح تكلفة بعض األنشطة أعلى بكثير من
غيرها.

تشمل االستجابة مجموعة واسعة من األنشطة المصممة
لكي تتناسب مع االحتياجات الواسعة النطاق على المستوى
المجتمعي وصوالً إلى المستوى الفردي.
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النقاط الرئيسية

السكان المتضررين من النزاع
الوصول إلى الفئات الضعيفة
المشاريع ذات األولوية
الكفاءة والتأثير

الجزء األول  :ةردقلا ةيليغشتلا

القدرة

التشغيلية

تلعب مجموعة من المستجيبين أدواراً رئيسية في دعم نجاح خطة االستجابة .ويعتمد تحسين القدرات في
بيئة العمل المعقدة وغير اآلمنة على تنسيق قوي على المستويات االستراتيجية والتشغيلية.
يوجه الفريق القُطري اإلنساني عملية التخطيط خصيصا ً لضمان أن
تكون االستجابة مالئمة إلطار المستجيبين المتاحين .ويهدف الفريق
إلى تحسين التنسيق بين القطاعات ،مع التركيز على إدارة فعالة
وكفئ عن بعد ،وصالت قوية ،ودعم لشركاء االستجابة الوطنيين
الذين يشكلون طليعة القدرة المباشرة على إيصال المساعدات.
إن وكاالت األمم المتحدة مستعدة إلعادة تأسيس المكاتب التنفيذية
في طرابلس وبنغازي ،وتراجع خيارات لزيادة تواتر بعثات الدعم
الدولية ،اعتماداً على تطورات الوضع األمني .وفي هذه األثناء،
يراقب الفريق القُطري اإلنساني ،الذي يتخذ من تونس مقراً له ،عن
كثب شبكة من الجهات اإلنسانية الفاعلة العاملة في ليبيا ،ويشرف
على مواءمة أنشطتها مع األهداف االستراتيجية لخطة االستجابة
اإلنسانية.
تشكل  9منظمات غير حكومية دولية ( )INGOsنصف عدد الشركاء
في الخطة ،ولديها مكاتب تنفيذية في طرابلس وبنغازي ومصراتة
وسبها ،حيث يجري تعزيز قدرات الموظفين المحليين من خالل دعم
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إمكانية إيصال

المساعدات اإلنسانية
تعد ليبيا واحدة من أكثر بيئات التشغيل عدوانية في العالم بالنسبة للمستجيبين اإلنسانيين .وقد دشن الفريق
القُطري اإلنساني حملة مناصرة إنسانية لمعالجة المخاوف المتعلقة بإمكانية الوصول ،وفي الوقت نفسه،
يتخذ وضعا ً يعكس القدرة على التكيف بغرض التغلب على تحديات الوصول.
بلغ الخطر على األرواح والعمليات في ليبيا ذروته في يوليو ،2014
وذلك بنقل جميع وكاالت األمم المتحدة والشركاء الدوليين تقريبا ً إلى
خارج البالد ،وتطلب ذلك تحوالً كبيراً في طريقة تنسيق االستجابة.
ال يزال العمل على األرض في ليبيا خطيراً وال يمكن التنبؤ به،
ويرجع ذلك إلى عوامل متعددة ،من بينها العبوات الناسفة والذخائر
غير المنفجرة ،والتهديدات المباشرة للعاملين في المجال اإلنساني،
واالندالع المفاجئ للصراع بين الجماعات المسلحة ،التي يوجد
منها ما يقرب من  1700جماعة في ليبيا .وسوف تستمر العوامل
المعرقلة التي تخرج عن سيطرة خطة االستجابة اإلنسانية  -بما في
ذلك النزاع المسلح وقطع خطوط اإلمداد  -في إحباط جهود اإلغاثة

13

عدد الخسائر
البشرية المدنية
بسبب الهجمات
بمواد متفجرة

في بعض أجزاء البالد.
إن الفريق القُطري اإلنساني على استعداد التخاذ قرارات آنية
ومستنيرة بشأن إمكانية الوصول استناداً إلى بيانات أمنية محسّنة.
ويراجع الفريق القُطري اإلنساني باستمرار خيارات الوصول
ويشحذ ردود أفعاله من أجل إعادة ترتيب األولويات والتكيف مع
الظروف المتغيرة على األرض لتحقيق أقصى استفادة من نهج تسليم
المساعدات عن بعد .ويواصل أيضا ً استكشاف خيارات إيصال
المساعدات بشكل مباشر في المناطق التي ال تشهد نزاعاً.
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ﺍﻟﺟﻔﺭﺓ
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ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ
ﺍﻟﻛﻔﺭﺓ
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of Somalia,
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ﺑﻳﺋﺔ ﻋﻣﻝ ﻣﺗﻭﺳﻁﺔ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ
ﺑﻬﺎ ﻣﻌﻭﻗﺎﺕ ﻭﺗﺣﺩﻳﺎﺕ ﻟﻭﺟﺳﺗﻳﺔ

الجزء األول  :ةردقلا ةيليغشتلا

ال تزال اإلدارة عن بعد هي النهج األصلح للوصول إلى
المحتاجين ،وهي تعتمد على تعزيز قدرة شركاء االستجابة
المباشرين على الوصول إلى المجتمعات المتضررة وأداء
عملهم في أمان.
استناداً إلى إدراكها أن الشركاء المحليين سيكونون هم الخط األمامي
لالستجابة ،تستعد إدارة األمم المتحدة لشؤون السالمة واألمن
( )UNDSSإلطالق مشروع “إنقاذ األرواح معاً” ،وهو إطار
للتعاون األمني بين األمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

والفكرة التي بُنيّ عليها هذا المشروع هي ضمان تنفيذ تدابير السالمة
واألمن ،وتوفير الدعم من أجل تقديم المساعدة على نحو فعال.
يتولى المنسق اإلنساني قيادة تطوير وتوجيه استراتيجية تسعى
جاهدة مع الجهات الفاعلة الرئيسية إلنشاء ممر آمن ،ويدعو لحماية
العاملين في المجال اإلنساني .سوف يتواصل المنسق اإلنساني
مع العديد من الجهات الفاعلة ،بما في ذلك الحكومة والمسؤولين
المحليين والمجموعات المسلحة والمجتمع المدني والمجتمعات
المحلية المتضررة ،لتعزيز فهم القيود التي تعرقل الوصول والدعوة
إلى حلول ،مع االستمرار في تسليط الضوء على األزمة الليبية في
المحافل الدولية.
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الجزء األول :دصر باجتسالا

رصد

االستجابة
من شأن إطار الرصد القوي أن يحقق المزيد من تعميق فهم األزمة الليبية ،ويستند إلى القاعدة الصلبة
التي وضعها تقييم االحتياجات المتعدد القطاعات .وسيتماشى رصد االستجابة مع المبادئ التوجيهية للجنة
الدائمة المشتركة بين الوكاالت ( ،)IASCلكي يعكس التأثير المستمر للخطة ،مع التركيز على الشفافية
والمساءلة.
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سد ثغرات المعلومات

أدوات الرصد على مستوى القطاع

في داخل هيكل الفريق القُطري اإلنساني ،ستلعب مجموعة التنسيق
المشترك بين القطاعات ( )ISCGدوراً رائداً في إغالق ما تبقى
من ثغرات المعلومات من أجل قياس االحتياجات في البالد على نحو
أفضل .ودعما ً لهذه العملية ،يعمل كل قطاع على تطوير خطة تقييم
تستند إلى الدروس المستفادة وثغرات البيانات المعروفة .وسوف
تقوم مجموعة التنسيق المشترك بين القطاعات أيضا ً بتوجيه التطور
المقبل لتقييم االحتياجات متعدد القطاعات لعام  .2015وسيتم تنقيح
أداة التقييم األولية هذه وإعادة تطبيقها على فترات منتظمة طوال
عام .2016

يجري التخطيط داخل القطاعات إلدخال أدوات رصد محددة بغرض
الحصول على فهم أفضل لحالة النزوح التي يمكن أن تصبح بمثابة
خط أساس لتقييمات قطاعية متعمقة .وتعكف المنظمة الدولية للهجرة
( )IOMعلى إطالق مصفوفة تتبع النزوح ( )DTMلمراقبة السكان
النازحين داخليا ً في المراكز الجماعية والمستوطنات التي تشبه
المخيمات .في المناطق األشد تضرراً من النزاع ،يضطلع قطاع
الحماية بإجراء عدد من الدراسات االستقصائية عن العنف القائم
على نوع الجنس ،ومسح غير تقني عن المتفجرات من مخلفات
الحرب ،وتقييم اإلصابات المرتبطة بالنزاع.

تتبع األولويات

سيشكل جمع البيانات في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات
جزءاً من استراتيجية الوصول اإلنساني المعززة بقنوات اتصال
محسنة والمساءلة تجاه المجتمعات المحلية .وسيبدأ تنفيذ مسح
التغذية الوطني الشامل في عام  .2016وتعتزم منظمة األمم المتحدة
للطفولة (اليونيسف) إجراء مسح أسري حول الظروف التعليمية في
المنطقة المحيطة بمدينة بنغازي في أوائل عام  ،2016في ظل عدم
إمكانية الوصول إلى  110مدرسة على األقل بسبب النزاع في تلك
المنطقة وحدها .ويعمل صندوق األمم المتحدة للسكان (،)UNFPA
وبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمم المتحدة)
جنبا ً إلى جنب مع إدارات اإلحصاء والتخطيط العمراني الليبية لتنفيذ
نظام رصد سريع للمسار االجتماعي واالقتصادي وتنميط المدن
بشكل منتظم في المدن الليبية األكثر تضرراً.

باعتبار ترتيب األولويات عنصراً أساسيا ً في استراتيجية االستجابة،
ستتم مراجعة وتنقيح معايير ومنهجية االختيار المستخدمة في
األنشطة والمشاريع باستمرار منذ البداية وفقا ً للتطورات على
األرض وتقييم االحتياجات الناشئة.
تقارير الرصد الدورية
تمشيا ً مع المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت،
تقود مجموعة التنسيق المشترك بين القطاعات وضع إطار الرصد
لتحديد المواعيد الزمنية إلعداد التقارير ،األمر الذي يتطلب من
الشركاء إنتاج تقارير رصد دورية.
التسلسل الزمني لدورة البرامج اإلنسانية

۲۰۱٥

۲۰۱۷

۲۰۱٦

ﻟﻭﺣﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ
ﺗﻘﺭﻳﺭ ﺍﻟﺭﺻﺩ
ﻟﻣﺣﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ
ﺧﻁﺔ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺃﻛﺗﻭﺑﺭ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ﺩﻳﺳﻣﺑﺭ

ﻳﻧﺎﻳﺭ

ﻓﺑﺭﺍﻳﺭ
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ﺃﺑﺭﻳﻝ
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الجزء األول :صخلم دهألاو تاجايتحالا

ملخص

االحتياجات واألهداف
والمتطلبات
المحتاجون

المستهدفون

المتطلبات (دوالر أمريكي)

2.44مليون

1.3مليون

165.6مليون

والمتطلبات المالية حسب القطاع .وتم دمج األرقام الخاصة بتخطيط
االستجابة لالجئين والمهاجرين في الخطط القطاعية ،ولكنها منفصلة
في خطة االستجابة لالجئين والمهاجرين ،التي تسلط الضوء على
تفاصيل االحتياجات واالستجابة ألزمة الالجئين وطالبي اللجوء
والمهاجرين.

إجمالي عدد السكان الذين بحاجة إلى المساعدة هو  2.44مليون
نسمة استناداً إلى أكبر عدد من األشخاص تم تحديد أنهم بحاجة
إلى شكل من أشكال المساعدة اإلنسانية ،في هذه الحالة على أساس
األرقام الصادرة عن قطاع الحماية.
يبلغ إجمالي عدد األشخاص المستهدفين  1.3مليون استناداً إلى أكبر
عدد من األشخاص الذين يغطيهم أحد أشكال المساعدة اإلنسانية،
مصنفين حسب الحالة (تم رسم خط أسفله في الجدول أدناه) في
جميع القطاعات.

يبلغ إجمالي االحتياجات التمويلية للخطة  165.6مليون دوالر لدعم
الالجئين والمهاجرين والنازحين والعائدين ،والمحتاجين من غير
النازحين.

يبين الجدول أدناه االحتياجات اإلنسانية ،ويستهدف القطاعات بما
في ذلك الالجئين وخطة االستجابة ألزمة المهاجرين ،والتصنيف،
ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ:

ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻣﺣﺗﺎﺟﻭﻥ
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۳۸,٥۰۰

۱۰,۰۰۰

۱٦۱,٥۰۰

ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ ﻭﺍﻟﺻﺭﻑ
ﺍﻟﺻﺣﻲ ﻭﺍﻟﻧﻅﺎﻓﺔ

٦۸۰,۰۰۰

٤۰۰,۰۰۰

۲۰,۰۰۰

-

ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ

۱٥۰,۰۰۰

۹۹,۲٤۱

۱۰,۰۰۰

-

ﺍﻟﺗﻌﺎﻓﻲ ﺍﻟﻣﺑﻛﺭ

 ۱٫٥ﻣﻠﻳﻭﻥ

٥٤۰,۰۰۰

ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻼﺟﺋﻳﻥ
ﻭﺍﻟﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ

۲٥۰,۰۰۰

۹۰,۰۰۰

ﺍﻟﺗﻧﺳﻳﻕ
ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻲ

 ۲٫٤٤ﻣﻠﻳﻭﻥ**
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* ﺳﻳﺗﻡ ﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻻﺣﻘﺎ ً  -ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ )> ۱۸ﻋﺎﻣﺎً( ،ﻭﺍﻟﺑﺎﻟﻐﻭﻥ ) ٥۹-۱۸ﻋﺎﻣﺎً( ﻭﻛﺑﺎﺭ ﺍﻟﺳﻥ )<  ٥۹ﻋﺎﻣﺎً(

-
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%
ﺃﻁﻔﺎﻝ
ﺑﺎﻟﻐﻭﻥ
ﻛﺑﺎﺭ ﺳﻥ

ﺍﻟﻼﺟﺋﻭﻥ ***ﺍﻟﻣﺟﻣﻭﻉ
ﻭﺍﻟﻣﻬﺎﺟﺭﻭﻥ
۱۳٫٤٦

ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩﻩ ﺑﻌﺩ

ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ

ﺗﺻﻧﻳﻑ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻓﻳﻥ

ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺟﻧﺱ ﻭﺍﻟﻌﻣﺭ ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ

۹٫۳۳

۲۷٫٥۸

۹٫۲۰

٤۷٫٦۸

۷٫٤٦

۱۷٫٥۱

۰٫۹۸

۳٫٥٦

۳٫۲٦

۷٫۸۹

-

۱۰٫۱۸

٤۳٫٦۹

-

-

۰٫۷۷

٤۳٫٦۹
ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ

** ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺎﺕ ﻟﻳﺳﺕ ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻷﻋﻣﺩﺓ ،ﻷﻥ ﻧﻔﺱ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻓﻳﻥ ﻗﺩ ﻳﻅﻬﺭﻭﻥ ﻋﺩﺓ ﻣﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻣﺩﺓ.
*** ﺗﻡ ﺩﻣﺞ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻻﺣﺗﻳﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ ﻓﻲ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ .ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺧﻁﺔ ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺍﻹﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﻫﻭ  ۱٦٥٫٦ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﻟﻸﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﻣﺣﺗﺎﺟﻳﻥ ﻏﻳﺭ ﺍﻟﻧﺎﺯﺣﻳﻥ،
ﻭﺍﻟﻧﺎﺯﺣﻳﻥ ﺩﺍﺧﻠﻳﺎً ،ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﺩﻳﻥ ﻭﺍﻟﻼﺟﺋﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﻬﺎﺟﺭﻳﻥ.
ﻳﻠﺗﺯﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎء ﺑﺳﺩ ﺛﻐﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺭﺻﺩ ﻭﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ.

٥۰٫٤

۱٦٥٫٦
ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ
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الجزء األول :صخلم دهألاو تاجايتحالا

الجزء الثاني :خطط
االستجابة التنفيذية

الصحة
الحماية
األمن الغذائي
المأوى والمواد غير الغذائية
المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ()WASH
17

التعليم
التعافي المبكر
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المحتاجون

 1.9مليون

المستهدفون

 1.2مليون

المتطلبات

 50.4مليون

عدد الشركاء

7

الهدف الصحي األول:

1

تحسين فرص الحصول على
خدمات الرعاية الصحية األولية
والثانوية األساسية المنقذة للحياة
في حاالت الطوارئ من خالل توفير
األدوية األساسية والمواد الطبية ،والدعم
التقني للرعاية الصحية األولية ،ورعاية
ذوي االحتياجات الخاصة ،والرعاية
الطارئة المنقذة للحياة.

يرتبط بالهدف االستراتيجي
األول

الهدف الصحي الثاني:

2

الحد من انتقال األمراض المعدية
وتفشيها من خالل تدابير الكشف
عنها والتخفيف من آثارها.

يرتبط بالهدف االستراتيجي
الثاني

الهدف الصحي الثالث:

3

تعزيز الهيكل الصحي القائم
وتجنب انهيار النظام الصحي من
خالل تدابير بناء القدرات ،وتعزيز
نظام اإلحالة ،وإعادة تأهيل البنية التحتية،
وتعزيز آليات جمع البيانات وتبادل
المعلومات.

يرتبط بالهدف االستراتيجي
الثالث

الصحة
التأثير واالحتياجات
يحتاج ما يقدر بنحو  1.9مليون شخص في ليبيا إلى
المساعدة لتلبية احتياجات الرعاية الصحية األساسية.
لقد أضر النزاع بالبنية التحتية الحيوية وأدى إلى
إغالق المستشفيات ونقص في عدد الموظفين واألدوية
األساسية واإلمدادات .تدهورت الحالة الصحية بسرعة
منذ عام  ،2014وتتفاقم األزمة من جراء حقيقة أن
النظام الصحي قد ضعف على مر السنين بسبب العديد
من األزمات في ليبيا وتناقص مستوى االستثمار العام
في القطاع الصحي.

وتشمل قضايا الخدمات الصحية الرئيسية ما
يلي:
•شبكة الرعاية الصحية األولية واهنة ،وخاصة في
المدن الرئيسية (بنغازي وطرابلس).
•االعتماد الكبير على العاملين الصحيين األجانب،
وخاصة في الجزء الجنوبي من البالد.
•إنفاق نسبة كبيرة من النفقات الصحية العامة على
إرسال الليبيين لتلقي العالج في الخارج.
•إهمال توفير الرعاية الصحية في األجزاء الجنوبية
من ليبيا (الكفرة ،سبها ،غات ،أوباري).

استراتيجية القطاع
يهدف قطاع الصحة إلى دعم النظام الصحي الوطني
الليبي في إدارة االحتياجات االستثنائية الناجمة عن
األزمة ،وفي الوقت نفسه ،بناء قدرته على مواصلة
وتعزيز االستجابة المحلية .تساهم األهداف المحددة
للقطاع في تحقيق جميع األهداف االستراتيجية لخطة
االستجابة اإلنسانية.
تعتبر ليبيا في سياق يتسم بانعدام األمن والتقلب ،مما
يعوق وصول الشركاء الدوليين إلى البالد .وعلى هذا
النحو ،سوف يعتمد الشركاء في المجال اإلنساني في
المقام األول على البرامج المنفذة في إطار اإلدارة عن
بعد ،وذلك بدعم من المنظمات غير الحكومية على
األرض وباالعتماد على الجهات الصحية المحلية ،بما
في ذلك وزارة الصحة وخبراء الصحة الموجودين
على األرض.

فيما يخص  70في المائة من الحاالت ،سيتم تنفيذ
البرامج الصحية من خالل الهياكل الحكومية (وزارة
الصحة) التي ال تزال قادرة على العمل .ويجري
تدريب موظفي الصحة على مستوى المرافق والمناطق
والمدن لتوفير الخدمات الوقائية والعالجية المثلى .أما
بالنسبة ل  30في المائة من الحاالت ،ستكون آلية
التسليم من خالل المنظمات غير الحكومية الدولية
التالية التي لها وجود على األرض :منظمة حالة
الطوارئ ،الهيئة الطبية الدولية ،المنظمة الدولية لذوي
االحتياجات الخاصة ،منظمة إنقاذ الطفولة  -الواليات
المتحدة األمريكية ،منظمة أطباء بال حدود  -فرنسا.
وباإلضافة إلى ذلك ،ستقدم اثنتان من الجمعيات
الخيرية ،ومجموعة تطوعية من األطباء واألكاديميين
من الجامعات المعنية بالصحة ،بعض الخدمات.
على وجه التحديد ،تبنى القطاع طرق التنفيذ التالية
لتحقيق االستراتيجيات القطاعية:
1) 1دعم الشبكة الوطنية :سيقوم الشركاء في مجال
الصحة بتقديم المساعدة من خالل شبكة الصحة العامة
والخاصة القائمة كوسيلة لتحقيق أقصى قدر من إيصال
الخدمات وتجنب إنشاء هيكل مواز من شأنه أن يقوض
النظام الصحي القائم .وتشمل األنشطة المحددة لتعزيز
قدرة الهيكل الصحي الحالي على االستجابة :توفير
األدوية والمواد الطبية والدعم الفني للرعاية الصحية
األولية ،ورعاية ذوي االحتياجات الخاصة والرعاية
المنقذة للحياة والرعاية التوليدية في حاالت الطوارئ.
وبالنظر إلى األمام ،سيسعى القطاع الصحي ،بالتعاون
مع السلطات الصحية ومقدمي الخدمات الليبيين ،إلى
توحيد حزمة الرعاية الصحية األولية لدى جميع
الجهات المعنية ،مع التركيز على دمج الصحة اإلنجابية
والنفسية فضالً عن أنشطة الرعاية الصحية لذوي
االحتياجات الخاصة بغرض االستجابة لالحتياجات
غير الملباة لهذه الخدمات.
2) 2تقديم المساعدة المؤقتة عبر خدمات التوعية
المتنقلة والطبية :نظراً للضغط على المرافق
الصحية المحلية ،فضالً عن التحديات التي تعوق
الوصول بالنسبة لفئات معينة (النازحون والالجئون
والمهاجرون) ،سيوفر الشركاء على األرض أيضا ً
خدمات طبية مباشرة إلتمام واستكمال تغطية الرعاية
الصحية المقدمة في المرافق الصحية .وستوفر هذه
العيادات المتنقلة خدمات الرعاية الصحية األولية
األساسية (بما في ذلك خدمات الصحة اإلنجابية)،

18

الجزء الثاني :ةحصلا

وتقوم بإحالة المرضى إلى المرافق الثانوية القائمة
للحصول على الرعاية في حاالت الطوارئ.
3) 3تعزيز قدرات الشركاء المحليين في مجال
الصحة :تتطلب تحديات الوصول الناجمة عن انعدام
األمن استجابة أكثر اعتماداً على الشركاء المحليين ،وقد
تكون القدرات أقل بكثير من المنظمات الدولية .وعلى
هذا النحو ،فإن قدرة الجهات الفاعلة المحلية بحاجة
إلى تعزيز ودعم من أجل ضمان تقديم خدمات عالية
الجودة إلى األشخاص المحتاجين .وتشمل األنشطة
المحددة لتنفيذ هذه المبادرة :إعادة تأهيل المرافق ،وبناء
قدرات الشركاء في مجال الصحة لتعزيز القدرات
اإلدارية ،والجهود المبذولة لمكافحة األمراض ،وكذلك
تعزيز نظام اإلنذار المبكر ،والعمل على تحديد وتعزيز
مسارات اإلحالة للمرضى الذين يحتاجون إلى خدمات
محددة ،مثل الناجين من العنف القائم على نوع الجنس،
ورعاية مرضى الصحة العقلية والسل وفيروس نقص
المناعة البشرية ،أو التهاب الكبد .B
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يغطي نطاق هذه االستجابة المناطق المتضررة
الرئيسية التي بحاجة إلى المساعدة ،اعتماداً على إمكانية
الوصول ،مع التركيز على المناطق الحضرية ،حيث
توجد أعداد كبيرة من المحتاجين (بنغازي ومصراتة
وطرابلس وسبها والكفرة) .سيواصل الشركاء في
مجال الصحة التعاون عبر تنسيق القطاع الصحي ،مما
يضمن أوسع تغطية لتجنب االزدواجية في االستجابة
وتحديد الثغرات وشركاء إضافيين.
في ضوء الحالة األمنية الصعبة والعقبات التي تعوق
الوصول إلى المجتمعات المحلية المتضررة ،سوف
يعتمد شركاء القطاع الصحي على مجموعة متنوعة
من المصادر لتقييم ورصد الوضع الصحي وكفاءة
االستجابة الصحية ،بما في ذلك جمع البيانات المتعلقة
بالصحة بانتظام والتقييمات الدورية.
وبالنظر إلى االحتياجات المتعددة لألشخاص
المتضررين من النزاع ،سوف يعمل قطاع الصحة مع
القطاعات ذات الصلة لتنفيذ برامج االستجابة .وعلى
وجه الخصوص ،سيعمل قطاع الصحة مع قطاع
المياه والصرف الصحي في جهود مكافحة األمراض
المعدية ،ومع قطاع الحماية لتحديد مسارات إحالة
الناجين من العنف القائم على نوع الجنس إلى المرافق
الطبية .وحيث أنه من المتوقع أن يستفيد عدد كبير

من الالجئين والمهاجرين أيضا ً من االستجابة الشاملة
للنظام الصحي ،سيكون التنسيق مع استجابة المهاجرين
والالجئين ضرورياً .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن التعاون
الوثيق مع الشركاء من خارج إطار خطة االستجابة
اإلنسانية سيستمر من أجل تحديد االحتياجات وتغطية
برامج االستجابة على نحو أفضل.

سيكون نطاق الخطة كالتالي:
•مجموع األشخاص المحتاجين 1.9 :مليون شخص
•مجموع األشخاص المستهدفين 1.2 :مليون شخص
( 60في المائة من األشخاص المحتاجين)
•شركاء القطاع :منظمة الصحة العالمية ومنظمة
اليونيسف وصندوق األمم المتحدة للسكان والمنظمة
الدولية لذوي االحتياجات الخاصة والهيئة الطبية
الدولية ومنظمة حالة الطوارئ ومنظمة إنقاذ الطفل.
في العام المقبل ،سوف يستهدف شركاء القطاع الصحي
ما يقدر بنحو  1.2مليون شخص من المتضررين من
النزاع الذين يحتاجون إلى المساعدة .وسينصب التركيز
بوجه خاص على تلبية احتياجات الفئات األكثر تضرراً
من بين األشخاص المحتاجين المستهدفين ،بما في
ذلك ما يقدر بنحو  340,000امرأة في سن اإلنجاب،
و 430,000طفل ،والنازحون والمجتمعات المضيفة،
فضالً عن غيرهم من السكان المعرضين للخطر مثل
األشخاص ذوي اإلعاقة .وفي حين أن االحتياجات
الصحية موجودة في جميع أنحاء البالد ،فإن القطاع
الصحي سيستهدف المناطق األكثر تضرراً من النزاع،
والتي تستضيف أكبر تجمع لألشخاص المحتاجين.
باإلضافة إلى ذلك ،سوف تكون االحتياجات
المخصصة للنساء الحوامل محل تركيز خاص في
االستجابة اإلنسانية .وبالنظر إلى معدل الخصوبة
الكلي البالغ  3.7طفل لكل امرأة ومعدل الوالدات
القيصرية المرتفع بالفعل ،والذي يصل إلى أكثر من
 20في المائة من جميع حاالت الوالدة ،من المتوقع
أيضا ً أن يتضاعف هذا المعدل في صفوف النازحين
والمجتمعات المضيفة األكثر تضرراً ،نظراً لإلجهاد
وضغوط النزاع .واستناداً إلى معدالت الحمل السابقة،
من المتوقع أن تصبح حوالي  80,000امرأة حامالً،
وستكون من بينهن  25,000امرأة بحاجة إلى خدمات
الوالدة القيصرية في عام .2015

الجزء الثاني :ةحصلا

لالتصال

د .جعفر حسين سيد
بريد إلكتروني:
hussains@who.int

خدمات إعادة التأهيل ل 50,000شخص من ذوي
االحتياجات الخاصة؛ وتوفير خدمات رعاية الصدمات
ل 25,000مريض يعانون من الصدمات النفسية؛
وتقوية قدرات  100موقع رصد ألنظمة اإلنذار المبكر
بالمرض؛ وتدريب  100موظف في المجال الصحي
على التأهب واالستجابة لحاالت الطوارئ.

وفي حين يرد ذكر مؤشرات محددة في جميع المشاريع
الصحيةُ ،تذكر أهداف خطة قطاع الصحة الرئيسية
القابلة للتحقيق هنا .وهي تشمل :توفير  15عيادة متنقلة
وخمسة مستشفيات ميدانية؛ وتوفير األدوية المنقذة
للحياة ومجموعات لوازم مختلفة لمليون مريض لمدة
عام واحد؛ وتوفير خدمات التطعيم ل 350,000طفل
دون سن الخامسة؛ وخدمات ما قبل الوالدة والوالدة
وما بعد الوالدة ل 150,000امرأة حامل؛ وخدمات
الصحة العقلية والنفسية واالجتماعية ل25,000
مريض؛ والوصول إلى  500,000مريض لتقديم
خدمات الرعاية الصحية األولية؛ وتدعيم  20مستشفى
لتوفير رعاية التوليد في الحاالت الطارئة ورعاية
األطفال حديثي الوالدة؛ وتوفير الرعاية الطويلة األجل
ل 200,000مريض يعانون من األمراض المزمنة؛
وإنشاء  /تعزيز عشر خدمات صديقة للطفل؛ وتوفير

تتولى مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين
والمنظمة الدولية للهجرة قيادة تنسيق االستجابة لالجئين
والمهاجرين .يُرجى الرجوع إلى خطة االستجابة
لالجئين والمهاجرين للحصول على مزيد من التفاصيل
عن االستجابة الصحية لالجئين والمهاجرين.

تقسيم األشخاص المحتاجين والمستهدفين حسب الحالة ونوع الجنس والعمر
ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ
ﻻﺟﺋﻭﻥ

ﻣﻬﺎﺟﺭﻭﻥ ﻧﺎﺯﺣﻭﻥ
ﺩﺍﺧﻠﻳﺎ ً

ﺍﻟﻣﺣﺗﺎﺟﻭﻥ

۱٥۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰

٤۳٥,۰۰۰

ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻓﻭﻥ

۲۰,۰۰۰

۳۸,٥۰۰

۳۲۰,۳۳۷

ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

۱۲٫٤٦

۱

۱۰

ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ

ﻳﻠﺗﺯﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎء ﺑﺳﺩ ﺛﻐﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺭﺻﺩ ﻭﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ.

ﻋﺎﺋﺩﻭﻥ

-

ﻣﺣﺗﺎﺟﻭﻥ ﻏﻳﺭ
ﻧﺎﺯﺣﻳﻥ
۱٫۲۲ﻣﻠﻳﻭﻥ

-

۸۲۷,٤۷۱

۲٦٫۹٤

ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ

ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺟﻧﺱ ﻭﺍﻟﻌﻣﺭ
 %ﺍﻁﻔﺎﻝ
%
ﻭﺑﺎﻟﻐﻭﻥ
ﻧﺳﺎء
ﻭﻛﺑﺎﺭ ﺍﻟﺳﻥ*

ﺳﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩﻩ ﻻﺣﻘﺎ ً
٪۳۰

٪۳۸

ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ )> ۱۸ﻋﺎﻣﺎً( ،ﻭﺍﻟﺑﺎﻟﻐﻭﻥ )٥۹-۱۸
ﻋﺎﻣﺎً( ﻭﻛﺑﺎﺭ ﺍﻟﺳﻥ )<  ٥۹ﻋﺎﻣﺎً(

20

الجزء الثاني :ةحصلا

ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻣﺣﺎﻓﻅﺎﺕ
حسب ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ
ﺍﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ
تخطيط االستجابةﺗﺧﻁﻳﻁ
المحافظات
الصحية
ﺍﻟﺟﺑﻝ
ﺍﻷﺧﺿﺭ
ﺍﻟﻣﺭﺝ
ﺩﺭﻧﺔ
ﺑﻧﻐﺎﺯﻱ

ﻁﺭﺍﺑﻠﺱ

ﺍﻟﻣﺭﻗﺏ

ﻣﺻﺭﺍﺗﺔ
ﺳﺭﺕ

ﺍﻟﺑﺗﻧﺎﻥ
ﺍﻟﺟﻔﺭﺓ

ﻧﺎﻟﻭﺕ

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎء ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﺣﺎﻓﻅﺔ

ﺍﻟﺷﺎﻁﺊ
ﺳﺑﻬﺎ
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ﺍﻟﺟﻔﺎﺭﺓ

ﺍﻟﺟﺑﻝ
ﺍﻟﻐﺭﺑﻲ

ﺍﻟﻭﺍﺣﺎﺕ

ﺍﻟﻛﻔﺭﺓ

ﺍﻟﺯﺍﻭﻳﺔ

ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ
ﺍﻟﺧﻣﺱ

ﻣﺭﺯﻕ

ﻭﺍﺩﻱ
ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ

۲ -۱
ﻏﺎﺕ

٤-۳
 ٥ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ
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المحتاجون

 2.44مليون

المستهدفون

641.500

المتطلبات

 27.6مليون

عدد الشركاء

11

هدف الحماية األول:

1

تحديد احتياجات الحماية األساسية
للسكان المستهدفين واالستجابة لها.

يرتبط بالهدف االستراتيجي
األول

هدف الحماية الثاني:

2

الحد من تهديد الحماية للمجموعات
المعرضة للخطر والضعيفة.

يرتبط بالهدف االستراتيجي
الثاني

هدف الحماية الثالث:

3

دعم وتعزيز آليات شبكة الحماية
المجتمعية.

يرتبط بالهدف االستراتيجي
الثالث

الحماية
التأثير واالحتياجات
على الرغم من أن النزاع ينتج عنه باستمرار زيادة
المعاناة ،فقد أدى تصاعد القتال في يوليو/تموز 2014
إلى ارتفاع كبير في االحتياجات اإلنسانية .في جميع
أنحاء البالد ،وال سيما في طرابلس وبنغازي ،تميزت
األزمة بانتهاكات خطيرة لقانون حقوق اإلنسان
والقانون اإلنساني الدولي .وقد تسبب إطالق النار
العشوائي باألسلحة الثقيلة من قبل جميع األطراف في
المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في سقوط أعداد
كبيرة من الضحايا المدنيين ،مما أدى إلى زيادة في
النزوح الداخلي في جميع أنحاء البالد .وحيث أن القتال
يتركز في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان ،فإن
المدنيين يشكلون نسبة عالية من الضحايا .وقد أدى ذلك
أيضا ً إلى تلوث جماعي للمناطق الحضرية بالمتفجرات
من مخلفات الحرب ،وعرّ ض السكان المدنيين لخطر
الموت أو اإلصابة بجروح خطيرة.
لقد أثر انهيار القانون والنظام في ليبيا بشدة على
عمل منظمات المجتمع المدني ( .)CSOsوتعرض
المدافعون عن حقوق اإلنسان وغيرهم من أعضاء
المجتمع المدني في جميع أنحاء البالد ألعمال القتل
والحرمان غير القانوني من الحرية واالختطاف
والتعذيب وغيرها من ضروب سوء المعاملة،
واالعتداءات الجسدية واللفظية ،والتهديد بالقتل وغيرها
من أشكال الترهيب من قبل الجماعات المسلحة وجناة
غير معروفين ،مما يؤدي في كثير من األحيان إلى
نزوح الضحايا وأسرهم.

استراتيجية القطاع
يهدف قطاع الحماية إلى تخفيف آثار األزمة في مجال
الحماية عن طريق توفير استجابة إنسانية وحماية
في الوقت المناسب إلى السكان المحتاجين ،وخاصة
األشخاص األكثر ضعفا ً من بين النازحين والمجتمعات
المضيفة وغير النازحين المتأثرين بالنزاع .ويعمل
القطاع أيضا ً على الحد من أثر المتفجرات من مخلفات
الحرب واألسلحة الصغيرة ( )SAواأللغام ،وتوفير
الحماية المعممة في جميع مجاالت االستجابة اإلنسانية.
تتوقع خطة استجابة القطاع بذل جهود رامية إلى تعزيز
مساءلة الجهات المسؤولة تجاه السكان المتضررين.
إن التوزيع الديموغرافي للسكان المستهدفين من قبل
قطاع الحماية هو  52في المائة إناث و 48في المائة

ذكور ،في حين تستهدف مشاريع العنف القائم على
نوع الجنس النساء والفتيات في المقام األول.
وقد خلص القطاع بطريقة استراتيجية إلى استهداف
 614,500فرداً بنا ًء على احتياجات الفئات األكثر
ضعفاً ،وإمكانية الوصول ،والقدرة التشغيلية .وتم
االتفاق على السكان المستهدفين مع أخذ ما يلي بعين
االعتبار )1 :الوضع األمني في البالد ومحدودية
فرص وصول الجهات الفاعلة اإلنسانية؛  )2عدم
وجود خط أساس ألنشطة الحماية المخطط لها في ليبيا،
مع تخطيط معقول ومشاريع جديدة مصممة إلنشاء خط
أساس للمزيد من أنشطة الحماية األوسع نطاقاً.
سيستهدف القطاع على وجه التحديد النازحين
والمجتمعات المضيفة (المحتاجين من غير النازحين)
والعائدين واألفراد المتضررين من العنف القائم على
نوع الجنس ،واألطفال المعرضين للخطر ،والسكان
المتضررين من مخلفات الحرب من المتفجرات
واألسلحة الصغيرة ،بما في ذلك الناجون والقائمون
على رعايتهم ،والمدافعين عن حقوق اإلنسان،
والمعتقلين السابقين (ضحايا التعذيب) ،والعاملين في
المجال اإلنساني ،والصحفيين والنشطاء اآلخرين.
في ضوء الوضع األمني داخل ليبيا ،سوف يواصل
الشركاء الدوليون في المجال اإلنساني الدولي تنفيذ
األنشطة من خالل اإلدارة عن بعد ،معتمدين في ذلك
بشكل رئيسي على المنظمات غير الحكومية الموجودة
داخل ليبيا وعلى التنسيق مع الجهات المسؤولة عن
برامج الدعوة من خالل لجان مواجهة األزمات
المحلية.
يخطط قطاع الحماية لتنفيذ أنشطته من خالل الطرق
التالية:
1) 1تحديد االحتياجات :إن تدهور الوضع األمني،
والمؤسسات الوطنية واإلدارية الممزقة ،والقيود التي
تعرقل الوصول إلى العديد من المناطق ،تعوق القدرة
على الوصول إلى البيانات المناسبة .يخطط قطاع
الحماية لمعالجة فجوة المعلومات القائمة وإجراء جمع
بيانات دقيق وتقييم متعمق للحصول على فهم أفضل
للسكان المحتاجين ،وأعداد النازحين داخلياً ،والمواقع
والتركيبة السكانية ،بما في ذلك معلومات مدمجة عن
الجنس والعمر .وسوف تقوم مصفوفة تتبع النزوح
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أيضا ً بدمج مؤشرات مخاطر الحماية ،وسيتم إنشاء
آليات محددة لتبادل البيانات الحساسة المتعلقة بالحماية
مع قطاع الحماية .وستشكل نتائج هذه التقييمات أساسا ً
لتعزيز استجابة الحماية وتعبئة االستجابة الصحيحة.
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2) 2تعزيز االستجابة والحصول على خدمات
الحماية :فرضت األزمة قيوداً على حرية تنقل
األشخاص المحتاجين في جميع أنحاء البالد وقدرتهم
على الوصول إلى المساعدات اإلنسانية والحصول
عليها .نظراً الستمرار حالة عدم االستقرار ،سيظل
الوصول إلى خدمات الحماية يشكل تحديا ً كبيراً للسكان
المحتاجين .يخطط القطاع لزيادة خدماته في المناطق
التي يمكن الوصول إليها وتحسين رصد الحماية لتحديد
احتياجات األشخاص األكثر ضعفا ً واالستجابة لها من
خالل تعزيز آليات اإلحالة على أساس معايير الضعف
المعمول بها .وقد تم تحديد حماية الطفل ،والوقاية من
العنف القائم على نوع الجنس واالستجابة له ،وإجراء
مسح عن مخلفات الحرب من المتفجرات وإزالتها
ضمن االستجابة لحاالت الطوارئ ،ونقص  /عدم
وجود وثائق ،وحاالت النزوح المتعددة ،ومساعدة
الضحايا (الجرحى والمعتقلين السابقين) كاحتياجات
أساسية في مجال الحماية وستكون لها األولوية في
استراتيجية االستجابة.
3) 3تخفيف مخاطر الحماية :سيتم إجراء أنشطة بناء
القدرات والتوعية مع الجهات المسؤولة عن قانون
حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي للتصدي
النتهاكات وتجاوزات حقوق اإلنسان ،بما في ذلك
االنتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد األطفال .والغرض
من ذلك هو تعزيز معايير الحماية وبناء قدرات
الجهات المسؤولة الرئيسية لخلق “بيئة حقوقية” للسكان
المتضررين .وستعمل األنشطة أيضا ً على بناء وعي
وقدرة الجهات المسؤولة الرئيسية في قضايا مثل
المتفجرات من مخلفات الحرب ،والتوعية بمخاطر
األلغام ،والعنف القائم على نوع الجنس.
4) 4الدعم المجتمعي :كجزء من األهداف االستراتيجية
والقطاعية ،سوف يدعم قطاع الحماية ويعزز آلية إدارة
منسقة ومجتمعية من خالل تمكين المنصات المجتمعية
القائمة ،وتعزيز المساءلة وإدارة المعلومات .ويهدف
إلى االستثمار في المنصات المحلية القائمة ومواصلة
تمكينها إلنشاء آلية تنسيق داخلي على مختلف قضايا
الحماية ،بما في ذلك حماية الطفل ،والعنف القائم على

نوع الجنس واإلبالغ عن المتفجرات من مخلفات
الحرب  /األلغام والتوعية بمخاطرها.
وسوف تظل حماية الطفل واحدة من األولويات
األساسية للحماية ألن األطفال يشكلون حوالي  40في
المائة من السكان المحتاجين ،ويعتبرون األكثر عرضة
للخطر .وتشمل اهتمامات الحماية الرئيسية :نقص /
فقدان الوثائق نتيجة لحاالت النزوح المتعددة مما يعوق
الحصول على التعليم؛ الرفاهية النفسية واالجتماعية؛
والمعاناة من اإلجهاد الشديد نتيجة لفقدان  /وفاة
األقارب والنزوح القسري؛ والتمييز؛ وتدمير المنازل
والممتلكات؛ ووجود األسر التي يعيلها أطفال.
يُعد تجنيد القصر في صفوف الجماعات المسلحة
والقوات المقاتلة أحد مصادر القلق الكبرى .وسوف
تشمل األنشطة الرئيسية في االستجابة :توسيع نطاق
خدمات الدعم النفسي واالجتماعي لألطفال والمراهقين
من خالل المساحات الصديقة للطفل التي تشمل الجميع
وتدريب األخصائيين االجتماعيين المتخصصين؛
وتحسين الوصول إلى الفئات األكثر ضعفا ً من خالل
رصد الحماية؛ وتوفير الدعم النفسي المتخصص
للناجين وضحايا العنف والعنف القائم على الجنس؛
وإنشاء آليات تحديد وإحالة سليمة؛ ورفع مستوى
الوعي بشأن الشواغل المتعلقة بحماية الطفل (مخاطر
تجنيد القصر ،مخلفات الحرب من المتفجرات /
األسلحة الصغيرة  /األلغام ،وحقوق الطفل)؛ وجمع
البيانات القائمة على األدلة من خالل تقييمات الشبكة
المجتمعية على الصعيد الوطني.
العنف القائم على نوع الجنس هو مصدر قلق رئيسي
في مجال الحماية .تتعرض النساء في سن اإلنجاب
( ،)49-15وال سيما األسر التي تعيلها امرأة ،بشكل
متزايد إلى العنف القائم على نوع الجنس وتكون
بحاجة ماسة إلى خدمات الحماية واالستجابة .ونظراً
لوصمة العار المرتبطة بالعنف القائم على نوع الجنس
وندرة خدمات االستجابة لحوادث العنف القائم على
نوع الجنس ،فإن جمع البيانات يمثل تحدياً .وعالوة
على ذلك ،فإن الطبيعة المطولة لألزمة وما يرتبط بها
من تعطل الهياكل والخدمات االجتماعية وتبني آليات
المواجهة السلبية تساهم في زيادة حاالت العنف القائم
على نوع الجنس .وسوف تشمل أنشطة االستجابة:
إنشاء وتعزيز مسارات اإلحالة لضمان قدرة الناجين
على الوصول إلى خدمات االستجابة ،بما في ذلك الدعم
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لالتصال

سامر حدادين
بريد إلكتروني:
haddadin@unhcr.
org

الصحي والنفسي واالجتماعي ،والتوعية المجتمعية
لتبادل الرسائل الرئيسية المتعلقة بالوقاية من العنف
القائم على نوع الجنس واالستجابة للوصول إلى النساء
والرجال واألوالد المعرضين للخطر ،وبناء قدرات
السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني.
يُعد وجود المتفجرات من مخلفات الحرب على
نطاق واسع مصدر قلق رئيسي في مجال الحماية.
وقد تم اإلبالغ عن ما يقرب من  300حادث متعلق
بالمتفجرات من مخلفات الحرب في بنغازي على مدار
ثالثة أشهر في عام  .2015لم يتم بعد إجراء مسح
للتلوث الناجم عن المتفجرات من مخلفات الحرب
في جميع المناطق المتضررة من النزاع ،وال يمتلك
المركز الليبي لألعمال المتعلقة باأللغام ()LibMAC
حاليا ً القدرة على تنفيذ أنشطة المسح واإلزالة على
المستوى الوطني .وسوف تشمل أنشطة االستجابة:
مسح المناطق المتضررة لتحديد أولويات أنشطة إزالة
األلغام؛ وإجراء أنشطة اإلزالة الطارئة؛ وتنفيذ حمالت
لرفع مستوى الوعي والحد من مخاطر المتفجرات
من مخلفات الحرب واأللغام؛ وإنشاء منصة لمساعدة
الضحايا ومواصلة بناء القدرات.
بشكل عام ،سيقدم قطاع الحماية حزم مساعدة متعددة
تشمل :حمالت التوعية اإلعالمية التي تستهدف السكان
المعرضين للخطر؛ وخدمات متخصصة ومتنوعة في
المساحات الصديقة للمرأة لتلبية االحتياجات المحددة
للنساء وتعزيز تمكين المرأة؛ وتوفير الدعم النفسي
واالجتماعي ،ال سيما للنساء واألطفال.

وبالشراكة مع المنظمات غير الحكومية الوطنية،
سيتولى قطاع الحماية التنفيذ المباشر من خالل
الموظفين الوطنيين ،بموجب اإلدارة عن بعد .ولدعم
هذه الطريقة ،سيتم تدريب الموظفين الوطنيين في
المنظمات غير الحكومية في كل من تونس وليبيا
على تقديم الخدمات واإلدارة وبناء القدرات التنظيمية.
وسوف يركز القطاع أيضا ً على العمل مع ومن
خالل السلطات والمؤسسات المحلية ،وسينفذ التدريب
والتوعية مع طائفة من الجهات الفاعلة المحلية ،بما
في ذلك البلديات والمجالس المحلية ولجان مواجهة
األزمات .وتشمل خطة القطاع أيضا ً التدريب التقني
لموظفين من المؤسسات الطبية والتعليمية.
إن أنشطة قطاع الحماية مترابطة بشكل وثيق مع
القطاعات األخرى .وترتبط تلك األنشطة بشكل خاص
بقطاع المأوى  /المواد غير الغذائية ،الذي يعتمد فيه
رصد الحماية والوصول إلى السكان المتضررين بشكل
أساسي على توزيع المواد غير الغذائية .وسيتم أيضا ً
تنسيق توزيع مجموعات اللوازم الصحية النسائية بقوة
مع قطاع المأوى  /المواد غير الغذائية .وضمن أنشطة
رصد الحماية ،سوف يُحال تحديد االحتياجات األخرى
(الصحة والتعليم ،وما إلى ذلك) إلى القطاع المعني من
خالل آلية اإلحالة بين القطاعات المتفق عليها.
تتولى مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين
والمنظمة الدولية للهجرة قيادة تنسيق االستجابة لالجئين
والمهاجرين .يُرجى الرجوع إلى خطة االستجابة
لالجئين والمهاجرين للحصول على مزيد من التفاصيل
عن استجابة الحماية لالجئين والمهاجرين.
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BREAKDOWN OF PEOPLE IN NEED AND TARGETED

تقسيم األشخاص المحتاجين والمستهدفين حسب الحالة ونوع الجنس والعمر
ﺣﺳﺏﺍﻟﺣﺎﻟﺔ
ﺣﺳﺏ
ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ

ﺍﻟﻣﺣﺗﺎﺟﻭﻥ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻓﻭﻥ
ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﻣﺣﺗﺎﺟﻭﻥ ﻏﻳﺭ
ﻧﺎﺯﺣﻳﻥ

ﻻﺟﺋﻭﻥ

ﻣﻬﺎﺟﺭﻭﻥ ﻧﺎﺯﺣﻭﻥ
ﺩﺍﺧﻠﻳﺎ ً

ﻋﺎﺋﺩﻭﻥ

۱۰۰,۰۰۰

٤۳٥,۰۰۰ ۱٥۰,۰۰

-

۱,۷٥۰,۰۰۰

٤۱۲,٥۰۰

-

۱۸۷,٥۰۰

٤۰,۰۰۰

۱,٥۰۰

٥٫۷۳

۳٫٦۰

۱۲٫٥٤

ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ

٥٫۷

-

ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ

ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺟﻧﺱ ﻭﺍﻟﻌﻣﺭ
 %ﺍﻁﻔﺎﻝ
%
ﻭﺑﺎﻟﻐﻭﻥ
ﻧﺳﺎء
ﻭﻛﺑﺎﺭ ﺍﻟﺳﻥ*

٪٤٦

ﺳﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩﻩ
ﻻﺣﻘﺎ ً

٪٥٤

ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ )> ۱۸ﻋﺎﻣﺎً( ،ﻭﺍﻟﺑﺎﻟﻐﻭﻥ ) ٥۹-۱۸ﻋﺎﻣﺎً(
ﻭﻛﺑﺎﺭ ﺍﻟﺳﻥ )<  ٥۹ﻋﺎﻣﺎً(

ﻳﻠﺗﺯﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎء ﺑﺳﺩ ﺛﻐﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺭﺻﺩ ﻭﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ.

 BYالمحافظات
PROVINCEحسب
تخطيط استجابة الحماية
ﺣﺳﺏ ﺍﻟﻧﻭﻉ ﻭﺍﻟﺳﻥ
PROTECTION
RESPONSE PLANNING
ﺍﻟﺟﺑﻝ
ﺍﻷﺧﺿﺭ
ﺍﻟﻣﺭﻗﺏ

ﺍﻟﻣﺭﺝ
ﺩﺭﻧﺔ
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ﻁﺭﺍﺑﻠﺱ

ﺑﻧﻐﺎﺯﻱ

ﻣﺻﺭﺍﺗﺔ
ﺳﺭﺕ

ﺍﻟﺑﺗﻧﺎﻥ

ﺍﻟﺟﻔﺎﺭﺓ

ﺍﻟﺟﺑﻝ
ﺍﻟﻐﺭﺑﻲ

ﺍﻟﻭﺍﺣﺎﺕ
ﺍﻟﺟﻔﺭﺓ

ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ
ﺍﻟﺧﻣﺱ

ﻧﺎﻟﻭﺕ

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎء ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﺣﺎﻓﻅﺔ

ﺍﻟﺷﺎﻁﺊ
ﺳﺑﻬﺎ

ﺍﻟﻛﻔﺭﺓ

ﺍﻟﺯﺍﻭﻳﺔ

ﻣﺭﺯﻕ

ﻭﺍﺩﻱ
ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ

۲ -۱
ﻏﺎﺕ

٤-۳
 ٥ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ

الجزء الثاني :ئاذغلا نمألا

المحتاجون

 1.3مليون

المستهدفون

210.000

المتطلبات

 47.7مليون

عدد الشركاء

2

هدف األمن الغذائي األول:

1

تحسين توافر األغذية الفوري
لألسر وإمكانية الوصول
لألشخاص األكثر ضعفاً.

يرتبط بالهدف االستراتيجي
األول

هدف األمن الغذائي الثاني:

2

حماية الفئات الضعيفة من االنزالق
إلى سوء التغذية عن طريق توفير
األطعمة المغذية ،وخاصة للنساء
واألطفال.

يرتبط بالهدف االستراتيجي
الثاني

األمن الغذائي
التأثير واالحتياجات

•سيتم العثور على شركاء آخرين لدعم إيصال الغذاء.

يتعرض حوالي  1.28مليون شخص في ليبيا
لخطر انعدام األمن الغذائي في جميع أنحاء البالد،
مع تزايد أعداد النازحين والالجئين وطالبي اللجوء
الذين بحاجة ماسة للمساعدة .أكد تقييم االحتياجات
متعدد القطاعات أن الوصول إلى الغذاء مُقيد بالقدرة
على تحمل التكاليف الناجمة عن تضخم األسعار
وموارد األسرة المحدودة .وأشار  55في المائة من
المستطلعين إلى امتالكهم لموارد كافية لشراء المواد
الغذائية المتوفرة في األسواق .ومع استمرار األُسر في
استنزاف مواردها ،سوف تصبح عرضة للخطر على
نحو متزايد كلما ارتفعت األسعار .وفي حين لم تكن
معدالت سوء التغذية بين األطفال دون سن الخامسة
في ليبيا مصدر قلق كبير قبل عام  ،2011أصبحت
هذه المجموعة عرضة للعواقب السلبية التباع نظام
غذائي سيء التنويع .وعلى الرغم من عدم إجراء
تقييم التغذية ،فمن المرجح أن يتدهور الوضع التغذوي
لألطفال وفئات السكان األخرى في السياق الليبي غير
المستقر .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن زيادة أسعار المواد
الغذائية تؤثر سلبا ً على المجتمعات المضيفة .ولذلك،
توجد حاجة إلجراء مسح تغذوي لتحديد الحالة ألية
تدخالت غذائية ممكنة.

•سوف تظل الحدود الليبية مع تونس ومصر مفتوحة.

استراتيجية االستجابة
سيقدم قطاع األمن الغذائي المساعدة الغذائية إلى السكان
المحتاجين األكثر تضرراً من أجل منع ظهور الجوع
الحاد وسوء التغذية .وعلى هذا النحو ،سوف يحصل
 210,000شخص محتاج على مساعدات غذائية.

هدف األمن الغذائي الثالث:

ستشكل االفتراضات التالية أساس االستجابة:

تطوير المهارات واألدوات الالزمة
لتعزيز قدرة أصحاب المصلحة في
مجال تأهب األمن الغذائي وإدارة
االستجابة.

•سوف تستمر احتياجات األمن الغذائي ،ومن دون
مساعدة ،ستكون معرضة لخطر أن تؤدي إلى تدهور
خطير في األوضاع اإلنسانية للسكان المتضررين من
النزاع.

3

يرتبط بالهدف االستراتيجي
الثالث

•سوف تستمر إدارة عمليات القطاع عن بعد من
تونس حتى يحدث تحسن كبير في الوضع األمني.
•سوف يواصل الشركاء في القطاع الوصول إلى
المحتاجين ويتمكنون من تلقي وإيصال الطعام بدون
قيود.

يواجه القطاع تحديات تشغيلية كبيرة ،من بينها:
انعدام األمن ،وقدرة الشركاء المحدودة ،وعدم وجود
بيانات دقيقة في الوقت المناسب عن األمن الغذائي،
وعدم كفاية التمويل ،والتحديات اللوجستية التي
تعرقل المشتريات (تساهم في عدم القدرة على التنبؤ
بسالسل التوريد) ،والقيود المفروضة على الحركة
على الحدود ،ومحدودية الوصول إلى المناطق التي
تشهد صراعا ً مفتوحاً .ولهذه األسباب ،اتخذ قطاع نهجا ً
واقعيا ً نحو جدوى ما سوف يكون قادراً على تقديمه
حتى تحدث تغييرات كبيرة في البيئة التشغيلية وتزداد
الموارد المالية.
سيستمر القطاع في العمل مع الشركاء المتاحين على
األرض وإدارة العمليات عن بعد من تونس .ويعتمد
برنامج األغذية العالمي على الشركاء المتعاونين لتنفيذ
توزيع المواد الغذائية في ليبيا .يتم تسليم المساعدات
الغذائية من خالل مؤسسة الشيخ طاهر الزاوي الخيرية
( ،)STACOوهي منظمة غير حكومية ليبية تعمل
في غرب وجنوب ليبيا .في شرق ليبيا ،يتم توزيع
الغذاء من خالل منظمة إنسانية أخرى هي الهيئة الليبية
لإلغاثة االنسانية ( .)LibAidتقوم استراتيجية برنامج
األغذية العالمي على إيجاد مصادر إقليمية للغذاء ،ويتم
التسليم إلى شرق ليبيا من مصر ،وإلى المناطق الغربية
والجنوبية من تونس .يرسل برنامج األغذية العالمي
المواد الغذائية براً من تونس أو مصر إلى شركائه
المتعاونين.
ولكن عدد الشركاء المتعاونين الموثوقين العاملين
داخل ليبيا محدود .ولذلك ،فإن تنمية قدرات الشركاء
الحاليين وأي شركاء متعاونين إضافيين ضرورية من
أجل تقديم الخدمات على نحو فعال.
ولتعويض التحديات التي تعوق إيصال المساعدات
اإلنسانية ،سيواصل القطاع المشاركة في الترتيبات
الخاصة بجهات أخرى لمراقبة التوزيع وجمع تعليقات
المستفيدين على المساعدة المقدمة .وسيكون المراقبون
من جهات أخرى مسؤولين أيضا ً عن جمع خطوط
أساس األمن الغذائي ومعلومات عن النتائج ،وكذلك
المواضيع الشاملة ،بما في ذلك القضايا الجنسانية
والمساءلة تجاه السكان المتضررين .وسيساعد
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الجزء الثاني :ئاذغلا نمألا

لألتصال
وجدي عثمان
بريد إلكتروني:
@Wagdi.Othman
wfp.org

الشركاء المتعاونون في رصد األسواق وتحركات
السكان لضمان تسليم السلع والخدمات للمتضررين.
سيتم التفاوض على الوصول إلى تسليم المواد الغذائية
من دولتي الجوار مصر وتونس من خالل السلطات
المختصة للسماح بنقل الموارد المطلوبة.
سيتم توفير المساعدة الغذائية للناس على أساس الحاجة،
مع استهداف الفئات األكثر ضعفا ً بغض النظر عن
وضعهم القانوني .من بين  1.28مليون شخص بحاجة
إلى مساعدات غذائية ،حدد القطاع  210,000شخص
على أنهم األكثر ضعفا ً وبحاجة ماسة إلى المساعدة.
وقد مُنحت األولوية للفئات التالية من الناس:
•األسر النازحة داخليا ً الذين نزحوا في األونة األخيرة
(أقل من شهرين)
•األسر النازحة الذين نزحوا أكثر من مرة
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•األسر النازحة الذين يعيشون في األماكن العامة
الجماعية ،مثل المدارس والمساجد
•المجتمعات المضيفة الضعيفة
•السكان غير النازحين ذوي االحتياجات الغذائية
الحادة (وصول محدود لشبكات األمان الحكومية
ونظم الحماية االجتماعية ،بما في ذلك الغذاء المدعوم
والخدمات المصرفية الموثوقة).

سيقدم برنامج األغذية العالمي الطرود الغذائية الشهرية
للسكان المتضررين .ويحتوي كل طرد غذائي على
األرز والمعكرونة ودقيق القمح المدعم بالمغذيات
الدقيقة والحمص والزيت النباتي ومعجون الطماطم.
ويمثل هذا ما يقرب من  75في المائة من االحتياجات
الغذائية اليومية للفرد .تتم تعبئة الحصص الشهرية
لألسرة المؤلفة من خمسة أشخاص في طردين ،مما
يم ّكن برنامج األغذية العالمي والشركاء من توزيع
الطعام بسرعة وأمان.
بالنسبة للنازحين ،سيتم إنشاء مراكز توزيع في
محافظات وادي الشاطئ وبنغازي وغات ووادي الحياة
والكفرة والمرقب والمرج ومصراتة ومرزق والنقاط
الخمس ونالوت وسبها وطرابلس والزاوية والجفارة.
يحتفظ القطاع بروابط تشغيلية مع قطاعي المأوى /
المواد غير الغذائية والحماية من حيث تبادل المعلومات
عن المستفيدين وتوزيع الموارد .وسوف يراجع القطاع
تحركات الالجئين وطالبي اللجوء والنازحين ويستجيب
لها بانتظام ،وفي الوقت نفسه ،سيرصد الحالة التغذوية
للنساء واألطفال.
تتولى مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين
والمنظمة الدولية للهجرة قيادة تنسيق االستجابة لالجئين
والمهاجرين .يُرجى الرجوع إلى خطة االستجابة
لالجئين والمهاجرين للحصول على مزيد من التفاصيل
عن استجابة الحماية لالجئين والمهاجرين.

الجزء الثاني :ئاذغلا نمألا

BREAKDOWN OF PEOPLE IN NEED AND TARGETED

تقسيم األشخاص المحتاجين والمستهدفين حسب الحالة ونوع الجنس والعمر
ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ

ﺍﻟﻣﺣﺗﺎﺟﻭﻥ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻓﻭﻥ
ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﻻﺟﺋﻭﻥ

ﻣﻬﺎﺟﺭﻭﻥ ﻧﺎﺯﺣﻭﻥ
ﺩﺍﺧﻠﻳﺎ ً

ﻣﺣﺗﺎﺟﻭﻥ ﻏﻳﺭ
ﻧﺎﺯﺣﻳﻥ

ﻋﺎﺋﺩﻭﻥ

٤۰,۰۰۰

-

۱۷٥,۱٤۸

-

۱٫۰۷ﻣﻠﻳﻭﻥ

٤۰,۰۰۰

-

۱٥۳,۰۰۰

-

۱۷,۰۰۰

-

-

۹٫۲

ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ

۳٤٫٤۸

ﻳﻠﺗﺯﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎء ﺑﺳﺩ ﺛﻐﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺭﺻﺩ ﻭﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ.

۳٫۸۳

ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ

ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ

ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺟﻧﺱ ﻭﺍﻟﻌﻣﺭ
 %ﺍﻁﻔﺎﻝ
%
ﻭﺑﺎﻟﻐﻭﻥ
ﻧﺳﺎء
ﻭﻛﺑﺎﺭ ﺍﻟﺳﻥ*

ﺳﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩﻩ
ﻻﺣﻘﺎ ً
ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ )> ۱۸ﻋﺎﻣﺎً( ،ﻭﺍﻟﺑﺎﻟﻐﻭﻥ
) ٥۹-۱۸ﻋﺎﻣﺎً( ﻭﻛﺑﺎﺭ ﺍﻟﺳﻥ )< ٥۹
ﻋﺎﻣﺎً(

FOOD SECURITY RESPONSE PLANNING
تخطيط استجابة األمن الغذائي حسب المحافظات
BY PROVINCE
ﺍﻟﺟﺑﻝ
ﺍﻷﺧﺿﺭ

ﺍﻟﻣﺭﺝ

ﺩﺭﻧﺔ

ﻁﺭﺍﺑﻠﺱ ﺍﻟﺯﺍﻭﻳﺔ

ﺍﻟﻣﺭﻗﺏ

ﺑﻧﻐﺎﺯﻱ

ﻣﺻﺭﺍﺗﺔ ﺍﻟﺟﻔﺎﺭﺓ
ﺳﺭﺕ

ﺍﻟﺑﺗﻧﺎﻥ

ﺍﻟﺟﺑﻝ
ﺍﻟﻐﺭﺑﻲ

ﺍﻟﻭﺍﺣﺎﺕ
ﺍﻟﺟﻔﺭﺓ

ﺍﻟﻛﻔﺭﺓ

ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ
ﺍﻟﺧﻣﺱ

ﻧﺎﻟﻭﺕ

۲ -۱

ﺍﻟﺷﺎﻁﺊ
ﺳﺑﻬﺎ

ﻣﺭﺯﻕ

ﻭﺍﺩﻱ
ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎء ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﺣﺎﻓﻅﺔ

٤-۳
ﻏﺎﺕ

 ٥ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ
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الجزء الثاني :ةيئاذغلا ريغ داوملاو ىوأملا

المحتاجون

300.000

المستهدفون

222.700

المتطلبات

17.5مليون

عدد الشركاء

5

هدف المأوى األول:

29

1

توفير الحد األدنى من مساعدات
المأوى والمواد غير الغذائية التي
تحفظ الكرامة في الوقت المناسب
وبطريقة منسقة للنازحين األكثر احتياجا ً
إليها.

يرتبط بالهدف االستراتيجي
األول

هدف المأوى الثاني:

2

الحد من تأثير استيعاب النازحين
في األماكن الجماعية على
المجتمعات المضيفة  /المحتاجين
غير النازحين .ويشمل ذلك تسهيل نقل
النازحين إلى أماكن أخرى ،وأخذ قضايا
المساواة بين الجنسين بعين االعتبار،
وتلبية احتياجات الفئات األكثر ضعفاً.

يرتبط بالهدف االستراتيجي
الثاني

هدف المأوى الثالث:

3

تعزيز القدرات المحلية لتحديد
احتياجات المأوى والمواد غير
الغذائية الطارئة وتلبيتها.

يرتبط بالهدف االستراتيجي
الثالث

المأوى والمواد غير الغذائية
اآلثار واالحتياجات

استراتيجية القطاع

أثر القتال العنيف المستمر والقصف العشوائي للمناطق
السكنية بشدة على سالمة وأمن المدنيين في جميع
أنحاء البالد ،مما خلق احتياجات كبيرة في مجال
المأوى والمواد غير الغذائية .واضطر ما يقدر بنحو
 435,000نازح داخليا ً لمغادرة منازلهم للبحث
عن مأوى مؤقت مع عائالت مضيفة ،وفي الشقق
المستأجرة والمراكز الجماعية والمباني غير المكتملة.
كافح العديد من النازحين والمجتمعات المضيفة
المتضررة لتحمل نفقات إيجار المسكن المالئم الذي
من شأنه أن يمكنهم من العيش في أمان وكرامة.
ونتج هذا عن فقدان سبل العيش ،ومحدودية فرص
العمل واألنشطة األخرى المدرة للدخل ،والتحديات
الكبيرة التي تعوق الوصول إلى األموال (بما في ذلك
نقص السيولة الالزمة لدفع الرواتب من قبل النظام
المصرفي) ،ونضوب المدخرات .في الوضع الحالي،
الفئات األكثر ضعفا ً هي تلك التي تتعرض لمخاطر
بسبب خيارات المأوى المحدودة وإجبارهم على اإلقامة
في ظروف غير مناسبة لسكنى البشر.

استناداً إلى الخبرات التشغيلية والرصد والتقييم
والمدخالت من منصات التنسيق في طرابلس
وبنغازي ،سيمنح القطاع األولوية للنازحين حديثاً،
والنازحين داخلياً ،والعائدين ،واألشخاص الذين نزحوا
عدة مرات ويعيشون في أماكن جماعية غير صالحة
للسكن .كما سيتم تقديم المساعدة إلى المجتمعات
المضيفة في المناطق المحاصرة ودعم  10في المائة
من السكان األكثر ضعفا ً غير النازحين .وقد حدد
القطاع ثالثة أهداف تسعى إلى :توفير الحد األدنى من
المأوى والمواد غير الغذائية التي تحفظ كرامة الفئات
المستهدفة في الوقت المناسب وبطريقة منسقة؛ والحد
من تأثير النازحين على المجتمعات المضيفة عن
طريق تسهيل نقلهم إلى أماكن أخرى ،مع األخذ بعين
االعتبار االحتياجات الجنسانية واحتياجات الضعفاء؛
وتعزيز قدرات الجهات الفاعلة المحلية على األرض.

وباإلضافة إلى ذلك ،فإن الضغط الحالي على
المجتمعات المضيفة لدعم النازحين وعلى البنية
التحتية األساسية في جميع أنحاء البالد نتيجة لألزمة
يخلق منافسة كبيرة على الموارد الشحيحة .وفي غياب
سيادة القانون في ليبيا ،يؤدي هذا إلى زيادة ضعف
النازحين وخطر االستغالل والتوتر.
وهناك أيضا ً حاالت نزوح مطولة في المخيمات منذ
صراع عام  .2011في المتوسط ،تنفق األسرة النازحة
 17في المائة من نفقاتها على اإليجار (مقارنة ب14
في المائة بين السكان بشكل أعم) .في هذا السياق،
تشمل االحتياجات األساسية من حيث دعم المأوى
المساعدات النقدية (وقد أُجريت دراسات جدوى من
قبل بعض شركاء القطاع) ،وكذلك الوصول إلى
مواد النظافة الصحية وغيرها من المواد غير الغذائية
األساسية لألسرة .في المحافظات الجنوبية وفي
بنغازي ،تشكل محدودية الوصول إلى األسواق لشراء
السلع محليا ً عائقا ً كبيراً بالنسبة لقطاع المأوى  /المواد
غير الغذائية .وحيث أن العرض المحدود والتضخم
يؤثران على أجزاء مختلفة من ليبيا ،فإن التحدي يكمن
في نقل البضائع عبر مواقع غير آمنة بغرض الوصول
إلى السكان المحتاجين.

وسيتم تنفيذ أنشطة المأوى  /المواد غير الغذائية من
خالل المشاركة الوثيقة مع الشركاء المحليين ،وعلى
وجه الخصوص ،اثنين من الجهات الفاعلة يمكنهما
ضمان تغطية جميع المناطق التي يمكن الوصول
إليها في ليبيا ،باإلضافة إلى ما يقرب من  11منظمة
مجتمع مدني تساهم في إضفاء طابع محلي أكثر
على الوصول .وتتعاون السلطات الوطنية والمحلية،
وكذلك لجان األزمات المحلية ،في األنشطة ،وتوفر
التغطية المؤسسية والتنسيق ،وتسهل الوصول إلى
المستفيدين .تستطيع المنظمات غير الحكومية الدولية
الثالث العاملة في القطاع تنفيذ أنشطتها بشكل مباشر،
من خالل الموظفين المحليين ،في المناطق التي يسمح
الوضع األمني بها بذلك.
بالنظر إلى الوضع المتفجر الحالي ،فقد تمكن القطاع
في المقام األول من تلبية االحتياجات غير الغذائية منذ
عام  2014من خالل الحد األدنى من التدخل لتلبية
احتياجات المأوى .وعلى الرغم من أن احتياجات
المأوى واضحة ،يواجه هذا القطاع تحديات متنوعة
يجب أن تؤخذ بعين االعتبار عند تخطيط االستجابة.
اإلدارة عن بعد ،والموارد البشرية ،وقيود الميزانية،
وعدم إمكانية الوصول إلى المناطق المتضررة من
النزاع هي تحديات كبيرة ،وال سيما بسبب محدودية
الجهات الفاعلة المحلية التي تمتلك القدرات الكافية
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لتقديم خدمات فعالة .وقد تعرض تنسيق شراء ونقل
البضائع لخطر شديد ،وهناك تحديات تعوق تسهيل
وصول المساعدات إلى الفئات المستهدفة .ويقر القطاع
أيضا ً بأن المحتاجين كانوا يعتمدون على عدد قليل
من الجهات الفاعلة المحلية ذات القدرة المحدودة على
االستجابة في الماضي .ولمعالجة ذلك ،سيتم تقديم
الدعم لتقوية منظمات المجتمع المدني المحلية.
تشكل حاالت النزوح المتعددة ونقص الموارد البشرية
تحديا ً في االحتفاظ ببيانات محدثة لمد يد العون للسكان
المستهدفين ومنع ازدواجية الخدمات .وتشكل تقييمات
ما بعد الرصد بشأن التوزيعات تحديا ً أيضاً .ونتيجة
لذلك يحدد القطاع حاجة إلى تطوير قنوات لمعالجة
ذلك من خالل التنسيق مع الجهات المحلية ذات الصلة.
وال تبدو بدائل التوزيع العيني كخيار قابل للتطبيق
في الجنوب والغرب بسبب عدم تناسق الخدمات
المصرفية ،وعدم قدرة السوق المحلية على توفير جميع
اإلمدادات الالزمة ،وتضخم األسعار بشكل كبير .وقد
نادت المجتمعات المتضررة التي استفادت من توزيع
المواد غير الغذائية في الماضي بتوفير اللوازم التي
تلبي احتياجاتهم .ويجري حاليا ً تنفيذ مراجعة بالتشاور
مع المجتمع المتأثر ولجان األزمات المحلية ومنظمات
المجتمع المدني.
أحد المطالب األساسية لتلبية احتياجات المأوى هو
زيادة التدفق النقدي لدفع إيجار السكن .يمكن أن يساهم
توزيع المواد غير الغذائية وغيرها من أشكال الدعم
مساهمة إيجابية في هذا ألنه يسمح لألسر بتوفير المال
لدفع اإليجار .ويتم تشجيع المشاركة النشطة من جانب
السلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع
المضيف في كل مرحلة من مراحل تلبية احتياجات
المأوى ،وسيتم ربطها بتدخالت التعافي المبكر .ومن
خالل تقييم الضرر ،سوف يصبح من الممكن تحديد
البدائل المناسبة واآلمنة للمساحات المشتركة المستخدمة
حاليا ً كمأوى ،وبصفة خاصة المدارس .ومن الجدير
بالذكر أنه على الرغم من تأثير مثل هذه التدخالت
المباشر على احتياجات المأوى ،فمن المتوقع تنفيذها
في إطار القطاعات األخرى ،ويمكن تلبية احتياجات
المأوى من خالل استجابات متعددة القطاعات.
في حين أن احتياجات الفئات األكثر ضعفا ً ال تزال
مرتفعة ،يجب أن يكون القطاع استراتيجيا ً في تلبيتها
نتيجة لقيود الوصول والقدرة التشغيلية والتمويل .وعلى

هذا النحو ،سيتم تحديد المستهدفون بتوزيع المواد غير
الغذائية وفقا ً للمعايير التالية:
1) 1سوف يحصل النازحون داخليا ً على مساعدة
كاملة خالل األشهر الثالثة األولى.
2) 2سوف يحصل العائدون من بين النازحين داخلياً،
الذين عادوا في غضون ثالثة أشهر ،على مساعدة
كاملة.
3) 3المجتمعات المحتاجة إلى المساعدة في المناطق
المتضررة من النزاع والتي يمكن الوصول إليها.
4) 4المجتمعات المحتاجة من غير النازحين  10 -في
المائة من الفئات األكثر ضعفاً.
سوف يستهدف القطاع :حوالي  161,500نازح
داخلياً ،سوا ًء من النازحين الجدد أو أولئك الذين يعيشون
في األماكن الجماعية؛ و 3,800عائد؛ و 13,850من
األشخاص األكثر ضعفا ً الذين يعيشون في المجتمعات
المضيفة؛ و 2,700شخص يعيشون في مناطق يصعب
الوصول إليها.
من حيث المواد غير الغذائية ،سوف تأخذ المساعدة
شكل توزيع مجموعة متنوعة من المستلزمات المصممة
خصيصا ً لتلبية االحتياجات المحددة للمستفيدين ،بما
في ذلك مجموعات النظافة الصحية ،ولوازم األطفال
الرضع ،وأطقم المطبخ ،ومستلزمات إعادة التوطين،
ومجموعات لوازم فصل الشتاء ،ومجموعات لوازم
أخرى تم تكييفها لكي تتناسب مع ذوي االحتياجات
الخاصة .وهناك أيضا ً خطط لتنفيذ توزيعات نقدية
كمشروع تجريبي .ويجر اآلن تطوير حلول المأوى
المناسبة والممكنة ،وسيتم تصميمها للتكيف مع
المتطلبات الثقافية.
يضمن القطاع وجود روابط متعددة مع القطاعات
األخرى ،بما في ذلك :قطاع المياه والصرف الصحي
والنظافة الصحية لتلبية احتياجات النظافة الصحية؛
وروابط مع قطاع التعافي المبكر لتوفير مواد اإليواء
مثل المصابيح الشمسية في المأوى الطارئ؛ وروابط
مع قطاع الحماية لتعميم قضايا المساواة بين الجنسين
في االستجابة ،وكذلك للحصول على إرشادات حول
تعريف الضعف؛ وروابط مع قطاع المواد الغذائية
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لألتصال
سامر حدادين
بريد إلكتروني:
haddadin@unhcr.
org

لتنسيق واستكمال توزيعات المواد غير الغذائية والمواد
الغذائية على السكان المستهدفين في كل المحافظة،
وروابط مع قطاع التعليم ألن المدارس ُتستخدم حاليا ً
إليواء النازحين.

والمنظمة الدولية للهجرة قيادة تنسيق االستجابة لالجئين
والمهاجرين .يُرجى الرجوع إلى خطة االستجابة
لالجئين والمهاجرين للحصول على مزيد من التفاصيل
عن استجابة الحماية لالجئين والمهاجرين.

تتولى مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين
BREAKDOWN OF PEOPLE IN NEED AND TARGETED

تقسيم األشخاص المحتاجين والمستهدفين حسب الحالة ونوع الجنس والعمر
ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ
ﻻﺟﺋﻭﻥ

ﺳﻳﺗﻡ

ﺍﻟﻣﺣﺗﺎﺟﻭﻥ

۲٥,۰۰۰

ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻓﻭﻥ
ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ
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٪٥۰
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SHELTER AND NFI
RESPONSE PLANNING BY PROVINCE

تخطيط استجابة المأوى والمواد غير الغذائية حسب المحافظات
ﺍﻟﺟﺑﻝ
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المحتاجون

680.000

المستهدفون

400.000

المتطلبات

 3.6مليون

عدد الشركاء

2

هدف المياه والصرف الصحي
والنظافة الصحية األول:

1

تزويد األشخاص المتضررين
بالقدر الكافي من المياه الصالحة
للشرب ،ومرافق الصرف الصحي
األساسية ،والمعلومات المتعلقة بالمياه
والصرف الصحي ومستلزمات النظافة.

يرتبط بالهدف االستراتيجي
األول

هدف المياه والصرف الصحي
والنظافة الصحية الثاني:
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وصول األطفال إلى المياه الصالحة
للشرب والصرف الصحي ومرافق
النظافة الصحية في بيئات التعلم
الخاصة بهم.

يرتبط بالهدف االستراتيجي
الثاني

هدف المياه والصرف الصحي
والنظافة الصحية الثالث:
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تعزيز القدرات التقنية لمؤسسات
المياه والصرف الصحي المحلية.

يرتبط بالهدف االستراتيجي
الثالث

المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
التأثير واالحتياجات
يفتقر ما يقدر بنحو  682,000شخص في ليبيا إلى
إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب والنظافة
الصحية والصرف الصحي ،مما يخلق مخاطر صحية
خطيرة جراء التعرض لألمراض التي تنقلها المياه،
ومشاكل التغذية ،واألمراض ذات الصلة بالنظافة
والصرف الصحي .وعلى الرغم من أن فعالية شبكات
المياه في دعم عدد كبير من المجتمعات كانت مشكلة
قبل عام  ،2011فقد أدى النزاع إلى تفاقم نقص
إمدادات المياه .وقد واجه المصدران الرئيسيان للمياه
 مشروع النهر الصناعي العظيم ومحطات معالجةوتحلية المياه  -زيادة في مستويات االنقطاع ،وال سيما
في المناطق الجنوبية من البالد .وتمثل األضرار التي
لحقت بشبكة المياه مصدر قلق متزايد لقطاع المياه
والصرف الصحي ،ال سيما وأنها المصدر الرئيسي
للمياه في ليبيا على مستوى األسرة.
تكشف نتائج تقييم االحتياجات متعدد القطاعات في ليبيا
أن ما يقرب من  70في المائة من المستطلعين يحصلون
على المياه في المنازل من الشبكات الرئيسية .في
الجزء الشرقي من البالد ،أفاد  16في المائة من أفراد
العينة بأن الشبكة الرئيسية لم تعد تعمل .وفي الغرب،
ذكرت المجتمعات في منطقة جبال نفوسة والمناطق
المحيطة بها أنها لم تكن متصلة بأي شبكة مياه .إن
النازحين الذين يعيشون مع المجتمعات المضيفة وفي
المالجئ الجماعية معرضون بشكل خاص لمخاطر
صحية نتيجة النقطاع الخدمات وعدم فعالية إدارة مياه
الصرف الصحي.
ال تعمل نظم معالجة مياه الصرف الصحي بشكل
صحيح مقارنة بحالتها في فترة ما قبل النزاع ،ويرجع
ذلك إلى حد كبير إلى عدم وجود ميزانيات الصيانة
الالزمة ومشاكل الوصول .وباإلضافة إلى ذلك ،فرض
العدد الكبير من النازحين مزيداً من الضغط على البنية
التحتية الضعيفة باألساس في العديد من المجتمعات
المضيفة.

استراتيجية القطاع
تسبب النزاع الذي طال أمده في تدهور شديد في شبكات
المياه والصرف الصحي ،وأدى إلى اتساع الفجوات
في مجال تقديم الخدمات على مدار السنوات الثالث
الماضية .ويفتقر ما يقدر بنحو  750,000شخص في

مختلف أنحاء ليبيا إلى إمكانية الوصول الكافية إلى مياه
الشرب المأمونة والنظافة الصحية والصرف الصحي.
وقد حدد شركاء قطاع المياه والصرف الصحي
االحتياجات اإلنسانية الحرجة في اللمحة العامة عن
االحتيجات اإلنسانية .ويُعد النازحون الذين يعيشون
في مراكز جماعية ،واألسر واألفراد الموجودون
في مراكز االحتجاز ،من بين الفئات األكثر ضعفاً.
إنهم في حاجة إلى إمدادات مستدامة ومأمونة من
المياه ومستلزمات النظافة ،وإمكانية الوصول إلى
المراحيض الصالحة للعمل والنظيفة من أجل صحة
أفضل وكرامة ،وتعزيز النظافة .يعاني الليبيون من
ظروف صعبة ف مجال المياه والصرف الصحي
تشمل :تعطل إمدادات المياه بصورة متكررة بسبب
مشاكل إمدادات الطاقة وأعطال النظام (في مناسبات
قليلة ،تم قطع المياه عمداً من قبل الجماعات المسلحة)؛
وعدم جمع النفايات الصلبة؛ وأعطال المجاري وأنظمة
معالجة مياه الصرف الصحي؛ واالرتفاع الهائل في
أسعار مستلزمات النظافة الصحية األساسية .يحتاج
مقدمو خدمات المياه والصرف الصحي (البلديات
ووحدات اإلدارة المحلية) إلى دعم في إدارة النفايات
الصلبة والصرف الصحي وإمدادات المياه والمعدات.
ولذلك ستركز استجابة القطاع على توفير خدمات المياه
والصرف الصحي والنظافة األساسية في المخيمات
ومراكز االحتجاز ،وترميم وإعادة تأهيل البنية التحتية
وخدمات المياه والصرف الصحي األساسية ،وتعزيز
قدرة الحكومة والمجتمعات المحلية والشركاء المحليين
اآلخرين.
ونظراً لصعوبة الوصول إلى أجزاء كثيرة من ليبيا
والتدهور المحتمل في الوضع المتعلق بالحصول على
إمدادات المياه ،سوف يستمر الشركاء الدوليون في
اعتماد وتحسين الرصد عن بعد مع شركائهم الليبيين.
ولمساعدة النازحين في المراكز الجماعية واألفراد
في مراكز االحتجاز ،ستكون استراتيجيات القطاع
الرئيسية هي:
1) 1حزم المياه والصرف الصحي المصممة خصيصا ً
لتقديم المساعدة على أساس احتياجات الفئات األكثر
تضرراً ،بغض النظر عن وضعهم ،مع التركيز بشكل
خاص على الفئات األكثر ضعفاً ،بما في ذلك النساء
واألطفال والمعوقين.
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2) 2سيتم دعم الوحدات التقنية في الحكومات المحلية
لتقديم المساعدة للنازحين.
3) 3سيتم التشديد على مشاركة النازحين في صنع
القرارات وتنفيذها في جميع مراحل االستجابة.
4) 4زيادة التنسيق والتعاون بين القطاعات :في مراكز
االحتجاز ،ستعمل الجهات الفاعلة في قطاع المياه
والصرف الصحي بالتعاون الوثيق مع قطاع الحماية.
ولمساعدة النازحين ،وسوف تستمر الجهات الفاعلة
في مجال المياه والصرف الصحي في العمل بالتعاون
الوثيق مع قطاع المأوى  /المواد غير الغذائية .وتشمل
القطاعات األخرى ،التي يدعمها قطاع المياه والصرف
الصحي ،الصحة واألمن الغذائي والتعليم.
لتقديم المساعدة إلى األشخاص المتضررين من انقطاع
المياه وخدمات الصرف الصحي ،ستكون استراتيجيات
القطاع الرئيسية هي:
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1) 1تعزيز القدرات واألنظمة لضمان الحصول
المستدام والمنصف على خدمات المياه والصرف
الصحي األساسية بأسعار معقولة.
2) 2المشاريع ذات األثر السريع للحد من الضعف،
مثل اإلصالحات السريعة ،وإمدادات الطاقة (مولدات
الكهرباء والوقود) ،والمواد الكيميائية لمعالجة المياه،
وإزالة النفايات الصلبة ،واالحتواء اآلمن  /إزالة
الحمأة من شبكات الصرف الصحي وخزانات الصرف
الصحي.
3) 3دعم مراقبة جودة المياه وتدابير المعالجة السريعة
من قبل مقدمي الخدمات في حالة ظهور مشاكل تتعلق
بجودة المياه.
4) 4سيتم النظر في توفير الدعم النقدي للفئات األكثر
ضعفا ً  /الفقراء الذين يحصلون على إمدادات المياه
الخاصة (نقل الماء بالشاحنات) من حيث صلته بهذا
الوضع.

5) 5دعوة جميع الجهات الفاعلة الرئيسية وصناع
القرار والمتضررين إلى مراعاة مخاطر عدم كفاية
مرافق المياه والصرف الصحي والممارسات غير
الصحية.
جغرافياً ،سيعمل قطاع المياه والصرف الصحي في
المواقع المستهدفة في جميع أنحاء ليبيا ،وسيتوقف هذا
على إمكانية الوصول ،وسوف يشمل ذلك بنغازي،
ودرنة ،والكفرة ،ووادي الحياة ،وأوباري ،وسبها،
ومصراتة ،وطرابلس والزنتان .يمثل الوصول تحديا ً
رئيسيا ً في معظم المواقع وسيتم تنفيذ الكثير من التدخالت
في هذا القطاع بالتعاون مع الشركاء المحليين ،بما في
ذلك المنظمات غير الحكومية والبلديات .كما يمثل
العدد المحدود من الشركاء المحليين في مجال المياه
والصرف الصحي تحديا ً لتنفيذ برامج المياه والصرف
الصحي والنظافة الصحية.
سيكون قطاع المياه والصرف الصحي هو الوسيلة
الرئيسية للتنسيق وسيطبق آلية الرصد عن بعد المعممة
في كافة التدخالت .ونظراً لطبيعة التدخالت ،سوف
تساعد البلديات ،بما في ذلك المجلس المحلي في
تاورغاء ،في تسهيل التنسيق والتعاون على المستوى
المحلي.
تلعب القضايا الجنسانية والعمرية دوراً حاسما ً في
جميع التدخالت ،وسوف يحتاج هذا إلى مزيد من
التقييم والتدخل .وتراعي جميع برامج المياه والصرف
الصحي المساواة بين الجنسين ،وسيتم رصدها لضمان
تقديم الخدمات للمتضررين.
تتولى مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين
والمنظمة الدولية للهجرة قيادة تنسيق االستجابة لالجئين
والمهاجرين .يُرجى الرجوع إلى خطة االستجابة
لالجئين والمهاجرين للحصول على مزيد من التفاصيل
عن استجابة الحماية لالجئين والمهاجرين.
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المحتاجون

150.000

المستهدفون

99.241

المتطلبات

 7.9مليون

عدد الشركاء

3

هدف التعليم األول:
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1

توفير الوصول إلى أماكن آمنة
للتعلم والدعم النفسي للفتيات
والفتيان المتضررين من األزمة.

يرتبط بالهدف االستراتيجي
األول

هدف التعليم الثاني:

2

التعليم
التأثير واالحتياجات

استراتيجية استجابة

توضح التقييمات والتحليالت أن تباطؤ االقتصاد الليبي
وتزايد حدة النزاع الداخلي يساهمان بشكل مطرد في
انخفاض فرص الحصول على التعليم .وتوجد حاجة
إلى مساعدة فورية للحفاظ على إمكانية وصول
 150,000طفل إلى المدارس .وتعتبر االحتياجات
كبيرة بشكل خاص في شرق البالد ،وتحديداً في منطقة
بنغازي ،حيث يتم استخدام المدارس كمراكز جماعية
طارئة من قبل النازحين ،وحيث ال تعمل  73في المائة
من المدارس ،مما يؤثر على  57,500طفل.

سيواصل قطاع التعليم دعم توفير أنشطة التعليم
والترفيه ،مع إعطاء أولوية خاصة لمدينة بنغازي
ومحيطها ،وفي غيرها من المناطق التي تعاني من
النزاع .ولضمان الحق في التعليم لجميع األطفال ،سوف
تستفيد البرامج من التعلم والمساحات المخصصة للتعلم
كنقاط دخول لألنشطة المنقذة للحياة والمعرفة .وسوف
يشدد القطاع على قدرة أنظمة وأنشطة التعليم على
التكيف ،وعلى قدرة المجتمعات المحلية على الصمود
من خالل أنشطة التعلم .وسيستمر القطاع أيضا ً في
تنسيق جميع األنشطة والبناء على أساس الروابط
القوية التي أُقيمت مع وزارة التربية والتعليم.

كان معدل االلتحاق بالمدارس في ليبيا هو األعلى
في الشرق األوسط قبل انتفاضة عام  .2011ولكن
غياب سيادة القانون وإمكانية الوصول المحدودة إلى
الخدمات األساسية بسبب النزاع قد أثرا بشدة على نظام
التعليم .وفقا ً لنتائج تقييم االحتياجات متعدد القطاعات،
انخفضت معدالت االلتحاق بمعدل  20في المائة في
جميع أنحاء البالد على مدار األشهر ال 12الماضية.
ويشغل النازحون العديد من المدارس في الشمال
الشرقي وإلى الجنوب من بنغازي .وفي المناطق التي
تستطيع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني الوصول
إلى مدارسها ،غالبا ً ما تفتقر تلك المدارس إلى القدرات
التقنية أو المالية الكافية لدعم االحتياجات الهائلة.

زيادة الحضور في التعليم النظامي
وغير النظامي إلى مستويات
تقارب ما كانت عليه قبل األزمة
والحد من مستويات التسرب.

من بين حوالي  239مدرسة في بنغازي ،تعمل 65
مدرسة فقط ،ويشغل النازحون  64مدرسة ،وال يمكن
الوصول إلى  110مدرسة بسبب النزاع .ونتيجة
لذلك ،انخفضت معدالت االلتحاق بالمدارس إلى 50
في المائة .وعلى الرغم من أن وزارة التربية والتعليم
( )MoEقد أنشأت وحدات تعليم متنقلة على مشارف
بنغازي ،ال تزال هناك فجوة خطيرة من حيث إمكانية
حصول األطفال على التعليم ،وهناك حاجة إلى زيادة
إمكانية الوصول إلى تلك المرافق .ويعتبر المعدل العام
لعدم االلتحاق بالمدارس في المناطق المتضررة من
النزاع مدعاة رئيسية للقلق.

يرتبط بالهدف االستراتيجي
الثالث

تتزايد مخاطر الحماية بشكل ملحوظ ،ويرجع ذلك إلى
الزيادة في عدد األطفال غير الملتحقين بالمدارس .هذا
هو الحال بشكل خاص بالنسبة للفئة العمرية 17-15
سنة ،وهي الهدف الرئيسي لتجار المخدرات والتجنيد
العسكري .وإذا استمر الوضع في التدهور في المناطق
المتضررة من النزاع ،فمن المتوقع أن يزداد ارتفاع
المعدل العام لعدم االلتحاق بالمدارس .ويمكن أن تشمل
اآلثار زيادة في الزواج المبكر وضعف الفتيات.

يرتبط بالهدف االستراتيجي
الثاني

هدف التعليم الثالث:

3

دعم األنشطة التي تجتذب
األطفال والمراهقين والمجتمعات
إلى التعلم ،الذي يعزز التماسك
االجتماعي والقدرة على التكيف.

وستركز استجابة القطاع على إعادة األطفال غير
الملتحقين بالمدارس إلى المدارس .وسوف يتحقق
ذلك عن طريق زيادة إمكانية الوصول إلى المرافق
التعليمية ،وتعزيز الدعوة من خالل الشراكات الوطنية
القائمة ،وتوسيع الشراكات مع المنظمات غير الحكومية
ومنظمات المجتمع المدني في المناطق المتضررة من
النزاع .وسيتم تغطية ما تبقى من السكان المحتاجين
إلى دعم من خالل تدخالت ُتدار بالتعاون الوثيق مع
وزارة التربية والتعليم ،عن طريق بناء المهارات
الحياتية للمراهقين وتعزيز الالعنف وثقافة السالم.
سوف تدعم االستجابة الحصول على التعليم دون
تأخير ،بدءاً من العام الدراسي الجديد .وسوف ُتستخدم
جميع المراكز الجماعية ،والمساحات الصديقة للطفل
وغيرها من المرافق كمراكز لتعليم النازحين .وفي
الوقت نفسه ،سيتم تنفيذ أنشطة الدعوة إليجاد حلول
للنازحين المقيمين حاليا ً في المدارس ،والعمل مع
المجتمعات المحلية والسلطات المحلية إليجاد حلول
للمدارس المحتلة بدالً من استثمار الموارد بال داع في
مساحات تعليمية جديدة.
وقد أرسلت منظمة اليونيسف بالفعل مجموعات
ترفيهية ومجموعات “مدرسة في صندوق” إلى ليبيا،
وتخطط لتوفير المستلزمات التعليمية  /مدرسة في
صندوق طوال عام  .2016ولزيادة فرص الحصول
على التعليم ،تخطط اليونيسف لشراء فصول دراسية
سابقة التجهيز من تونس أو مصر ليتم تسليمها إلى
وزارة التربية والتعليم في بنغازي.
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لألتصال
ناصر قدورة
بريد إلكتروني:
nkaddoura@unicef.
org

وبالتعاون الوثيق مع وزارة التربية والتعليم ،يخطط
القطاع لتوسيع الشراكات مع المنظمات غير الحكومية
ومنظمات المجتمع المدني في المناطق المتضررة من
النزاع .تعمل منظمة اليونيسف بالفعل بشكل وثيق مع
ثالث منظمات غير حكومية وطنية لتقديم األنشطة
الترفيهية والتعليمية والدعم النفسي االجتماعي في 28
منطقة مختلفة ،جنبا ً إلى جنب مع دروس تعويضية
في بنغازي والمناطق المحيطة بها .والشركاء المنفذون
الثالثة لبرنامج التعليم هم :حركة الكشافة والمرشدات
في ليبيا ،وجمعية إقرأ للتنمية والتعليم ،وجمعية نسائم
ليبيا للتنمية المستدامة .سيضمن القطاع تأسيس آلية
رصد لدعم التخطيط والتدخل عن بعد ،بما في ذلك
الرصد من قبل طرف ثالث ،والعمل مع النظراء
والشركاء في مجال التعليم (وزارة التربية والتعليم
والبلديات والمنظمات غير الحكومية) الذين يدعمهم
كبار االستشاريين الوطنيين.
وتشمل األنشطة ذات األولوية:
•إنشاء فصول متنقلة في المناطق المتضررة من
النزاع أو في المجتمعات المضيفة ،والتشجيع على
التوصل لحلول للمدارس التي يشغلها النازحون ،ودعم

عودة األطفال إلى المدارس التي يشغلها النازحون في
الوقت الحالي.
•دعم األنشطة التعليمية والترفيهية للتخفيف من األثر
النفسي واالجتماعي لألزمة واستعادة الحياة الطبيعية،
مع التركيز على الفئات الضعيفة واألقليات.
•إنشاء بيئات تعليمية آمنة ومأمونة تعزز حماية
ورفاه الطالب ،مع التركيز بشكل خاص على الفتيات
المراهقات وتحسين بيئات التعلم في مخيمات النازحين
داخلياً.
•بناء قدرات المعلمين وموظفي زارة التربية والتعليم
في المجتمعات المضيفة على إدارة الفصول الدراسية
المكتظة ،وأساليب التعليم والتعلم التي تركز على
الطفل ،وجمع البيانات والتخطيط القائم على المدرسة،
والعمل في حاالت الطوارئ.
تتولى مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين
والمنظمة الدولية للهجرة قيادة تنسيق االستجابة لالجئين
والمهاجرين .يُرجى الرجوع إلى خطة االستجابة
لالجئين والمهاجرين للحصول على مزيد من التفاصيل
عن استجابة الحماية لالجئين والمهاجرين.

BREAKDOWN OF PEOPLE IN NEED AND TARGETED

تقسيم األشخاص المحتاجين والمستهدفين حسب الحالة ونوع الجنس والعمر
ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ
ﻻﺟﺋﻭﻥ

ﺍﻟﻣﺣﺗﺎﺟﻭﻥ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻓﻭﻥ
ﺍﻟﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ

ﻣﻬﺎﺟﺭﻭﻥ ﻧﺎﺯﺣﻭﻥ
ﺩﺍﺧﻠﻳﺎ ً

ﺳﻳﺗﻡ
۱۰,۰۰۰
۳٫۲٥۸
ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ

ﻋﺎﺋﺩﻭﻥ

ﺗﺣﺩ ﻳﺩ ﻩ
-

۸۲,۷۲۹
٤٫۳۰
ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ

ﻳﻠﺗﺯﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎء ﺑﺳﺩ ﺛﻐﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺭﺻﺩ ﻭﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ.

-

ﻣﺣﺗﺎﺟﻭﻥ ﻏﻳﺭ
ﻧﺎﺯﺣﻳﻥ

ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺟﻧﺱ ﻭﺍﻟﻌﻣﺭ
 %ﺍﻁﻔﺎﻝ
%
ﻭﺑﺎﻟﻐﻭﻥ
ﻧﺳﺎء
ﻭﻛﺑﺎﺭ ﺍﻟﺳﻥ*

ﻻ ﺣﻘﺎ

٪٥۲

٦,٥۱۲

٪٥۰

۰٫۳٥
ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ

ﺳﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩﻩ
ﻻﺣﻘﺎ ً

ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ )> ۱۸ﻋﺎﻣﺎً( ،ﻭﺍﻟﺑﺎﻟﻐﻭﻥ )٥۹-۱۸
ﻋﺎﻣﺎً( ﻭﻛﺑﺎﺭ ﺍﻟﺳﻥ )<  ٥۹ﻋﺎﻣﺎً(
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WASH RESPONSE PLANNING
BY PROVINCE
تخطيط استجابة التعليم حسب المحافظات
ﺍﻟﺟﺑﻝ
ﺍﻷﺧﺿﺭ
ﺩﺭﻧﺔ

ﺍﻟﺯﺍﻭﻳﺔ
ﻁﺭﺍﺑﻠﺱ

ﺍﻟﻣﺭﻗﺏ

ﺍﻟﻣﺭﺝ
ﺑﻧﻐﺎﺯﻱ

ﻣﺻﺭﺍﺗﺔ
ﺳﺭﺕ

ﺍﻟﺑﺗﻧﺎﻥ
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ﻧﺎﻟﻭﺕ
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ﻣﺭﺯﻕ
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المحتاجون

 1.5مليون

المستهدفون

540.000

المتطلبات

10.2مليون

عدد الشركاء

5

هدف التعافي المبكر األول:

1

تحسين توفير وإمكانية الوصول
إلى خدمات المحليات.

يرتبط بالهدف االستراتيجي
األول

هدف التعافي المبكر الثاني:

2

تحسين القدرات التنظيمية والتقنية
والتحليلية للسلطات المحلية في
إطار نهج تشاركي.

يرتبط بالهدف االستراتيجي
الثاني

هدف التعافي المبكر الثالث:

3

دعم وتعزيز قدرات المحليات
لتقديم خدمات أفضل.

يرتبط بالهدف االستراتيجي
الثالث

التعافي المبكر
استراتيجية القطاع

المحلي.

ساهم تدهور الوضع االقتصادي واألزمات السياسية
في تفاقم ضعف الناس في ليبيا ،حيث ال يزال المصدر
الرئيسي لدخل األسرة هو الرواتب التي تمنحها الدولة.
في النتائج األولية لتقييم االحتياجات المتعدد القطاعات
الذي أجرته وكاالت األمم المتحدة ،أفاد  71في المائة
من األسر بأن دخلها إما بقي على حاله أو انخفض.

المستفيدون المستهدفون

ونظراً للطبيعة المطولة لألزمة الحالية ،فإن الهدف
األساسي هو تحسين قدرة المجتمعات المحلية
المتضررة على الصمود .ويستلزم هذا بناء القدرات
على الصعيدين الوطني والمحلي لتوليد قاعدة األدلة
الالزمة لرصد آثار األزمة ،ولتخطيط التدخالت
الرئيسية حسب الحاجة لتلبية أولويات العمل اإلنساني
والتعافي المبكر ،ودعم تعافي االقتصادات المحلية،
وإعادة تأهيل البنى التحتية الحيوية التالفة والخدمات
العامة.
ولذلك ،سوف تشمل األنشطة الرئيسية في هذا القطاع
تعزيز قدرة البلديات والجهات الفاعلة المحلية على
جمع البيانات ،وتنميط المدن وتخطيط العمل على
أساس المناطق ،والتأهب لحاالت الطوارئ ،وإصالح
البنية التحتية الحيوية ،والتعافي االقتصادي ،واستقرار
المجتمع .للقيام بذلك ،سيوفر القطاع الخبرة الفنية
والتدريب ،فضالً عن تقديم الدعم أثناء العمل للبلديات
ومقدمي الخدمات والجهات المحلية األخرى لتمكينهم
من تحسين تقديم الخدمات أثناء األزمات .وحيثما تظهر
ثغرات حرجة في القدرات ،سيضطلع القطاع بتدخالت
مستهدفة سريعة األثر حسب الحاجة لدعم أولويات
التعافي المبكر اإلنسانية.

الحدود  /النطاق
جغرافياً ،يركز المشروع على المناطق األكثر تضرراً
في شرق ليبيا (بنغازي وطرابلس وسبها) .وسيؤخذ
احتمال تنفيذ تدخالت البنية التحتية العامة ،بما في ذلك
المدارس والمراكز الصحية والمراكز المحلية ،بعين
االعتبار .يضم التركيب الديموغرافي للمستفيدين ثالث
بلديات في طرابلس وبنغازي وسبها .وسوف يُستهدف
المهاجرون والالجئون والمجتمعات المضيفة للحصول
على الدعم .وسيتم التركيز بشكل خاص في تصميم
وتنفيذ المشاريع عن طريق تشجيع البلديات على
تقديم بيانات مفصلة حسب نوع الجنس والدعوة إلى
ُنهُج شاملة وتشاركية في صنع القرار على المستوى

سكان المناطق األكثر تضرراً من النزاع في بنغازي
وطرابلس والجزء الجنوبي من ليبيا ،وال سيما سبها،
مع إيالء اهتمام خاص بالنازحين الذين يعيشون
داخل أو خارج المخيمات وفي المجتمعات المضيفة.
وسيحصل المهاجرون والالجئون الذين يعيشون مع
المجتمعات المضيفة أيضا ً على الدعم.

المنطقة الديموغرافية المستهدفة
سيركز القطاع على طرابلس وبنغازي وسبها ،وعلى
المجتمعات المضيفة داخلها بصورة خاصة .وسوف
يشمل المستفيدون كل من النازحين والمهاجرين
والالجئين ،مع التركيز بشكل خاص على النساء
واألطفال المستضعفين .وسيتم تحديث المعلومات
عن سهولة الوصول والمخاطر بشكل مستمر خالل
التواصل مع الشركاء المنفذين والبلديات والسلطات
المحلية.
التنسيق والتنفيذ :سوف تعقد مجموعة عمل التعافي
المبكر اجتماعات تنسيق مستمرة لرصد التقدم المحرز
في التنفيذ .وسيتم جمع البيانات الالزمة للتخطيط
والرصد بالشراكة مع مكتب اإلحصاء التابع لمركز
البحوث في جامعة بنغازي ،ومنظمة ACTED/
 REACHوالبلديات ذات الصلة .سوف يتم التنفيذ من
خالل الجمع بين إدارة المشاريع المباشرة واإلدارة عن
بعد باستخدام المكتب القائم وقدرات الموظفين في ليبيا،
وأطراف ثالثة تشارك من خالل التوظيف  /التعاقد مع
الشركات الخاصة الوطنية والدولية على حد سواء،
والمنظمات غير الحكومية التي أثبتت فعاليتها في تنفيذ
ورصد وتقييم المشاريع .وسيجري تقييم قدرة الشركاء
المنفذين المحتملين ( )IPsعلى تقديم الخدمات قبل
التوقيع على أي اتفاق يتعلق بالتنفيذ.
سيقدم صندوق األمم المتحدة للسكان الدعم المنتظم
لنظام الرصد االجتماعي-االقتصادي السريع متعدد
القطاعات ( )FTMSالذي تقوده الحكومة بالتعاون
الوثيق مع السلطات المحلية .ومن الجدير بالمالحظة
أن هذا سوف يرتبط ارتباطا ً وثيقا ً بنشاط موئل األمم
المتحدة الخاص بتنميط المدن ونظم المعلومات
الجغرافية.
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لألتصال
نورا حملجي
بريد إلكتروني:
@noura.hamladji
undp.org

وعلى الرغم من أن اعتبارات التعافي المبكر تشمل األهداف القابلة للتحقيق

جميع القطاعات ،سيتم إنشاء روابط محددة مع قطاعات
التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي في ضوء
التركيز المباشر على إعادة تأهيل المرافق المدرسية
والصحية ،وإدارة النفايات الصلبة.
من خالل إعداد خطط الصمود والتعافي المتكاملة،
سوف يستفيد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من
العالقات القائمة بالفعل مع وزارة الحكم المحلي وعدد
من البلديات المختارة لتقديم دورة تدريبية مصممة
خصيصا ً للبلديات .وسيؤدي هذا إلى تحسين مستوى
التنسيق بين جميع الجهات المعنية على المستوى
المحلي من أجل تعزيز عمليات الصمود والتعافي.

المنظور الجنساني والمساءلة تجاه السكان
المتضررين
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سيتم تعميم المنظور الجنساني في جميع مراحل تصميم
وتنفيذ البرامج .على سبيل المثال :سيتم تصنيف
جمع البيانات وتحليلها حسب نوع الجنس؛ وسيضمن
تخطيط العمل لتدخالت التعافي المبكر مشاركة النساء
والشباب؛ وسوف تشمل أنشطة التدريب وبناء القدرات
النساء والرجال .وسوف تأخذ جميع تدخالت التعافي
المبكر القضايا الجنسانية بعين االعتبار.

الشركاء المنفذون
•المؤسسات الحكومية المحلية ومنظمات المجتمع
المحلي والمنظمات غير الحكومية والجامعات
•المنظمات غير الحكومية الدولية ذات الخبرة الفنية
المطلوبة والحضور
•البلديات/المحليات (في البداية :بنغازي وطرابلس
ومصراتة وسبها)
•الدوائر الحكومية الالمركزية المحلية (التعليم
والصحة)
•مصلحة التخطيط العمراني
•مراكز التدريب المهني
•شركات البناء المحلية

تم تقسيم األهداف القابلة للتحقيق الرئيسية في مجال
التعافي المبكر إلى  3مناطق محددة مُنحت أولوية
التدخل ،وهي تشمل:
1) 1إعادة تأهيل البنى التحتية العامة التالفة ذات
األولوية
 تقييمات لتحديد البنى التحتية العامة التالفة ذاتاألولوية ،مثل المستشفيات والمدارس
 إعادة تأهيل البنى التحتية العامة لتحسين الخدماتالعامة المقدمة من قبل نظامي الصحة والتعليم
 توفير أنظمة طاقة كهربائية احتياطية هجينة غيرمتقطعة ،بما في ذلك السخانات الشمسية للمستشفيات
والمراكز الصحية
2) 2تمكين وصمود المجتمع المحلي
 منابر حوار (بما في ذلك االحتياجات المحددة للشبابوالنساء)
 إعداد خطط التعافي والصمود المحلية ()LRRPsالمتكاملة
 مشروعات المنح الصغيرة لمنظمات المجتمع المدنيالمحلية
 فرص عمل قصيرة المدى لما ال يقل عن 10,000من أفراد المجتمع المعرضين للخطر
 دعم البلديات المحلية لبناء القدرة على الصمود ومنعاألزمات وبناء ثقة المجتمعات المحلية
3) 3دعم البلديات في التخطيط وتوفير تقديم الخدمات
العامة خالل األزمات
 تنميط المدن واألحياء -بناء قدرات البلديات المحلية :التدريب على تقييم
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االحتياجات وجمع البيانات والتأهب لمخاطر الكوارث،
فضالً عن تقديم الخدمات العامة
 -تقييم المجموعات السكانية المستضعفة في المناطق

الحضرية (خاصة النازحين والنساء واألطفال)
 التدريب المهني للعمال المهرة في مجال الخدماتالعامة

BREAKDOWN OF PEOPLE IN NEED AND TARGETED

تقسيم األشخاص المحتاجين والمستهدفين حسب الحالة ونوع الجنس والعمر
ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ
ﻻﺟﺋﻭﻥ

ﻣﻬﺎﺟﺭﻭﻥ
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-
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ﻣﺣﺗﺎﺟﻭﻥ ﻏﻳﺭ
ﻧﺎﺯﺣﻳﻥ

ﻋﺎﺋﺩﻭﻥ

ﻧﺎﺯﺣﻭﻥ
ﺩﺍﺧﻠﻳﺎ ً

ﻻ ﺣﻘﺎ ً

ﺗﺣﺩ ﻳﺩ ﻩ
-

۳۲۰,۰۰۰

۲۲۰,۰۰۰

٦٫۰۳
ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ

٤٫۱٥
ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ
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٪٥۰
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ﻻﺣﻘﺎ ً

٪٥۰
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EARLY RECOVERY RESPONSE PLANNING
BY PROVINCE
تخطيط استجابة التعافي المبكر حسب المحافظات
ﺍﻟﺟﺑﻝ
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ﺍﻟﺧﻣﺱ

ﺍﻟﺟﻔﺎﺭﺓ

ﺍﻟﺟﺑﻝ
ﺍﻟﻐﺭﺑﻲ

ﺳﺭﺕ

ﻧﺎﻟﻭﺕ

ﻣﺭﺯﻕ

ﻭﺍﺩﻱ
ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ
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ﺳﺑﻬﺎ
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القسم الثانى :خطة االستجابة
التشغيلية

خطة االستجابة لالجئين والمهاجرين
التنسيق
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المحتاجون

250.000

المستهدفون

التأثير واالحتياجات واألهداف

90.000

المتطلبات

43.7مليون

عدد الشركاء

8

هدف خطة االستجابة لالجئين
والمهاجرين األول:

1

تقديم الدعم المباشر المنقذ للحياة
لتلبية االحتياجات اإلنسانية
للمهاجرين والالجئين وطالبي
اللجوء.

يرتبط بالهدف االستراتيجي
األول

هدف خطة االستجابة لالجئين
والمهاجرين الثاني:

2

رصد وتعزيز وحماية الحقوق
األساسية لالجئين وطالبي اللجوء
والمهاجرين.

يرتبط بالهدف االستراتيجي
الثاني

هدف خطة االستجابة لالجئين
والمهاجرين الثالث:

3

خطة االستجابة لالجئين والمهاجرين

تعزيز بناء القدرات المحلية
لتحسين بيئة الحماية.

يرتبط بالهدف االستراتيجي
الثالث

نظراً النتشار التمييز والتهميش ،يواجه الالجئون
وطالبو اللجوء والمهاجرون قضايا حماية واحتياجات
إنسانية كبيرة ،بما في ذلك الحرمان من الرعاية
الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات األساسية .ومن
دون شبكة اجتماعية متاحة لدعمهم ،فضالً عن رفض
المجتمعات المحلية حصولهم على الخدمات األساسية
التي تقدمها الحكومة الليبية ،واجه الالجئون وطالبو
اللجوء والمهاجرون النزوح عدة مرات في مختلف
المناطق وفي جميع أنحاء البالد .وعلى هذا النحو،
فإنهم الفئة األكثر ضعفاً ،ويمكن رصدهم واستهدافهم
بسهولة من قبل المتحرشين والمتاجرين.
يبلغ العدد اإلجمالي التقديري لألشخاص المحتاجين
في هذا القطاع  ،250,000من بينهم 100,000
الجئ وطالب لجوء .وحتى أغسطس/آب  ،2015تم
تسجيل حوالي  40,000الجئ وطالب لجوء ،معظمهم
من دول مثل سوريا وفلسطين والعراق وإريتريا
والصومال والسودان ،لدى مفوضية األمم المتحدة
السامية لشؤون الالجئين ،وجميعهم مستهدفون من
قبل هذه الخطة .وسوف تكون الخدمات المقدمة لبقية
المحتاجين مشروطة بإمكانية الوصول .وباإلضافة
إلى ذلك ،تشير تقديرات المنظمة الدولية للهجرة إلى
أن  150,000مهاجر في حاجة إلى المساعدة ،وهي
تستهدف ما يقرب من  50,000مهاجر في االستجابة،
وهو عدد محدود نظراً لعدم إمكانية الوصول إلى
مراكز االعتقال ،وعدم توافر الخدمات الدبلوماسية،
ومحدودية القدرة على توفير وثائق السفر وتأشيرات
العبور المناسبة لجميع المهاجرين الذين يبدون استعداداً
للعودة إلى أوطانهم .وباإلضافة إلى ذلك ،نظراً لعدم
وجود شركات طيران تجارية تنظم رحالت من ليبيا
إلى الخارج ،فإن التكاليف ذات الصلة بتنظيم النقل
البري والجوي للمهاجرين بغرض الوصول إلى بلدانهم
األصلية (كثيرون منهم قدموا من بلدان نائية في جميع
أنحاء العالم) أعلى بكثير منها في بلدان أخرى تواجه
أزمات مماثلة.
سوف تستهدف االستجابة التي تقودها المنظمة الدولية
للهجرة ومفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون
الالجئين ما يقرب من  90,000مهاجر والجئ وطالب
لجوء مستضعفين توفير خدمات العودة إلى الوطن في

حاالت الطوارئ ،واالستجابة اإلنسانية الحتياجاتهم
المتنامية في بلد يسوده وضع أمني خطير.

استراتيجية استجابة متعددة القطاعات
نظراً لعدم استقرار الوضع األمني في العديد من
مناطق البالد ،فإن إمكانية الوصول المباشر إلى
األشخاص المحتاجين إلى المساعدة والدعم ال تزال
محدودة للغاية .سوف يستمر تنفيذ االستجابة من
خالل اإلدارة عن بعد للعمليات ذات الصلة من
تونس .وستواصل مفوضية األمم المتحدة السامية
لشؤون الالجئين والمنظمة الدولية للهجرة والجهات
الفاعلة اإلنسانية تقديم المساعدة اإلنسانية ومساعدات
الحماية للمحتاجين من خالل الطرائق التي تم تكييفها،
وستضمن االستمرارية في تقديم المساعدة خالل
فترات تزايد انعدام األمن .ولتعزيز بيئة الحماية،
سوف تظل مجاالت التركيز ذات األولوية هي مراقبة
الحدود ،والتسجيل ،وتوفير المساعدات العينية (النقدية
والمواد غير الغذائية) ،والمساعدة الطبية ،ودعم العودة
الطوعية وإعادة اإلدماج ،والدعم النفسي واالجتماعي،
والدعوة لبدائل االحتجاز ،فضالً عن التدخالت المنقذة
للحياة في البحر في سياق تدفقات الهجرة المختلطة.
كما سيتم تنفيذ عدد محدود من مبادرات تحديد وضع
الالجئ ( )RSDوإعادة التوطين للحاالت الضعيفة
للغاية التي بحاجة إلى حلول دائمة .وعالوة على ذلك،
فإن المنظمات المجتمعية ستوسع نطاق وصولها إلى
مجتمعات المهاجرين بهدف الكشف عن مخاطر الحماية
والحد منها ،وال سيما فيما يتعلق بالعنف القائم على
نوع الجنس ،من خالل دعم آليات الحماية المجتمعية،
وتطوير آليات اإلحالة ،ورفع مستوى الوعي.
من خالل توسيع نطاق البرنامج المجتمعي لالجئين
وطالبي اللجوء والمهاجرين في المناطق الحضرية،
سيتم التركيز على إدارة الحاالت الفردية ،والمساعدات
النقدية ،والمساعدة الطبية والنفسية واالجتماعية،
فضالً عن المساعدة القانونية .وسوف يشمل ذلك أيضا ً
عنصر التوعية المتعلق برصد الحماية ،ورفع مستوى
الوعي ،ومتابعة كل حالة على حدة ،وإصدار وثائق
التسجيل والتحقق منها .وعالوة على ذلك ،في ظل
غياب التشريعات الالزمة لتأسيس إطار وطني للجوء،
سوف يستمر القطاع في تسجيل طالبي اللجوء وتحديد
وضع الالجئ في ليبيا في إطار واليتها .وستتولى
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مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين
والمنظمة الدولية للهجرة قيادة وتنسيق االستجابة
اإلنسانية ألولئك الذين يصلون إلى ليبيا وينزلون إلى
الشواطئ الليبية بعد إنقاذهم  /اعتراضهم في البحر من
خالل )1 :بناء القدرات وتوفير المعدات لخفر السواحل
الليبي )2 ،المساعدة المباشرة ،بما في ذلك التسجيل
وتوفير المواد الغذائية وغير الغذائية لالجئين وطالبي
اللجوء )3 ،تقديم الخدمات الصحية ،فضالً عن الدعم
النفسي واالجتماعي ،للمهاجرين داخل وخارج مراكز
االحتجاز )4 ،تعزيز مبادرات بناء القدرات والتوعية
الطويلة المدى ،بما يتماشى مع المعايير والمبادئ
الدولية ،لدعم خفر السواحل وموظفي جهاز مكافحة
الهجرة غير الشرعية (.)DCIM
ومن المتوقع أنه حتى لو تم تشكيل حكومة وفاق
وطني ،سيستمر المهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء
المستضعفون في مواجهة التحديات والصعوبات التي
تعوق الحصول على الخدمات في هذه البيئة غير
المستقرة ،التي تفاقمت من جراء نقص الغذاء والوقود
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والكهرباء ومستلزمات الرعاية الطبية والصحية .على
وجه الخصوص ،يواجه نظام الرعاية الصحية الليبي
خطر االنهيار ،نظراً لمغادرة عدد كبير من العاملين
في المجال الطبي ،الذين كانوا عماالً مهاجرين ،خالل
المعارك العنيفة التي اجتاحت المدن الكبرى في البالد.
وأخيرا ،فمن المفترض أيضا ً أن تستمر الهجرة
المختلطة والتدفق نحو البحر األبيض المتوسط بال هوادة
وبدعم من شبكات االتجار بالبشر وطرق التهريب،
مما سينتج عنه وصول رعايا الدول الثالثة ،الذين
هم الجئون  /طالبو اللجوء ومهاجرون إلى المراكز
الحضرية في طرابلس وسبها وبنغازي والكفرة .وإذا
تم تعيين محاورين حكوميين في عام  ،2016باإلضافة
إلى االستجابة اإلنسانية عبر جهود اإلنقاذ البحري
وإدارة الحدود التي تراعي حساسية الحماية لتدفقات
الهجرة المختلطة ،سيركز القطاع على أنشطة استقرار
المجتمع في المناطق ذات التركيز العالي لمجموعات
المهاجرين.
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ﻭﺍﻟﻧﻅﺎﻓﺔ

ﺳﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩﻩ ﻻﺣﻘﺎ ً

ﺍﻟﺻﺣﺔ

ﺳﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩﻩ ﻻﺣﻘﺎ ً

ﺍﻷﻣﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺋﻲ

ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﻣﺣﺗﺎﺟﻭﻥ
%
ﻧﺳﺎء

ﻻﺟﺋﻭﻥ
ﻭﻁﺎﻟﺑﻭ ﻟﺟﻭء ﻣﻬﺎﺟﺭﻭﻥ

ﺩﻭﻻﺭ
%
ﻧﺳﺎء

ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻣﺎﻟﻳﺔ

٪٥۰

۱۰,۰۰۰

-

٪٥۰

 ۳٫۲٦ﻣﻠﻳﻭﻥ

٪٤۰

٤۰,۰۰۰

-

٪٤۰

 ۹٫۲۰ﻣﻠﻳﻭﻥ

٪٤۰

۲۰,۰۰۰

۳۸,٥۰۰

٪٤۰

٪٤۰

٤۰,۰۰۰

۱,٥۰۰

٪٤۰

 ۹٫۳۳ﻣﻠﻳﻭﻥ

٪٤۰

۲٥,۰۰۰

۱۰,۰۰۰

٪٤۰

 ۷٫٤٦ﻣﻠﻳﻭﻥ

٪٥۰

۲۰,۰۰۰

-

٪٥۰

 ۰٫۹۸ﻣﻠﻳﻭﻥ

**٥۰,۰۰۰ **٤۰,۰۰۰

ﻳﻠﺗﺯﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎء ﺑﺳﺩ ﺛﻐﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻟﺭﺻﺩ ﻭﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ.
** ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺎﺕ ﻟﻳﺳﺕ ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻷﻋﻣﺩﺓ ،ﻷﻥ ﻧﻔﺱ ﺍﻷﺷﺧﺎﺹ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻓﻳﻥ ﻗﺩ ﻳﻅﻬﺭﻭﻥ ﻋﺩﺓ ﻣﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻣﺩﺓ.

 ۱۳٫٤٦ﻣﻠﻳﻭﻥ

 ٤۳٫٦۹۸ﻣﻠﻳﻭﻥ

الجزء الثاني :رجاهملاو نيئجالل ةباجتسالا ةطخ

لألتصال

REFUGEE RESPONSE PLANNING
تخطيط االستجابة لالجئين والمهاجرين حسب المحافظات
BY PROVINCE

نوني هوفهانيسيان

ﺍﻟﺟﺑﻝ
ﺍﻷﺧﺿﺭ

بريد إلكتروني:
hovhanni@unhcr.
org

ﺩﺭﻧﺔ

ﺍﻟﺯﺍﻭﻳﺔ
ﻁﺭﺍﺑﻠﺱ

ﺍﻟﻣﺭﻗﺏ

ﺍﻟﻣﺭﺝ
ﺑﻧﻐﺎﺯﻱ

ﻣﺻﺭﺍﺗﺔ
ﺳﺭﺕ

ﺍﻟﺑﺗﻧﺎﻥ

ﺍﻟﻭﺍﺣﺎﺕ
ﺍﻟﺟﻔﺭﺓ

ﺍﻟﻛﻔﺭﺓ

ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ
ﺍﻟﺧﻣﺱ

ﺍﻟﺟﻔﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺟﺑﻝ
ﺍﻟﻐﺭﺑﻲ

ﻧﺎﻟﻭﺕ

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎء ﻓﻲ ﻛﻝ ﻣﺣﺎﻓﻅﺔ

ﺍﻟﺷﺎﻁﺊ
ﺳﺑﻬﺎ

ﻣﺭﺯﻕ

ﻭﺍﺩﻱ
ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ

۲ -۱
ﻏﺎﺕ

٤-۳
 ٥ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ
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الجزء الثاني :قيسنتلا

المتطلبات

774.000

عدد الشركاء

1

هدف التنسيق األول:

1

تعزيز تنسيق االستجابة من خالل
دعم الفريق القُطري اإلنساني،
ومجموعة التنسيق المشترك بين
القطاعات ،والشركاء.

هدف التنسيق الثاني:

2

تقوية اإلدارة الشاملة للمعلومات،
والدعوة ،وتعبئة الموارد.

هدف التنسيق الثالث:

45

3

تعزيز التنسيق والتعاون مع
الحكومة والشركاء الوطنيين
والجهات المانحة.

لألتصال
جوناثان بروكر
بريد إلكتروني:
brookerj@un.org

التنسيق
التنسيق المشترك بين القطاعات
سيتم تعزيز التنسيق خالل مدة خطة االستجابة اإلنسانية.
ستتم تقوية الفريق القُطري اإلنساني ،الذي يتألف من
وكاالت األمم المتحدة اإلنسانية والمنظمات غير الحكومية
الناشطة في ليبيا ،لصنع قرارات سياسة واستراتيجية بشأن
االستجابة في حاالت الطوارئ ،بما في ذلك التعديالت
التي ُتجرى على استراتيجية خطة االستجابة اإلنسانية
عند الضرورة .وسوف يتولى الفريق القُطري اإلنساني
القيادة أيضا ً في مجال الدعوة ،وال سيما في مجالي الحماية
والوصول ،وسوف يطور وينفذ استراتيجية لتعبئة الموارد
لخطة االستجابة اإلنسانية.
سوف تكون مجموعة التنسيق المشترك بين القطاعات
المنشأة حديثا ً هي آلية الدعم التشغيلي الرئيسية للفريق
القُطري اإلنساني .وهي تجمع بين القادة الفنيين من القطاعات
الرئيسية ،بما في ذلك الصحة ،واألمن الغذائي ،والحماية،
والمياه والصرف الصحي والنظافة ،والمأوى  /المواد غير
الغذائية ،والتعليم ،والتعافي المبكر .سوف يعمل أعضاء
مجموعة التنسيق المشترك بين القطاعات معا ً لضمان تعزيز
وتحليل جمع البيانات عن االحتياجات وتطورات االستجابة
داخل كل قطاع وفي جميع القطاعات على حد سواء .وسوف
يتحقق ذلك من خالل رصد االستجابة المشترك واستخدام
عدد من أدوات التقييم ،التي ستسترشد بها عملية صنع
القرار االستراتيجي وستعزز العمليات اإلنسانية ،جنبا ً إلى
جنب مع التقارير األمنية وغيرها من المعلومات اآلنية.
تتولى مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين
والمنظمة الدولية للهجرة تنسيق االستجابة لالجئين
والمهاجرين ،وبذلك تضمنان أن تلبي االستجابات االحتياجات
المحددة لتلك المجموعات .وتضمن مشاركتها في مجموعة
التنسيق المشترك بين القطاعات تحقيق االتساق.
ومن أجل دعم منسق الشؤون اإلنسانية في قيادة الفريق
القُطري اإلنساني وتعزيز آلية مجموعة التنسيق المشترك

بين القطاعات ،يخطط مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية (أوتشا) إلنشاء الفريق االستشاري اإلنساني
( )HATفي ليبيا .وسوف يعمل الفريق االستشاري اإلنساني
على تسهيل استجابة إنسانية أكثر فعالية وقائمة على المبادئ،
تكون القيادة فيها ،من خالل منسق الشؤون اإلنسانية والفريق
القُطري اإلنساني ،مخولة التخاذ قرارات استراتيجية بشأن
اتجاه االستجابة ،وقادرة على إيجاد حلول لمواجهة التحديات
في هذا المجال .وسوف يعمل الفريق االستشاري اإلنساني
أيضا ً على تعزيز هياكل التنسيق ،وضمان تكييفها مع
السياق ،ولها ُنهُج مشتركة نحو القضايا المشتركة الرئيسية
مثل المساءلة والمرونة والحماية والتواصل مع المجتمعات
المحلية .ونظراً لمحدودية عدد شركاء االستجابة ،سوف
يعمل مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية أيضا ً على الوصول
إلى مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة ،ويسعي لبناء
قدراتهم على تقديم دعم إضافي للعمل اإلنساني الجماعي.

اإلدارة عن بعد
حيث أن اإلدارة عن بعد هي طريقة االستجابة الرئيسية،
سوف يضمن التنسيق الوثيق بين الفريق القُطري اإلنساني
ومجموعة التنسيق المشترك بين القطاعات التزام ال ُنهُج
المشتركة بالمبادئ والتوجيهات األساسية من حيث تقديم
الدعم للشركاء المنفذين .يتم تمثيل جميع المنظمات غير
الحكومية الدولية المنفذة في الفريق القُطري اإلنساني ،وهم
مشاركون نشطون بين القطاعات .ويلعبون دور المنسقين
األساسيين لشركاء المنظمات غير الحكومية المحليين،
ويشرفون على تنفيذ المشاريع وبناء قدرات شركاء
االستجابة .من خالل توظيف التخطيط التشغيلي المشترك
بين القطاعات ،ستراجع مجموعة التنسيق المشترك بين
القطاعات بانتظام المعلومات التي تم جمعها من الشركاء
على األرض داخل ليبيا وتغذي هذه البيانات عملية صنع
القرار التي يقوم بها الفريق القُطري اإلنساني على المستوى
االستراتيجي.

دليل العطاء
المساهمة في خطة
االستجابة اإلنسانية

HRP

اللمحة العامة عن االحتياجات اإلنسانية في
ليبيا ،وخطة االستجابة اإلنسانية ،وتقارير الرصد متاحة
على شبكة اإلنترنت عبر موقع
www.reliefweb.int.
لمزيد من المعلومات حول استجابات القطاعات ،يرجى
االتصال بمسؤولي االتصال في القطاعات.
للتبرع مباشرة إلى المنظمات المشاركة في الخطة،
يرجى االتصال بالشركاء مباشرة.
لمزيد من المعلومات حول خطة االستجابة و  /أو
المساهمة في االستجابة اإلنسانية ،يرجى االتصال
بمكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية.

التبرع من خالل الصندوق المركزي
) (CERFلمواجهة الطوارئ
يوفر الصندوق المركزي لمواجهة
الطوارئ التمويل األولي السريع لإلجراءات المنقذة
للحياة في مستهل حالة الطوارئ وللعمليات اإلنسانية
األساسية التي تعاني من ضعف التمويل في حاالت
األزمات الطويلة األمد .يتلقى الصندوق المركزي
لمواجهة الطوارئ الذي يديره مكتب األمم المتحدة
لتنسيق الشؤون اإلنسانية مساهمات من مختلف الجهات
المانحة – الحكومات باألساس ،ولكن أيضا ً 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 معرفة مزيد من
المعلومات عن الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ
وكيفية التبرع من خالل زيارة الموقع اإللكتروني
للصندوق:
www.unocha.org/cerf/our-donors/howdonate

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 بمقدورك سوى تقديم مساهمات عينية
استجابة للكوارث وحاالت الطوارئ ،يرجى االتصال عبر البريد اإللكتروني التالي:
logik@un.org

تسجيل مساهماتكم واالعتراف بها
يدير مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية المالية خدمة التتبع المالي ( ،)FTSالتي تقوم بتسجيل جميع المساهمات اإلنسانية
الواردة (النقدية ،والعينية ،والمتعددة األطراف ،والثنائية) لحاالت الطوارئ .والهدف من وراء هذا هو االعتراف بمساهمة الجهات
المانحة وإبرازها تقديراً لكرمها ،وإظهار المبلغ اإلجمالي للتمويل وكشف الثغرات في الخطط اإلنسانية .يرجى إبالغ خدمة التتبع
المالي عن مساهماتكم ،إما عن طريق البريد اإللكتروني إلى  fts@un.orgأو من خالل نموذج تقرير المساهمة عبر شبكة اإلنترنت
على الموقع التاليhttp://fts.unocha.org :
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الجزء األول :صخلم دهألاو تاجايتحالا

الجزء الثالث :المرفقات
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المنظمات المشاركة ومتطلبات التمويل
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ماذا لو؟  ...فشلنا في االستجابة

الجزء الثالث  -المرفقات:افدهتسملاو تارشؤملاو فادهألا

األهداف والمؤشرات والمستهدفات
األهداف االستراتيجية والمؤشرات والمستهدفات االستراتيجية
الهدف االستراتيجي األول ( .1 :)SO1إنقاذ األرواح وتحسين فرص حصول األشخاص المحتاجين على الخدمات األساسية.
المحتاجون

خط األساس

مستهدف

المؤشر
معدل سوء التغذية الحاد العام (( )GAMمصنف حسب الجنس والعمر)

سيُحدد بعد تقييم التغذية

سيُحدد بعد تقييم التغذية

سيُحدد بعد تقييم التغذية

عدد األشخاص الذين وصلت إليهم الخدمات الطبية المتنقلة (مصنفين حسب
الجنس والعمر)

سيتم تحديده الحقا ً

 5,000شخص

 100,000شخص

عدد األشخاص الذين تم تزويدهم بالحد األدنى من المياه الصالحة للشرب
المطابقة للمعايير الدولية (مصنفين حسب الجنس والعمر)

 380,000شخص

 5,000شخص

 213,000شخص

عدد الالجئين وطالبي اللجوء ،والمهاجرين الذين تلقوا مساعدات منقذة للحياة

 250,000شخص

 9,000شخص

 90,000شخص

الهدف االستراتيجي الثاني ( .2 :)SO2حماية األشخاص األكثر ضعفاً.
المؤشر

المحتاجون

مستهدف

خط األساس

النسبة المئوية للسكان المستهدفين الذين يحالون إلى الخدمات المتخصصة
(مصنفين حسب العمر والجنس)

600,000

غير متوفر
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النسبة المئوية لألطفال غير الملتحقين بالمدارس الذين يستفيدون من مساحات
تعلم آمنة والدعم النفسي واالجتماعي (مصنفين حسب العمر والجنس)

 150,000طفل

20,000

 89,241طفالً

الهدف االستراتيجي  .3 :)SO3( 3تحسين قدرة المجتمعات المتضررة على الصمود.
المؤشر

المحتاجون

مستهدف

خط األساس

عدد خطط عمل البلديات /المحليات القائمة على األدلة لتعزيز القدرة على
الصمود

 1.14مليون شخص

0

3

معدل تنفيذ الخطط اإلقليمية متعددة األطياف لمواجهة العنف الجنساني

 22محافظة

0

 5خطط

عدد المرافق الصحية التي أُعيد تأهيلها

يلتزم الشركاء بسد ثغرات
المعلومات من خالل عمليات
الرصد والتقييم

0

5

األهداف والمؤشرات والمستهدفات القطاعية
هدف الصحة األول :تحسين فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية األولية والثانوية األساسية المنقذة للحياة في حاالت
الطوارئ من خالل توفير األدوية األساسية والمواد الطبية ،والدعم التقني للرعاية الصحية األولية ،ورعاية ذوي االحتياجات الخاصة،
والرعاية الطارئة المنقذة للحياة.
يرتبط بالهدف االستراتيجي 1
المؤشر

المحتاجون

مستهدف

خط األساس

عدد المرافق الصحية التي تتلقي األدوية األساسية

سيتم تحديده الحقا ً

10

16

عدد األشخاص الذين وصلت إليهم األنشطة الطبية المتنقلة

سيتم تحديده الحقا ً

 10,000شخص

 100,000شخص

عدد األشخاص ذوي اإلعاقة الذين يتلقون خدمات إعادة التأهيل

سيتم تحديده الحقا ً

سيتم تحديده الحقا ً

 10,000شخص

عدد من المرافق الصحية التي تقدم خدمات الرعاية التوليدية ورعاية حديثي
الوالدة األساسية و/أو الرعاية التوليدلة ورعاية حديثي الوالدة الشاملة

سيتم تحديده الحقا ً

0

16

عدد المشاركين في أنشطة تعزيز الصحة والنظافة الصحية

سيتم تحديده الحقا ً

0

 11,000شخص
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الجزء الثالث  -المرفقات :افدهتسملاو تارشؤملاو فادهألا

هدف الصحة الثاني :الحد من انتقال األمراض المعدية وتفشيها من خالل تدابير الكشف عنها والتخفيف من آثارها.
يرتبط بالهدف االستراتيجي 1
المحتاجون

المؤشر

مستهدف

خط األساس

النسبة المئوية لتغطية التطعيم ضد الحصبة

سيتم تحديده الحقا ً

سيتم تحديده الحقا ً

 95في المائة

النسبة المئوية إلنذارات األمراض المعدية التي تم التحقق منها واالستجابة لها
في غضون  48ساعة

سيتم تحديده الحقا ً

سيتم تحديده الحقا ً

 85في المائة

هدف الصحة الثالث :تعزيز الهيكل الصحي القائم وتجنب انهيار النظام الصحي من خالل تدابير بناء القدرات ،وتعزيز نظام
اإلحالة ،وإعادة تأهيل البنية التحتية ،وتعزيز آليات جمع البيانات وتبادل المعلومات.
يرتبط بالهدف االستراتيجي 3
المحتاجون

المؤشر

مستهدف

خط األساس

عدد العاملين الصحيين الذين تم تدريبهم

سيتم تحديده الحقا ً

 300شخص

 3200شخص

عدد األشخاص المقبولين في المرافق الصحية الثانوية بعد اإلحاالت

سيتم تحديده الحقا ً

0

 12,000شخص

عدد المرافق الصحية التي أُعيد تأهيلها

سيتم تحديده الحقا ً

0

5

هدف الحماية األول :تحديد احتياجات الحماية األساسية للسكان المستهدفين واالستجابة لها.
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يرتبط بالهدف االستراتيجي 1
المحتاجون

المؤشر

مستهدف

خط األساس

النسبة المئوية لألشخاص المعرضين للخطر بما في ذلك النازحين الذين تتاح
بياناتهم المصنفة حسب الجنس والعمر من خالل جمع البيانات الشامل

2,186,000

سيتم تحديده الحقا ً

 27في المائة

النسبة المئوية للسكان المستهدفين الذين يُحالون إلى الخدمات المتخصصة
(مصنفة حسب الجنس والعمر)

600,000

سيتم تحديده الحقا ً

 46في المائة

النسبة المئوية لألشخاص المعرضين للخطر الذين يتلقون الدعم (مصنفة
حسب الجنس والعمر)

2,186,000

سيتم تحديده الحقا ً

 13في المائة

هدف الحماية الثاني :الحد من تهديد الحماية للمجموعات المعرضة للخطر والضعيفة.
يرتبط بالهدف االستراتيجي 2
المؤشر
النسبة المئوية لألشخاص المعرضين للخطر الذين تم تحديدهم ودعمهم

المحتاجون
600,000

خط األساس
سيتم تحديده الحقا ً

مستهدف
 42في المائة

هدف الحماية الثالث :دعم وتعزيز آليات شبكة الحماية المجتمعية.
يرتبط بالهدف االستراتيجي 3
المؤشر

المحتاجون

مستهدف

خط األساس

النسبة المئوية للمنظمات اإلنسانية ومقدمي الخدمات الذين لديهم آليات حماية
مجتمعية

 150منظمة و/أو مقدمي خدمات

سيتم تحديده الحقا ً

 30في المائة

معدل تنفيذ الخطط اإلقليمية متعددة األطياف لمواجهة العنف الجنساني

 22محافظة

0

 5خطط

الجزء الثالث  -المرفقات:افدهتسملاو تارشؤملاو فادهألا

هدف األمن الغذائي األول :تحسين توافر األغذية الفوري لألسر وإمكانية الوصول لألشخاص األكثر ضعفاً.
يرتبط بالهدف االستراتيجي 2 ,1
المحتاجون

المؤشر

مستهدف

خط األساس

عدد الناس الذين تم الوصول إليهم ويتلقون الغذاء شهريا ً

1,280,000

60500

210,000

كمية المواد الغذائية الموزعة شهريا ً

16.384

774.47

2688

هدف األمن الغذائي الثاني :حماية الفئات الضعيفة من االنزالق إلى سوء التغذية عن طريق توفير األطعمة المغذية ،وخاصة للنساء
واألطفال.
يرتبط بالهدف االستراتيجي 2
المؤشر
عدد األشخاص الذين يعانون من سوء التغذية

المحتاجون
سيتم تحديده بعد تقييم 2016

خط األساس
سيتم تحديده بعد تقييم 2016

مستهدف
سيتم تحديده بعد تقييم التغذية لعام
2016

هدف األمن الغذائي الثالث :تطوير المهارات واألدوات الالزمة لتعزيز قدرة أصحاب المصلحة في مجال تأهب األمن الغذائي
وإدارة االستجابة.
يرتبط بالهدف االستراتيجي 3
المؤشر
عدد الدورات التدريبية/ورش عمل في تقييمات االحتياجات واالستهداف
وتوزيع المواد الغذائية وتقديم التقارير

المحتاجون
10

خط األساس
1

مستهدف
5

هدف المأوى والمواد غير الغذائية األول :توفير الحد األدنى من مساعدات المأوى والمواد غير الغذائية التي تحفظ الكرامة في
الوقت المناسب وبطريقة منسقة للنازحين األكثر احتياجا ً إليها .المحتاجون.
يرتبط بالهدف االستراتيجي 1
المؤشر

المحتاجون

مستهدف

خط األساس

عدد األشخاص الذين يتلقون مجموعات المواد غير الغذائية

187,700

0

138,500

عدد األشخاص الذين يتلقون مستلزمات دعم المأوى في أماكن إقامتهم

187,700

0

138,500

عدد من التقارير المقدمة والتي تم تقييمها من قبل القطاع

سيتم تحديده الحقا ً

0

5

هدف المأوى والمواد غير الغذائية الثاني :الحد من تأثير استيعاب النازحين في األماكن الجماعية على المجتمعات المضيفة /
المحتاجين غير النازحين .ويشمل ذلك تسهيل نقل النازحين إلى أماكن أخرى ،وأخذ قضايا المساواة بين الجنسين بعين االعتبار ،وتلبية
احتياجات الفئات األكثر ضعفاً..
يرتبط بالهدف االستراتيجي 2
المؤشر

خط األساس

المحتاجون

عدد النازحين الذين تم نقلهم من المساحات الجماعية التي ال ُتستخدم عادة
كمأوى

 104,160شخصا ً

0

عدد النازحين المستهدفين في مشاريع قطاع المأوى/المواد غير الغذائية

 104,160شخصا ً

0

مستهدف
 104,160شخصا ً
 104,160شخصا ً
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الجزء الثالث  -المرفقات :افدهتسملاو تارشؤملاو فادهألا

هدف المأوى والمواد غير الغذائية الثالث :تعزيز القدرات المحلية لتحديد احتياجات المأوى والمواد غير الغذائية الطارئة وتلبيتها.
يرتبط بالهدف االستراتيجي 3
المحتاجون

المؤشر

مستهدف

خط األساس

عدد الجهات الفاعلة المحلية المشاركة في آليات التنسيق ،وبناء قدرات
العاملين في المجال اإلنساني ومهارات تقييم الضعف

غير متاح

22

50

النسبة المئوية للمنظمات غير الحكومية والشركاء المحليين الذين يستفيدون
من آليات التنسيق ،والمهارات المكتسبة من خالل بناء القدرات في أعمالهم
اإلنسانية.

غير متاح

 20في المائة

 80في المائة

هدف المياه والصرف الصحي والنظافة األول :تزويد الناس المتضررين بالقدر الكافي من المياه الصالحة للشرب ،ومرافق
الصرف الصحي األساسية ،والمعلومات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي ومستلزمات النظافة..
يرتبط بالهدف االستراتيجي 1
المؤشر
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المحتاجون

مستهدف

خط األساس

عدد األشخاص الذين تم تزويدهم بالحد األدنى من المياه الصالحة للشرب ،بما
يتماشى مع المعايير الدولية

 380,000شخص

 5,000شخص

213,000

عدد األشخاص الذين تم تزويدهم بمرافق الصرف الصحي المالئمة للجنسين

 380,000شخص

 5,000شخص

120,000

عدد األشخاص الذين وصلتهم مستلزمات ومعلومات النظافة الصحية

 380,000شخص

 50012شخص

250,000

هدف المياه والصرف الصحي والنظافة الثاني :وصول األطفال إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي ومرافق النظافة
الصحية في بيئات التعلم الخاصة بهم.
يرتبط بالهدف االستراتيجي 1
المؤشر
عدد األطفال الذين تم تزويدهم بمرافق المياه والصرف الصحي في بيئات
التعلم الخاصة بهم

المحتاجون
 150,000طفل

خط األساس
0

مستهدف
 75,000طفل

هدف المياه والصرف الصحي والنظافة الثالث :تعزيز القدرات التقنية لمؤسسات المياه والصرف الصحي المحلية.
يرتبط بالهدف االستراتيجي 3
المؤشر
عدد مؤسسات المياه والصرف الصحي التي تم تزويدها بالدعم التقني

المحتاجون
18

خط األساس
0

مستهدف
10

هدف التعليم األول :توفير الوصول إلى أماكن آمنة للتعلم والدعم النفسي للفتيات والفتيان المتضررين من األزمة.
يرتبط بالهدف االستراتيجي 1
المؤشر

خط األساس

المحتاجون

مستهدف

عدد األطفال غير الملتحقين بالمدارس (مصنف حسب العمر والجنس) الذين
يستفيدون من أماكن آمنة للتعلم والدعم النفسي واالجتماعي

 150,000طفل

 20,000طفل

 89,241طفالً

عدد المعلمين الذين تم تدريبهم في المناطق المتضررة من النزاع

5,000

0

تدريب  1,000معلم

الجزء الثالث  -المرفقات:افدهتسملاو تارشؤملاو فادهألا

هدف التعليم الثاني :زيادة الحضور في التعليم النظامي وغير النظامي إلى مستويات تقارب ما كانت عليه قبل األزمة والحد من
مستويات التسرب.
يرتبط بالهدف االستراتيجي 2
المحتاجون

المؤشر

مستهدف

خط األساس

عدد المدارس التي تم تأهيلها/إصالحها في المناطق المتضررة من النزاع

 104مدرسة (مدمرة/نصف
مدمرة) و 64مدرسة يشغلها
نازحون

0

 64مدرسة

عدد الفصول الدراسية التي تمت إضافتها في المناطق المتضررة من النزاع

500

0

 100فصل دراسي متنقل سابق
التجهيز

هدف التعليم الثالث :دعم األنشطة التي تجتذب األطفال والمراهقين والمجتمعات إلى التعلم ،الذي يعزز التماسك االجتماعي والقدرة
على التكيف.
يرتبط بالهدف االستراتيجي 3
المؤشر
عدد السكان المتضررين من النزاع (مصنفين حسب الجنس والعمر) الذين
تم الوصول إليهم من خالل دورات وحمالت التوعية بشأن القضايا المتصلة
بالقدرة على الصمود والتماسك االجتماعي.

المحتاجون
435,000

خط األساس
0

مستهدف
200,000
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هدف التعافي المبكر األول :تحسين توفير وإمكانية الوصول إلى الخدمات البلدية.
يرتبط بالهدف االستراتيجي 1
المحتاجون

المؤشر

مستهدف

خط األساس

عدد األشخاص الذين يتلقون خدمات محسنة

 1,140,000شخص

0

 150,000شخص من األسر
األكثر تضرراً

عدد البلديات/المحليات القادرة على تقديم خدمات محسنة

 1,140,000شخص

0

3

هدف التعافي المبكر الثاني :تحسين القدرات التنظيمية والتقنية والتحليلية للسلطات المحلية في إطار نهج تشاركي.
يرتبط بالهدف االستراتيجي 3
المؤشر
عدد السكان المتضررين من النزاع (مصنفين حسب الجنس والعمر) الذين
تم الوصول إليهم من خالل دورات وحمالت التوعية بشأن القضايا المتصلة
بالقدرة على الصمود والتماسك االجتماعي.

المحتاجون
435,000

خط األساس
0

مستهدف
200,000

هدف التعافي المبكر الثالث :دعم وتعزيز قدرات البلديات المحلية لتقديم خدمات أفضل.
يرتبط بالهدف االستراتيجي 3
المؤشر
عدد البلديات/المحليات التي لديها تحليالت متعددة القطاعات تستند إلى األدلة
والمناطق ،وتعطي األولوية لالستجابة اإلنسانية واستجابة اإلنعاش المبكر

المحتاجون
 1,140,000شخص

خط األساس
0

مستهدف
3

الجزء الثالث  -المرفقات :افدهتسملاو تارشؤملاو فادهألا

هدف خطة االستجابة لالجئين والمهاجرين األول :تقديم الدعم المباشر المنقذ للحياة لتلبية االحتياجات اإلنسانية للمهاجرين
والالجئين وطالبي اللجوء.
يرتبط بالهدف االستراتيجي 1
المحتاجون

المؤشر

مستهدف

خط األساس

عدد الالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الذين يتلقون مساعدات أساسية
منقذة للحياة

 250,000شخص

 9,000شخص

 9,000شخص

عدد الالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر ،وتم
تزويدهم باالستجابة لحاالت الطوارئ في نقاط النزول واالحتجاز

 100,000شخص

 4,000شخص

 4,000شخص

هدف خطة االستجابة لالجئين والمهاجرين الثاني :رصد وتعزيز وحماية الحقوق األساسية لالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين.
يرتبط بالهدف االستراتيجي 2
المؤشر
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المحتاجون

مستهدف

خط األساس

عدد الالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الذين أُصدرت لهم وثائق

 50,000شخص

غير متاح

 45,000شخص

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

 6,000شخص

 1,200شخص

 2,700شخص

هدف خطة االستجابة لالجئين والمهاجرين الثالث :تعزيز بناء القدرات المحلية لتحسين بيئة الحماية.
المحتاجون

المؤشر

يرتبط بالهدف االستراتيجي 3
مستهدف

خط األساس

عدد أفراد خفر السواحل وموظفي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية
( )DCIMالذين تم تدريبهم ودعمهم لتنفيذ استجابة تراعي الحماية للحوادث
التي تقع في عرض البحر

2,000

40

50

عدد الدورات التدريبية التي تم تنفيذها

10

3

6

عدد نقاط النزول التي تم تجهيزها

34

2

2

الجزء الثالث  -المرفقات:افدهتسملاو تارشؤملاو فادهألا

هدف التنسيق األول :تعزيز تنسيق االستجابة من خالل دعم الفريق القُطري اإلنساني ،ومجموعة التنسيق المشترك بين القطاعات،
والشركاء.
المؤشر

المحتاجون

النسبة المئوية للشركاء الذين يدركون التنسيق المعزز من خالل دراسة منظور غير متاح

خط األساس
غير متاح

مستهدف
 60في المائة

هدف التنسيق الثاني :تقوية اإلدارة الشاملة للمعلومات ،والدعوة ،وتعبئة الموارد.
المؤشر

خط األساس

المحتاجون

مستهدف

النسبة المئوية للشركاء الذين يستخدمون نظام ( 3Wsمن ،ماذا ،أين)

غير متاح

غير متاح

 60في المائة

النسبة المئوية للشركاء الذين يدركون الدعوة المعززة من خالل دراسة
منظور

غير متاح

غير متاح

 60في المائة

هدف التنسيق الثالث :تعزيز التنسيق والتعاون مع الحكومة والشركاء الوطنيين والجهات المانحة.
المؤشر
النسبة المئوية للشركاء الذين يدركون التنسيق المعزز من خالل دراسة منظور غير متاح
يلتزم الشركاء بسد ثغرات المعلومات من خالل عمليات الرصد والتقييم.

خط األساس

المحتاجون
غير متاح

مستهدف
 60في المائة
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الجزء الثالث  -المرفقات :ليومتلا تابلطتمو ةكراشملا تامظنملا

المنظمات المشاركة ومتطلبات التمويل
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تصوير :محمد بن خليفة

المنظمات

المتطلبات (دوالر أمريكي)

برنامج األغذية العالمي

48,519,658

مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون
الالجئين

22,465,039

منظمة اليونيسف

19,319,100

مظمة الصحة العالمية

15,260,000

المنظمة الدولية للهجرة

14,636,000

صندوق األمم المتحدة للسكان

7,028,000

الهيئة الطبية الدولية  -المملكة المتحدة

6,880,630

المجلس الدنماركي لالجئين

5,175,830

منظمة إنقاذ الطفولة

5,000,000

دائرة األمم المتحدة لإلجراءات المتعلقة
باأللغام

4,855,000

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

3,778,000

وكالة التعاون التقني والتنمية ()ACTED

3,570,294

منظمة الطوارئ

2,368,550

المنظمة الدولية للمعاقين

2,226,720

برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية

1,750,000

المنظمة اإليطالية للتعاون والتنمية
()CESVI

1,170,160

تحالف أكت/مساعدة الكنيسة الدنماركية

799,823

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

774,000

إجمالي

 165.6مليون دوالر

الجزءالثالث -المرفقات:وفدهتسملاو نوجاتحملا صاخشألا :طيطختلا ماقرأ

أرقام التخطيط :األشخاص المحتاجون والمستهدفون
ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ

ﺍﻟﻣﺣﺗﺎﺟﻭﻥ
ﺍﻟﺑﺗﻧﺎﻥ

ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺟﻧﺱ ﻭﺍﻟﻌﻣﺭ

ﻻﺟﺋﻭﻥ
ﻧﺎﺯﺣﻭﻥ ﻋﺎﺋﺩﻭﻥ ﻣﺣﺗﺎﺟﻭﻥ ﻏﻳﺭ
ﻣﻬﺎﺟﺭﻭﻥ
ﻧﺎﺯﺣﻳﻥ
ﻭﻁﺎﻟﺑﻭ ﻟﺟﻭء
ﺩﺍﺧﻠﻳﺎ ً

ﻧﺳﺎء
)(٪٤۸

۲,۰۰۰

۳,۰۰۰

۱۰,۰۰۰

-

۹,۸۳۸

۱۱,۹۷٤

۳۰۰

٥۰۰

٦,۰۰۰

-

۱۲,٥۱۰

۹,۳۰۹

۳۰۰

٥۰۰

٦٦,۷۲۸

-

۸۱,٥٥۹

۷۱,۸۷٤

۹۰۰

۲,۰۰۰

۱٥,۹۰٥

-

٦٤,۷۸٤

٤۰,۲۹۸

ﺍﻟﺟﻔﺭﺓ

۸۰۰

٥۰۰

۳,۳۹۰

-

۱۹۳

۲,۳٥٤

ﺍﻟﻛﻔﺭﺓ

۸,۰۰۰

۱۰,۰۰۰

ﻻﻳﻭﺟﺩ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ

-

۹٥۱

۹,۱۳٦

ﺍﻟﻣﺭﺝ

۱,٥۰۰

۳۰۰۰

٤,۰۰۰

-

-

٤,۰۹۸

ﺍﻟﻣﺭﻗﺏ

٥,۰۰۰

۱۰,۰۰۰

۱۰,٤۸۰

-

٦۳,۷۸۹

٤۳,۰۳٦

ﺍﻟﻭﺍﺣﺎﺕ

۳,۲۰۰

۱۰,۰۰۰

۹,۰۰۰

-

۲۹,۲۲۱

۲٤,۷۹۰

ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺧﻣﺱ

۱٥,۰۰۰

۱٥,۰۰۰

۹,٥۸۰

-

۱۰۹,۱٤٦

۷۱,۷۰۰

ﺍﻟﺷﺎﻁﺊ

٥,۰۰۰

۲۰۰۰

۲,۷٦۰

-

۱۰,۳۹۲

۹,۷۱٥

ﺍﻟﺯﺍﻭﻳﺔ

٥,۰۰۰

۹,٥۰۰

٥٥,۱۳٥

-

٤٤,۳۸۲

٥٤,۹٦۷

ﺑﻧﻐﺎﺯﻱ

۱,۰۰۰

۲۰,۰۰۰

۱۱۷,۲۷٥

-

٥۷۲,٥۹۰

۳٤۲,۷۰٥

ﺩﺭﻧﺔ

٥,۰۰۰

٥,۰۰۰

ﻻﻳﻭﺟﺩ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ

-

٦۰,۳٥۳

۳۳,۹۱۷

ﻏﺎﺕ

۱۰۰

۱,۰۰۰

٤,۹۲۰

-

۸,۳۷٤

٦۹,۳۹

۳,۷۰۰

۳,۰۰۰

۲۸,۳۰۷

-

۲٦,۹٥٤

۲۹,۸۷۱

ﻣﺭﺯﻕ

٥۰۰

۳,۰۰۰

۷,۷۰۰

-

۲,۱٦۷

٦,٤٤٤

ﻧﺎﻟﻭﺕ

۳۰۰

٥۰۰

۲۰,٤۲۷

-

۲۳,۷۲٥

۲۱,٦۷۱

ﺳﺑﻬﺎ

۷,۰۰۰

۱٥,۰۰۰

٤,٥٥۰

-

۱۰۸,۰٤۲

٦٤,۸۸٦

ﺳﺭﺕ

۱,٥۰۰

٥۰۰

۱,۹٥۰

-

۱٥,۰٤۰

۹,۱٥٥

ﻁﺭﺍﺑﻠﺱ

۳۳,٦۰۰

۳۱,٥۰۰

٥٤,۳٥۱

-

٤٥٥,٤۸٥

۲۷۷,۱۷٤

۳۰۰

٤,٥۰۰

۲,٤۱۱

-

٥۲,۹۷۸

۲۹,۰۱۷

۱۰۰,۰۰۰

۱٥۰,۰۰۰

٤۳٤,۸٦۹

-

ﺍﻟﺟﺑﻝ ﺍﻷﺧﺿﺭ
ﺍﻟﺟﺑﻝ ﺍﻟﻐﺭﺑﻲ
ﺍﻟﺟﻔﺎﺭﺓ

ﻣﺻﺭﺍﺗﺔ

ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ
ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻰ

۱,۷٥۲,٤۷۳

۱,۱۷٥,۰۳۲

 %ﺃﻁﻔﺎﻝ
ﻭﺑﺎﻟﻐﻭﻥ
ﻭﻛﺑﺎﺭ ﺳﻥ*
٪۷ ٪٥۹ ٪۳٥

٪۷ ٪٥۹ ٪۳٥

٪۷ ٪٥۹ ٪۳٥

٪۷ ٪٥۹ ٪۳٥

٪۷ ٪٥۹ ٪۳٥

٪۷ ٪٥۹ ٪۳٥

٪۷ ٪٥۹ ٪۳٥

٪۷ ٪٥۹ ٪۳٥

٪۷ ٪٥۹ ٪۳٥

٪۷ ٪٥۹ ٪۳٥

٪۷ ٪٥۹ ٪۳٥

٪۷ ٪٥۹ ٪۳٥

٪۷ ٪٥۹ ٪۳٥

٪۷ ٪٥۹ ٪۳٥

٪۷ ٪٥۹ ٪۳٥

٪۷ ٪٥۹ ٪۳٥

٪۷ ٪٥۹ ٪۳٥

٪۷ ٪٥۹ ٪۳٥

٪۷ ٪٥۹ ٪۳٥

٪۷ ٪٥۹ ٪۳٥

٪۷ ٪٥۹ ٪۳٥

٪۷ ٪٥۹ ٪۳٥

ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻰ
ﺍﻟﻣﺣﺗﺎﺟﻭﻥ

ﺇﺟﻣﺎﻟﻰ
ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ

۲٤,۸۳۸

۱۷۸,۲۲٤

۱۹,۳۱۰

۲۲٤,٦٤۷

۱٤۹,۰۸۷

۳٥۷,۷٤۹

۸۳,٥۸۹

٦۹٥,۳۰۸

٤,۸۸۳

٥٦,٥۳٦

۱۸,۹٥۱

٥٤,۷۸٥

۸,٥۰۰

۱۳۷,۹۷۷

۸۹,۲٦۹

٥۳۲,٦۷۸

٥۱,٤۲۱

۱۹۷,۱۱۲

۱٤۸,۷۲٦

۳۲۲,۱٤۷

۲۰,۱٥۲

۷۹,۸۹۸

۱۱٤,۰۱۷

۱۷۱,۱۹٦

۷۱۰,۸٦٥

۸۱٦,۷۲۲

۷۰,۳٥۳

۱۸۲,۲٦۳

۱٤,۳۹٤

۳٥,۸۳٥

٦۱,۹٦۱

٦۸۷,٥۰۱

۱۳,۳٦۷

۸۷,۳٤۰

٤٤,۹٥۲

۱۰۱,٥۲۰

۱۳٤,٥۹۲

۱٥٤,۱۰۷

۱۸,۹۹۰

۸۹,٥٦٦

٥۷٤,۹۳٦

۱,۰۷۸,۳۲۳

٦۰,۱۸۹

۷٥,٥٦٦

۲,٤۳۷,۳٤۲

٦,۳۱۷,۰۰۰
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ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ

 %ﺃﻁﻔﺎﻝ
ﻭﺑﺎﻟﻐﻭﻥ
ﻭﻛﺑﺎﺭ ﺳﻥ*

ﺍﻟﻣﺣﺗﺎﺟﻭﻥ

ﺍﻟﺑﺗﻧﺎﻥ

-

-

۸,۰۰۰

۲,۹٥۱

٥,۲۸۰

٪۷ ٪٥۹ ٪۳٥

۱۰,۹٥۱

۱۷۸,۲۲٤

ﺍﻟﺟﺑﻝ ﺍﻷﺧﺿﺭ

-

-

٤,۸۰۰

۳,۷٥۳

٤,۱۲۳

٪۷ ٪٥۹ ٪۳٥

۸,٥٥۳

۲۲٤,٦٤۷

ﺍﻟﺟﺑﻝ ﺍﻟﻐﺭﺑﻲ

-

-

٥۳,۳۸۲

۳۲,٦۲٤

٤۱,٤٦۳

٪۷ ٪٥۹ ٪۳٥

۸٦,۰۰٦

۳٥۷,۷٤۹

ﺍﻟﺟﻔﺎﺭﺓ

-

٥۰۰

۱۲,۷۲٤

۳۲,۳۹۲

۲۱,۹۹۱

٪۷ ٪٥۹ ٪۳٥

٤٥,٦۱٦

٦۹٥,۳۰۸

ﺍﻟﺟﻔﺭﺓ

-

-

۲,۷۱۲

۹۷

۱,۳٥٤

٪۷ ٪٥۹ ٪۳٥

۲,۸۰۹

٥٦,٥۳٦

ﺍﻟﻛﻔﺭﺓ

-

۱,۰۰۰

ﻻﻳﻭﺟﺩ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ

٤۷٦

۷۱۱

٪۷ ٪٥۹ ٪۳٥

۱,٤۷٦

٥٤,۷۸٥

ﺍﻟﻣﺭﺝ

-

-

۳,۲۰۰

۱,٥٤۳

٪۷ ٪٥۹ ٪۳٥

۳,۲۰۰

۱۳۷,۹۷۷

ﺍﻟﻣﺭﻗﺏ

٦۹٤

٥,۰۰۰

۸,۳۸٤

۱۹,۱۳۷

۱٦,۰۱۳

٪۷ ٪٥۹ ٪۳٥

۳۳,۲۱٥

٥۳۲,٦۷۸

ﺍﻟﻭﺍﺣﺎﺕ

۳٥٦

-

۷,۲۰۰

۱٤,٦۱۱

۱۰,٦۸٦

٪۷ ٪٥۹ ٪۳٥

۲۲,۱٦۷

۱۹۷,۱۱۲

ﺍﻟﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺧﻣﺱ

-

٥,۰۰۰

۷,٦٦٤

۳۹,٦٥۸

۲٥,۲۲٤

٪۷ ٪٥۹ ٪۳٥

٥۲,۳۲۲

۳۲۲,۱٤۷

ﺍﻟﺷﺎﻁﺊ

-

٥۰۰

۲,۲۰۸

٥,۱۹٦

۳,۸۱۰

٪۷ ٪٥۹ ٪۳٥

۷,۹۰٤

۷۹,۸۹۸

ﺍﻟﺯﺍﻭﻳﺔ

۳٤۷

٤,۹۰۰

۳۳,۰۸۱

۱٦,٥٤۱

۲٦,٤٥۲

٪۷ ٪٥۹ ٪۳٥

٥٤,۸٦۹

۱۷۱,۱۹٦

ﺑﻧﻐﺎﺯﻱ

۸,٥۲۱

۸,۰۰۰

۹۳,۸۲۰

٤۰۰,۸۱۳

۲٤٦,٤۲٥

٪۷ ٪٥۹ ٪۳٥

٥۱۱,۱٥٤

۸۱٦,۷۲۲

ﺩﺭﻧﺔ

-

-

ﻻﻳﻭﺟﺩ ﺑﻳﺎﻧﺎﺕ

۳۰,۱۷۷

۱٤,٥٤۸

٪۷ ٪٥۹ ٪۳٥

۳۰,۱۷۷

۱۸۲,۲٦۳

ﻏﺎﺕ

-

۱۰۰

۳,۹۳٦

٤,۱۸۷

۳,۹٦٤

٪۷ ٪٥۹ ٪۳٥

۸,۲۲۳

۳٥,۸۳٥

۳,۲۰۷

۲,۰۰۰

۱٦,۹۸٤

۸,۰۸٦

۱٤,٥۹۷

٪۷ ٪٥۹ ٪۳٥

۳۰,۲۷۷

٦۸۷,٥۰۱

-

۱,۰۰۰

٦,۱٦۰

۱,۰۸٤

۳,۹۷٤

٪۷ ٪٥۹ ٪۳٥

۸,۲٤٤

۸۷,۳٤۰

-

-

۱٦,۳٤۱

۷,۱۱۸

۱۱,۳۱۰

٪۷ ٪٥۹ ٪۳٥

۲۳,٤٥۹

۱۰۱,٥۲۰

۱٤۸

٥,۰۰۰

۳,٦٤۰

٤۳,۲۱۷

۲٥,۰۷۱

٪۷ ٪٥۹ ٪۳٥

٥۲,۰۰٥

۱٥٤,۱۰۷

٤٥٦

-

۱,٥٦۰

۷,٥۲۰

٤,٥۹۷

٪۷ ٪٥۹ ٪۳٥

۹,٥۳٦

۸۹,٥٦٦

۲٦,۲۷۱

۱٥,۰۰۰

۳۲,٦۱۰

۱۳٦,٦٤٦

۱۰۱,٤۹٤

٪۷ ٪٥۹ ٪۳٥

۲۱۰,٥۲۷

-

۲,۰۰۰

۱,۹۲۸

۲۱,۱۹۱

۱۲,۱۱۰

٪۷ ٪٥۹ ٪۳٥

۲٥,۱۲۰

٥۹٦,۷٤۲

٪۷ ٪٥۹ ٪۳٥

۱,۲٤۰,٦۰۸

ﺍﻟﻣﺣﺗﺎﺟﻭﻥ
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ﺣﺳﺏ ﺍﻟﺟﻧﺱ ﻭﺍﻟﻌﻣﺭ

ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻰ

ﻣﺻﺭﺍﺗﺔ
ﻣﺭﺯﻕ
ﻧﺎﻟﻭﺕ
ﺳﺑﻬﺎ
ﺳﺭﺕ
ﻁﺭﺍﺑﻠﺱ
ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺣﻳﺎﺓ
ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻰ
ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻓﻭﻥ ﺍﻟﻔﻌﻠﻳﻳﻥ

ﻻﺟﺋﻭﻥ ﻣﻬﺎﺟﺭﻭﻥ ﻧﺎﺯﺣﻭﻥ
ﻭﻁﺎﻟﺑﻭ ﻟﺟﻭء
ﺩﺍﺧﻠﻳﺎ ً

٤۰,۰۰۰

٥۰,۰۰۰

۳۲۰,۳۳٦
*٤۱۲,٥۰۰

ﻋﺎﺋﺩﻭﻥ ﻣﺣﺗﺎﺟﻭﻥ ﻏﻳﺭ
ﻧﺎﺯﺣﻳﻥ

-

**۳,۸۰۰

۸۲۷,٤۷۱

ﻧﺳﺎء
)(٪٤۸

***۱,۳۳۲,۷۷۱

* ﺗﺳﺗﻬﺩﻑ ﺍﻟﺧﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ  ٤۱۲,٥۰۰ﻧﺎﺯﺡ ﺩﺍﺧﻠﻳﺎ ً )ﻣﻥ ﺧﻼﻝ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺣﻣﺎﻳﺔ( ،ﻭﻟﻛﻥ ﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ ﻟﻬﺅﻻء ﺍﻟﻧﺎﺯﺣﻳﻥ ﻟﻳﺳﺕ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﺑﻌﺩ .ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺳﺑﺏ،
ﻳﻣﺛﻝ ﺍﻟﻌﻣﻭﺩ ﺍﻟﻧﺎﺯﺣﻳﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻓﻳﻥ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺻﺣﻲ ﻷﻥ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺔ ﻣﺗﺎﺣﺔ.
** ﻣﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﺎﺋﺩﻳﻥ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩﻫﺎ ﺑﻌﺩ.
*** ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﺩﻓﻳﻥ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻫﻭ  ۱,۳۳۲,۷۷۱ﺷﺧﺹ ،ﻣﻥ ﺑﻳﻧﻬﻡ  ٤۰,۰۰۰ﻻﺟﺊ ،ﻭ ٥۰,۰۰۰ﻣﻬﺎﺟﺭ ،ﻭ ٤۱۲,٥۰۰ﻧﺎﺯﺡ ،ﻭ ۲,۸۰۰ﻋﺎﺋﺩ ﻭ ۸۲۷,٤۷۱ﺷﺧﺻﺎ ً ﻣﺣﺗﺎﺟﺎ ً ﻏﻳﺭ ﻧﺎﺯﺡ.

ﺇﺟﻣﺎﻟﻰ
ﺍﻟﺳﻛﺎﻥ

۱,۰۷۸,۳۲۳
۷٥,٥٦٦
٦,۳۱۷,۰۰۰
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ماذا لو؟
 ...فشلنا في االستجابة
ليبيا تواجه كارثة إنسانية
من دون اتخاذ إجراءات ،سوف تتصاعد األزمة في جميع القطاعات ،وتحدث زيادة كبيرة تتجاوز  2.44مليون شخص بحاجة إلى المساعدة.
وسوف يستسلم أولئك الذين يعيشون على هامش المجتمع لتداعيات استمرار العنف والنزوح .سوف يصبح االفتقار إلى الخدمات األساسية،
وإمكانية الحصول على الغذاء والرعاية الصحية ،والمعاناة اإلنسانية التي تؤثر بالفعل على الماليين كارثياً ،وسوف يمتد تأثير األزمة إلى
بقية المنطقة .في عام  ،2014نزح ما يقدر بنحو  330,000شخص أو كانوا معرضين للخطر .وقد ارتفع هذا العدد على مدار األشهر ال12
الماضية إلى أكثر من ثالثة ماليين شخص متضرر ،أي ما يقرب من  50في المائة من السكان .وال تظهر على هذا االتجاه أي عالمة من
عالمات االنحسار .وكما هو الحال دائماً ،سوف تتحمل الفئات األكثر ضعفا ً العبء األكبر لعدم اتخاذ إجراءات .وسوف يصبح الخوف والجوع
والمرض واقعا ً طال أمده بالنسبة لهم.

الفئات الضعيفة
تواجه مخاطر
متزايدة
في غياب الدعم الدولي ،سوف يستمر
الناس في مواجهة مخاطر حماية
خطيرة في جميع أنحاء ليبيا ،بما في
ذلك التعرض لخطر األذى الجسدي ،من
دون حماية قانونية ،ويواجهون خطر
فقدان األصول .إن األلغام األرضية،
والعنف القائم على نوع الجنس ،وتجنيد
القُصّر في صفوف الجماعات المسلحة،
وعدم إمكانية الوصول إلى السجل
المدني ،وغيرها من انتهاكات حقوق
اإلنسان والقانون اإلنساني تعني بالفعل
أن النساء واألطفال واألشخاص ذوي
اإلعاقة واألشخاص من ذوي الموارد
االقتصادية المنخفضة يعانون أشد
معاناة .وفي غياب الدعم ،سوف يتدهور
الوضع بالنسبة لألشخاص المستضعفين
للخطر بسرعة.

مياه الشرب غير
المأمونة سوف
تعرض اآلالف
للمرض

الفئات الضعيفة
معرضة لخطر
اإلصابة بسوء
التغذية

إذا لم تتم تلبية احتياجات المياه
والصرف الصحي والنظافة الصحية،
لن يحصل أكثر من  380,000شخص
على مياه الشرب المأمونة والنظافة
الصحية والمرافق الصحية األساسية.
ومن المحتمل تفشي األمراض المعدية
التي يمكن الوقاية منها والمنقولة عن
طريق المياه ،واإلسهال المائي الحاد
بشكل خاص .وسوف يؤدي سوء
األحوال المعيشية للمهاجرين والالجئين
المحتجزين في مراكز االحتجاز
المكتظة والنازحين الذين يعيشون في
مالجئ جماعية إلى زيادة تفاقم مخاطر
المرض والوفاة بسبب األمراض.

من دون مساعدات غذائية عاجلة،
سوف يتأثر  210,000شخص من
جراء استمرار تعطل سالسل اإلمدادات
الغذائية العادية ،بينما تستنزف األُسر
المدخرات المتناقصة لتغطية ارتفاع
تكاليف الغذاء .ليس لدى الكثير من
الليبيين أي خيار بالفعل سوى اللجوء
إلى استراتيجيات التكيف الضارة ،مثل
خفض استهالك الغذاء أو جودة الغذاء.
ونظراً لنضوب قدراتهم على التكيف
بالفعل ،فإن الالجئين والمهاجرين
معرضون لقدر أكبر من خطر اإلصابة
بسوء التغذية والمرض والموت جوعاً.
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ماذا لو؟
 ...فشلنا في االستجابة
تضاؤل رعاية
المرضى
والمصابين
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سوف يؤدي الفشل في دعم النظام
الصحي الوطني إلى تسارع اتجاه أنتج
بالفعل  1.14مليون شخص في حاجة
ماسة للرعاية الطبية ،وفرض مزيداً من
الضغوط على الموارد المتناقصة بالفعل
حتى وصلت إلى نقطة االنهيار .إن
القدرات الحالية غير قادرة على مكافحة
األمراض وتوفير الخدمات المنقذة
للحياة ،بما في ذلك برامج الرعاية
والتطعيم قبل الوالدة بالنسبة للكثيرين.
وسوف تكون اآلثار المترتبة على
حدوث مزيد من التدهور وخيمة بالنسبة
للفئات األكثر ضعفاً :النازحون داخليا ً
والنساء واألطفال دون سن الخامسة
واألشخاص ذوي اإلعاقة.

عدد أكبر من
األطفال سوف
تفوته فرصة
التعليم

تالشى آفاق التعافى
المبكر

ما لم تكن هناك حلول بديلة للمدارس
التي يحتلها النازحون ،وتوفير بيئات
تعليمية آمنة ومأمونة ،فمن المتوقع أن
يحدث مزيد من االنخفاض في معدل
االلتحاق بالمدارس الحالي ،الذي يبلغ
 50في المائة .وقد حرم الصراع الدائر
أكثر من  150,000طفل من فرصة
الحصول على التعليم .وفي بعض
المناطق ،مثل بنغازي ،لم يعد ما يقرب
من  73في المائة من المدارس يعمل
أو يتعذر الوصول إليها بسبب النزاع.
وكلما استمر الوضع في التدهور،
سيظل األطفال هدفا ً للتجنيد العسكري
واالتجار.

مع استمرار تدهور النسيج االجتماعي،
من المتوقع أن يزيد عدد األشخاص
الذين يحتاجون إلى دعم سبل كسب
العيش عن  .545,000وهم معرضون
لخطر اإلنزالق إلى الفقر المدقع ،إذا لم
يحصلوا على مساعدة على الفور .إن
مستوى الحاجة الناجم عن عدم توفير
الخدمات العامة األساسية ،مثل التعليم
والرعاية الصحية ،ومؤسسات الحكم
التي تعاني من اختالل وظيفي ،وفرص
العمل المحدودة ،والدمار الذي حاق
بالبنية التحتية ،يمكن أن يزداد أكثر
ويصبح طويل األمد ،ال سيما من حيث
المزيد من النزوح بسبب قدرات التكيف
محدودة .

الالجئون والمهاجرون يواجهون
احتياجات حماية حادة طويلة األجل

س ُتحرم أعداد أكبر من المأوى اآلمن
الذي يحفظ الكرامة

إذا لم ُتتخذ إجراءات فورية ،سيظل أكثر من  90,000الجئ
ومهاجر مستهدفين للحصول على المساعدة في حاجة ماسة إلى
الحماية وعرضة للتمييز والتهميش .ونظراً لعدم وجود شبكة
اجتماعية يمكن االعتماد عليها ،وانعدام فرص الحصول على
الرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات الحيوية ،سيظل
الالجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون عرضة لسوء المعاملة
والتحرش واالستغالل من قبل المهربين ،وسوف يواصلون السعي
إلى عبور البحر األبيض المتوسط بحثا ً عن السالمة في أوروبا.

إذا لم يتم إيصال المساعدات ،لن يحصل أكثر من 214,160
شخصا ً على المواد غير الغذائية الضرورية والمأوى الذي
يحفظ الكرامة ،وسوف يضطرون إلى االستمرار في العيش في
العراء أو في األماكن العامة غير المالئمة .ومع تدهور الوضع،
سوف يضطر الكثيرون من أولئك الذين يعيشون مع المجتمعات
المضيفة ،والمعرضين لخطر اإلخالء ويكافحون من أجل تأمين
إقامة مستقرة ،إلى العيش في األماكن العامة الغير صالحة للسكن
البشري .وكما هو الحال دائماً ،سوف تتضرر الفئات األكثر ضعفا ً
من عدم اتخاذ إجراءات.

تصوير :محمد بن خليفة

ُ
طبعت هذه الوثيقة نيابة عن الفريق القُطري اإلنساني والشركاء.
تعرض هذه الوثيقة فهم الفريق القُطري 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 القُطري اإلنساني والشركاء فيما يتعلق
بالوضع القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة ،أو فيما يتعلق بسلطاتها أو بتعيين حدودها أو تخومها.

http://img.static.reliefweb.int/country/lby
http://www.unocha.org/romena/about-us/about-ocha-regional/libya
https://twitter.com/ocharomena?lang=en

