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ليبيا
يونيو 2018
يقدر أن هناك  1.1مليون شخص في
حاجة إلى مساعدات إنسانية .وتشمل
الفئات األكثر ضعفا ً مجموعات النازحين
داخليا والالجئين والمهاجرين.

إن الهدف االستراتيجي العام للمفوضية في
ليبيا هو تحسين بيئة الحماية وتقديم
المساعدات المنقذة لألرواح لمجموعات
النازحين والالجئين وطالبي اللجوء
والمجتمعات المضيفة.

التمويل

وفقا ً لنشاطاتها اإلقليمية على طول طريق
وسط البحر المتوسط ،تتضمن أولويات
المفوضية في ليبيا إنقاذ األرواح ومساعدة
األشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية
وضمان إمكانية حصولهم على الحلول الدائمة
مثل إعادة التوطين ولم شمل العائالت.

األشخاص المعنيون

 85مليون دوالر أمريكي

604,161

الدعم المطلوب لنشاطات مكتب المفوضية في ليبيا

العائدون من النزوح *

372,022

22%
تم تمويله

179,400

52,739

78%
نقص في
التمويل

النازحون داخليا*

الالجئون**

*المنظمة الدولية للهجرة – مصفوفة تتبع النزوح :أبريل 2018
** الالجئون وطالبو اللجوء المسجلون لدى المفوضية (حتى تاريخ  31مايو )2018

تواجد المفوضية
الكادر الوظيفي:
 100موظف محلي ( 15في
تونس 81 ،في طرابلس 3 ،في
بنغازي وموظف واحد في
مصراتة)
 55موظفا ً دوليا ً
المكاتب في ليبيا:
مكتبان في طرابلس ،وبنغازي
(يعمل الموظفون من منازلهم)

.
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العمل مع الشركاء
 إن المفوضية عضو في فريق األمم المتحدة القُطري والفريق القطري للعمل اإلنساني في ليبيا .تشترك المفوضية مع المنظمة الدولية للهجرة
في قيادة فريق عمل الهجرة المختلطة ،وهو المنصة الرئيسية لتنسيق الحماية والمساعدة للمهاجرين والالجئين وطالبي اللجو في ليبيا،
والمدرجين تحت بند منفصل في خطة االستجابة اإلنسانية في ليبيا لسنة  .2018تقود المفوضية أيضا ً قطاع الحماية وقطاع المأوى والمواد
غير الغذائية ومجموعة عمل المساعدات النقدية واألسواق الخاصة بالنازحين والعائدين من النزوح والسكان غير النازحين.
 تدعم المفوضية السلطات الليبية لتعزيز بيئة الحقوق والمساعدة للنازحين والسكان المتضررين من النزاع ،وتعمل مع شركائها لحماية ومساعدة
الالجئين وطالبي اللجوء .إن المفوضية بصدد توسيع شراكاتها مع كل من المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية ،باإلضافة إلى منظمات
المجتمع المدني .يتضمن الشركا منظمة تشيزفي ) ،(CESVIوالهيئة الطبية الدولية ) ،(IMCومنظمة ميرسي كور )(Mercy Corps
ولجنة اإلنقاذ الدولية ) ،(IRCوالمجلس الدنماركي لالجئين ) ، (DRCومنظمة أكتد ) ، (ACTEDوالمبادرة المتجددة لمكافحة جوع األطفال
( ،)REACHومنظمة األولوية الملحة ) ،(Première Urgence Internationaleومنظمة هانديكاب انترناشونل (Handicap
) ،Internationalوالمجلس اإليطالي لالجئين ) ، (CIRومنظمة مساعدات الكنيسة الدنماركية ،والهيئة الليبية لإلغاثة .لدى المفوضية
نشاطات مراقبة من أطراف ثالثة لتعزيز المسا لة في سياق اإلدارة عن بعد من خالل منظمة ممكن ،وهي شريك وطني جديد.

النشاطات الرئيسية
دعم النازحين داخليا
 إن دعم النازحين داخليا ً هو أولويتنا .توفر المفوضية الدعم األساسي للنازحين في ليبيا ،مثل أدوات المأوى والمواد غير الغذائية والمساعدات
النقدية .تقدم المساعدات النقدية العون للعائالت النازحة من الفئات األشد ضعفا لتغطية احتياجاتهم األساسية .أخذاً في االعتبار الصعوبات التي
تسببها أزمة السيولة المالية في البالد ،وزعت المفوضية وشركاؤها في  2018المواد غير الغذائية على  22,276من النازحين والعائدين من
النزوح في ليبيا .باإلضافة لهذا فإن المفوضية بصدد إنشا نظام رصد الحماية لتحسين وصول النازحين إلى حقوقهم ولضمان أن تصل
المساعدات اإلنسانية إلى الفئات األكثر ضعفاً.
 إن المفوضية بصدد تنفيذ المشاريع سريعة التأثير ،وهي مشاريع صغيرة وسريعة التنفيذ ،لدعم النازحين والعائدين من النزوح والمجتمعات
المضيفة ،بهدف تقوية التماسك االجتماعي .تعمل المفوضية وشركاؤها مع المجتمعات المحلية على تحديد هده المشاريع ،والتي تستهدف
بشكل رئيسي البنية التحتية والمعدات والخدمات األساسية في قطاعات الصحة والتعليم والمأوى والمياه والصرف الصحي .حتى اآلن في
 ،2018نفذت المفوضية أكثر من  55من المشاريع سريعة التأثير.
 كما تقدم المفوضية أيضا ً الدعم للخدمات العامة التي تفيد النازحين والالجئين والمجتمعات المضيفة .فعلى سبيل المثال ،في  ،2018وفرت
المفوضية خزانات المياه إلى سبعة مستشفيات وعيادات في صبراتة والزاوية لتيسير وصول الما إلى هذه المرافق الطبية ،ليتم استخدامها في
تحلية المياه ولضمان توفير مياه الشرب.
الدعم بعد عمليات اإلنزال
 تركز مساعدات المفوضية في نقاط اإلنزال على توفير المساعدة المنقذة للحياة وتحديد األشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية واألشخاص
من الفئات األكثر ضعفا واألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم وكبار السن واألشخاص ذوي االحتياجات المحددة والنسا
المعرضات للخطر وضحايا االتجار بالبشر .لدى المفوضية إمكانية الوصول وتقديم المساعدة في نقاط اإلنزال في غرب ليبيا .قامت المفوضية
بتحسين ظروف االستقبال لتلبية االحتياجات العاجلة لالجئين والمهاجرين الذين يتم إنزالهم في ست من هذه النقاط .يتضمن هذا الدعم إنشا
نقاط صحية ،ومرافق المياه والصرف الصحي مثل المراحيض ومرافق االستحمام ،واألماكن المظللة لحماية الالجئين والمهاجرين من األمطار
شتا ً ودرجات الحرارة العالية صيفاً.
 في إطار جهودها الرامية لتحسين الحماية في البحر في سياق تدفقات الهجرة المختطلة ،تجري المفوضية مع السلطات ،بما في ذلك حرس
السواحل الليبي ،أنشطة بنا القدرات في مجال القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لالجئين .لقد أنشأت المفوضية منتدى عن الحماية في
البحر ،يضم مسؤولين ليبيين والمجتمع المدني وشركا دوليين ووطنيين ،بهدف تعزيز قدرة ليبيا على االستجابة للحوادث في البحر ولتوفير
المساعدة اإلنسانية عقب عمليات اإلنزال.
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المساعدة وحشد الدعم إلنهاء احتجاز الالجئين وطالبي اللجوء
 تدعو المفوضية إلى إطالق سراح الالجئين وطالبي اللجوء ،وخصوصا ً األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم وغيرهم من الفئات
األكثر ضعفاً .كما تدعو إلى توفير بدائل لالحتجاز ،بما في ذلك ترتيبات العناية باألطفال وتعقب العائالت .حتى اآلن في  ،2018أجرت
المفوضية وشركاؤها أكثر من  600زيارة متابعة إلى مراكز اإليواء .تم إطالق سراح  1,275الجئا ً وطالب لجوء بعد مجهودات المفوضية
في الدعوة لذلك.
 في مراكز اإليواء ،توفر المفوضية المساعدة اإلنسانية األساسية وتدعو إلى تحسين إجرا ات االستقبال وتحديد وتسجيل الالجئين واألشخاص
من الفئات األكثر ضعفاً .تدعو المفوضية بشكل خاص إلى اتخاذ تدابير حماية لمنع العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس.
 تقوم المفوضية بتوزيع المواد غير الغذائية لألشخاص الموجودين في مراكز اإليواء ،حيث يؤدي سو الظروف الصحية إلى انتشار األمراض.
في  ، 2018وزعت المفوضية المواد غير الغذائية بما في ذلك مستلزمات النظافة ألكثر من  8,810أشخاص في مراكز اإليوا  .ساعدت
المفوضية أيضا ً في توفير مرافق المياه والصرف الصحي لثمانية مراكز إيوا  ،بما في ذلك الغساالت وخزانات المياه والمولدات.
برنامج الالجئين في المناطق الحضرية
 إن أحد األهداف الرئيسية للمفوضية في ليبيا هو تحسين بيئة الحماية لالجئين وطالبي اللجوء .تقوم المفوضية بتحديد وتسجيل ومساعدة
األشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية عبر خطوط الهاتف الساخنة ،ومن خالل مركزي تنمية المجتمع في طرابلس ،وعن طريق زيارات
التوعية .يوفر شركا المفوضية ،منظمة تشيزفي والهيئة الطبية الدولية ،المساعدة المتخصصة لألشخاص ذوي االحتياجات المحددة ،بما في
ذلك األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم وضحايا االتجار بالبشر.
 يعاني الالجئون وطالبو اللجو من محدودية الوصول إلى المرافق الصحية الليبية .توفر المفوضية وشركاؤها الرعاية الصحية األولية والدعم
النفسي االجتماعي لالجئين وطالبي اللجو في طرابلس وفي مراكز اإليوا  .حتى اآلن في  ،2018قدمت المفوضية وشركاؤها أكثر من
 19,000استشارة طبية لالجئين وطالبي اللجو من الفئات األكثر ضعفاً .في  ،2018تلقى  2,600شخصا ً المواد غير الغذائية في مراكز
تنمية المجتمع وعبر أنشطة الوصول إلى الالجئين في طرابلس والمناطق المحيطة بها.
الحلول الدائمة
 لقد عززت المفوضية بشكل كبير من قدراتها لتحديد أوضاع الالجئين وإعادة التوطين واإلجال إلى بلدان ثالثة .منذ سبتمبر  ،2017قامت
المفوضية بإجرا ات  2,085الجئا ً وطالب لجو إليجاد حلول في بلدان ثالثة .تم إجال  1,609شخصا ً من ليبيا ،بما فيهم  1,287إلى مركز
العبور الطارئ في النيجر و 312إلى إيطاليا و 10إلى مركز العبور الطارئ في رومانيا.
 تستمر المفوضية في البحث عن حلول دائمة ،مثل إعادة التوطين ولم شمل العائالت والعودة الطوعية لالجئين وطالبي اللجو  ،وبتركيز خاص
على الفئات األكثر ضعفاً .منذ سبتمبر  ،2017تم تقديم ملفات  482من الالجئين المستضعفين من أجل إعادة التوطين في بلدان ثالثة.
 في سبتمبر  ،2017دعت المفوضية إلى توفير  40,000فرصة إعادة توطين لالجئين الموجودين في الدول الخمسة عشر على طول طريق
وسط البحر المتوسط .حتى تاريخ  11يونيو  ،2018التزمت دول إعادة التوطين بتوفير  3,781فرصة إعادة توطين للوضع في ليبيا-النيجر.
ومن ضمن هذه التعهدات ،ستستخدم  1,100فرصة لحاالت إعادة التوطين من ليبيا ،بينما ستخصص  2,681إلعادة التوطين من النيجر،
والتي ستكون بالدرجة األولى لألشخاص الذين تم إجالؤهم من ليبيا.
نتقدم بشكر خاص للمانحين:
أستراليا | الدنمارك | االتحاد األوروبي | ألمانيا | إيطاليا | هولندا | النرويج | السويد | سويسرا | المملكة المتحدة
ونتقدم بشكر خاص إلى المانحين الرئيسيين للمساهمات غير المقيدة واإلقليمية في 2018
ألمانيا | الجهات المانحة الخاصة في إسبانيا | السويد | فنلندا | الجهات المانحة الخاصة في أستراليا | النرويج | آيسلندا | إيطاليا | الواليات المتحدة األمريكية | الجهات
المانحة الخاصة
كما نشكر المانحين اآلخرين للمساهمات غير المقيدة واإلقليمية
السويد | النرويج | هولندا | المملكة المتحدة | الدنمارك | الجهات المانحة الخاصة في إسبانيا | أستراليا | سويسرا | إيطاليا | الجزائر | األرجنتين | بلجيكا | البوسنة
والهرسك | كندا | الصين | كوستاريكا | إستونيا | فنلندا | ألمانيا | آيسلندا | الهند | إندونيسيا | الكويت | ليتوانيا | لوكسمبورغ | موناكو | مونتينيجرو | نيوزيلندا |
الفيليبين | قطر | جمهورية كوريا | روسيا االتحادية | صربيا | سنغافورة | سلوفاكيا | سريالنكا | تايلند | تركيا | اإلمارات العربية المتحدة | األوروغواي | الجهات
المانحة الخاصة

للتواصل معنا:
باوال باراتشينا إستيبانBARRACHI@unhcr.org ،
جوليان باكPACK@unhcr.org ،
ألبرتو بولزانBOLZAN@unhcr.org ،

UNHCR operation - Facebook - Twitter
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