المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا

التقرير السنوي

2020

الجدول الزمني للمساعدات اإلنسانية التي قدمتها المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا خالل عام 2020

تلقوا مواد اإلغاثة األساسية
داخليا الذين ّ
المهاجرين والنازحين
ً
تلقوا مساعدات صحية
داخليا الذين ّ
المهاجرين والنازحين
ً

ديسمبر

نوفمبر

أكتوبر

ديــســمــبــر
أسبوعا من
● ّنظمت المنظمة الدولية للهجرة
ً
األنشطة لإلحتفال باليوم العالمي للمهاجرين.
● تم اإلنتهاء من وضع الخطة اإلستراتيجية
للمنظمة الدولية للهجرة في ليبيا 2021-24
التي ترتكز على ثالث مواضيع :المرونة
والتنقل والحوكمة.ا

أغسطس

● زادت حاالت اإلصابة بفيروس كورونا بشكل
مثير للقلق لتصل إلى أكثر من 34,000د
منذ شهر مارس.د
تقنيا
تدريبا ً
● قدمت المنظمة الدولية للهجرة ً
على مستوى البلد لعمال المختبرات وعمال
الرعاية الصحية.د
● أجرت المنظمة الدولية للهجرة سلسلة
حمالت حول فيروس كورونا للمهاجرين
داخليا وأسرهم.ا
والنازحين
ً
● تركيب كاميرات حرارية في المطارات ونقاط
العبور الحدودية بدعم من المنظمة الدولية
للهجرة لتتبع حاالت كورونا.ل

مهاجرا إلى ليبيا منذ
● عاد أكثر من 11,000
ً
بداية العام.ل
● أدت المشاورات السياسية في تونس إلى
اإلتفاق على عقد االنتخابات في ديسمبر
.2021د
● وصل أعلى عدد من التدخالت وعمليات
مهاجرا.ا
اإلنقاذ في البحر إلى 1,742
ً

نــوفــمــبــر

سبتمبر

أكــتــوبــر
● وقعت المنظمة الدولية للهجرة وصندوق
االتحاد األوروبي االستئماني لحاالت الطوارئ
كبيرا للمساهمة في االستجابة إلى
ً
إتفاقا ً
فيروس كورونا المستجد في ليبيا.ا
● فقد مهاجران حياتهما بالقرب من صبراتة
احتجاجا على احتجازهما ،كما تلقى المصابون
ً
المساعدة الطبية من المنظمة الدولية.ا
● ُأعلن توقف إطالق النار يوم  23أكتوبر بعد
مشاورات دامت خمسة أيام في جينيف.ا

ســبــتــمــبــر

يوليو

يونيو

● ُقتل ثالثة مهاجرين سوادنيين بعد إطالق نار
بنقطة إنزال الخمس يوم  27يوليو.د
● الوصول إلى إيطاليا بين يناير ويوليو 2020
كان أعلى ثالث مرات من نفس الفترة بعام
 .2019ا
● أطلقت وحدة الصحة النفسية والدعم
النفسي االجتماعي خط مساعدة لالستجابة
للقيود التي يفرضها فيروس كورونا المستجد
على حركة التنقل لتمكّن المهاجرين من
الحصول على خدمات الصحة النفسية.ا

أغــســطــس
● بعد توقف دام خمسة أشهر ،أجريت رحلة
عودة طوعية إنسانية .تم تسجيل أكثر من
دمهاجرا ضمن برنامج العودة الطوعية
2,300
ً
اإلنسانية.د
مهاجرا حياتهم بمن فيهم خمسة
● خسر 45
ً
أطفال إثر تحطم قارب ُقرب الشواطئ الليبية.ا
● أرتفعت نسبة البطالة لدى المهاجرين من %17
●في يناير وفبراير إلى %29في مايو ويونيو.ا

يــولــيــو

مايو

مارس

أبريل

مــايــو

● نزح أكثر من  16,000ليبي عقب إشتداد حدة
النزاع.ا
جديدا
نازحا
داخليا ً
ً
● يوجد ما ينيف عن ً 230,000
منذ شهر أبريل لعام .2019

فبراير

● تم إغالق المجال الجوي والحدود البحرية عند
تسجيل أول حالة فيروس كورونا في ليبيا.
داخليا كانوا
ونازحا
مهاجرا
● أكثر من 492,000
ً
ً
ً
في حاجة إلى المساعدة.
نازحا على مواد
تحصل أكثر من ً 5,000
● ّ
اإلغاثة األساسية من المنظمة الدولية للهجرة.
● أطلقت حمالت نشر الوعي بالنظافة الصحية
والوقاية من فيروس كورونا المستجد في
مراكز اإليواء ومالجئ المهاجرين ومجتمعات
داخليا.
النازحين
ً

مهاجرا في حادثة إطالق نار مأساوية
● قتل 30
ً
يوم  30مايو في مستودع اتجار باألشخاص
بمزدة.ا
قدمت فرق المنظمة الطبية المساعدة إلى
مهاجرا الناجين منهم.ا
الـ12
ً
● نشرت المنظمة الدولية للهجرة تقرير تقييم
حالة األمن الغذائي للمهاجرين في ليبيا
وتقييم لتأثير فيروس كورونا المستجد.

يــونــيــو

يناير

أبــريــل

● أشهر من القتال داخل وحول مدينة طرابلس.
● اآلف من المهاجرين يحاولون عبور البحر
األبيض المتوسط.
● تلقى أكثر من  10,000شخص مواد اإلغاثة
األساسية.

مــارس

فــبــرايــر

● قدمت المنظمة الدولية للهجرة المساعدات
الطبية والغذائية لـ 1,250تونسي على الحدود
الليبية التونسية.ا
● أطلقت المنظمة الدولية للهجرة أول خطة
للتأهب واالستجابة لفيروس كورونا المستجد.
● تلقى العاملون الليبيون في مجال الصحة
في الخطوط األمامية التدريب على االستجابة
لفيروس كورونا المستجد .وتم التبرع باللوازم
الطبية إلى المركز الوطني لمكافحة األمراض
والبلديات.ا

يــنــايــر

● أكثر من ألف مهاجر عادوا طواعيةً إلى بلدانهم
ضمن برنامج العودة الطوعية اإلنسانية.
● وصل عدد النازحين الليبيين إلى 355,627
ويستمر العدد في الزيادة.
● تفاقمت األعمال العدائية.
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بيان مهمة المنظمة الدولية للهجرة
المنظمة الدولية للهجرة هي وكالة األمم المتحدة للهجرة .تلتزم المنظمة الدولية
والمنظمة تفيد المهاجرين والمجتمع .تعمل
ّ
للهجرة بمبدأ أن الهجرة اإلنسانية
دولية ،مع شركائها في المجتمع
حكومية
منظمة
المنظمة الدولية للهجرة بصفتها ّ
ّ
ّ
التشغيلية المرتبطة بالهجرة؛ فهم
التحديات
الدولي من أجل :المساعدة في تلبية
ّ
ّ
مسبق لقضايا الهجرة؛ تشجيع التنمية االجتماعية واالقتصادية من خالل الهجرة؛
والحفاظ على كرامة اإلنسان ورفاه المهاجرين.
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اإلختصارات
البلد األم – CoO
مركز اإليواء – DC
مصفوفة تتبع النزوح DTM -
العنف القائم على النوع االجتماعي GBV -
داخليا – IDP
نازح
ً
الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي MHPSS -
آلية إدارة الموارد واالستجابة للمهاجرين MRRM -
المركز الوطني لمكافحة األمراض – NCDC
مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية – OCHA
معدات الوقاية الشخصية – PPE
آلية االستجابة السريعة – RRM
فريق العمل التقني TWG -
األطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عنهم – UASC
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي – UNDP
صندوق األمم المتحدة للسكان – UNFPA
منظمة األمم المتحدة للطفولة – UNICEF
العودة الطوعية اإلنسانية – VHR
المياه ومرافق الصرف الصحي والنظافة الصحية – WASH
برنامج األغذية العالمي – WFP
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المقدمة
مع اختتام عام مليء بالتحديات على مستوى العالم ،نود أن نأخذ بضع
لحظات للتفكير في األحداث الرئيسية من عام  ،2020بما في ذلك
فضال عن نقاط التحول اإليجابية.
العديد من المعالم المأساوية،
ً
تصاعدا في األعمال العدائية في
شهد شهري يناير وفبراير 2020
ً
داخلي ا إلى أكثر من  300,000بحلول
طرابلس وحولها وزاد عدد النازحين
ً
نهاية فبراير .واصلت المنظمة الدولية للهجرة تقديم المساعدة
المباشرة التي تشتد الحاجة إليها ودعم العودة الطوعية ألكثر من
 1,000مهاجر .في مارس ،تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا
في ليبيا .وتم إغالق المجال الجوي للبالد ،مما أدى إلى توقف رحالت
برنامج العودة الطوعية اإلنسانية لمساعدة المهاجرين على العودة
بأمان إلى بلدانهم األصلية.
استجابت المنظمة الدولية للهجرة بسرعة للوباء من خالل إطالق حمالت
النظافة والمعلومات في مراكز االحتجاز ومالجئ المهاجرين ومجتمعات
النازحين للحد من مخاطر انتشار الفيروس .افتتح مكتب موارد المهاجرين
وآلية االستجابة التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في حي األندلس
لتقديم الدعم للعدد المتزايد من المهاجرين المحتاجين ،والذين تأثر
الكثير منهم بالوباء.
تفاقم تأثير إغالق الحدود في أبريل عندما تقطعت السبل بآالف
المهاجرين التونسيين على الحدود بين ليبيا وتونس .وزعت فرق آلية
عددا
الموارد واالستجابة للمهاجرين التابعة للمنظمة الدولية للهجرة ً
من المواد الغذائية ومواد اإلغاثة ،مما يضمن التدخل الفوري لتلبية
احتياجاتهم .شهد شهر مايو تصاعد االشتباكات المسلحة ،بما في
ذلك قصف المستشفيات والمالجئ حيث كان المهاجرون والنازحون
مهاجرا في حادثة
يسعون للحصول على الدعم الطبيُ .ق تل 30
ً
تذكيرا
مأساوية في مستودع للمتاجرين باألشخاص في مزدة ،مما أثار
ً
صارخً ا بمواطن الضعف المستمرة والمتزايدة للمهاجرين في ليبيا.
نازح ا وحوالي
واعتبارا من شهر يونيو ،كان هناك أكثر من ً 400,000
ً
مهاجرا في البالد .الحظت المنظمة الدولية للهجرة زيادة
600,000
ً
في عدد النازحين وانخفاض بطيء في عدد المهاجرين ،وهو ما يمكن
أن يعزى إلى تأثير الجائحة على االقتصاد وتنقل السكان .استمرت
حاالت فيروس كورونا في الزيادة في يوليو .تجاوز عدد المهاجرين
المغادرين من الشواطئ الليبية الرقم المسجل في العام السابق،
مهاجرا إلى الشاطئ من قبل خفر السواحل
حيث أعيد أكثر من 6,000
ً
الليبي .في أغسطسّ ،أم ن برنامج العودة الطوعية اإلنسانية أول رحلة
طيران مستأجرة بعد توقف خمسة أشهر ،لمساعدة المهاجرين على
العودة إلى غانا .وفي الشهر نفسه ،أدى غرق مأساوي لسفينة قبالة
مهاجرا.
ليبيا إلى مقتل 45
ً
ارتفع العدد اإلجمالي لحاالت فيروس كورونا بشكل كبير في سبتمبر،
وكثفت المنظمة الدولية للهجرة دعمها لالستجابة الوطنية للجائحة.
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نظمت المنظمة حمالت توعية ،وركبت معدات الكشف عن الفيروس
متقدم ا على الصعيد
تقني ا
في نقاط الدخول بالمطارات ،وقدمت
ً
تدريب ا ً
ً
الوطني لعمال المختبرات ومقدمي الرعاية الصحية في الخطوط
األمامية.
في  23أكتوبر ،أعطى اإلعالن عن وقف دائم إلطالق النار بين الجماعات
المسلحة الرئيسية التفاؤل في األشهر األخيرة من العام .بحلول أكتوبر،
مهاجرا قد غادروا ليبيا منذ بداية الجائحة .وكان
كان أكثر من 75,000
ً
شهر نوفمبر أكثر الشهور دموية بالنسبة للمهاجرين الذين حاولوا عبور
شخص ا
البحر األبيض المتوسط  ،حيث تم انتشال  84جثة وفقد 77
ً
مهاجرا إلى ليبيا.
في البحر .منذ بداية عام  ،2020أعيد أكثر من 11,700
ً
زخم ا
كان نوفمبر ً
أيض ا الشهر الذي اكتسبت فيه المحادثات السياسية ً
وأدت إلى االتفاق على إجراء انتخابات في عام .2021
أسبوع ا من األنشطة
نظمت المنظمة الدولية للهجرة في ديسمبر
ً
لالحتفال باليوم العالمي للمهاجرين ،لتعزيز الوحدة والقوة والقدرة
عام ا من الصراع
على الصمود لمجتمعات المهاجرين الذين عانوا ً
وانعدام األمن في ليبيا .كما انتهت المنظمة الدولية للهجرة من وضع
اللمسات األخيرة على االستراتيجية القطرية للمنظمة الدولية للهجرة
في ليبيا للفترة  .2024 - 2021هذه االستراتيجية مبنية على ثالث
ركائز مواضيعية وهي المرونة والتنقل والحوكمة .نتطلع إلى المشاركة
مع الشركاء في استراتيجيتنا وتنفيذها في عام  2021وما بعده.

فيدريكو صودا
رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة

استجابة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا 2020
النتائج الرئيسية (مصفوفة تتبع النزوح الجولة )33
داخليا
النازحين
ً

 316,415شخص

العائدين

 567,802شخص

المهاجرين

 574,146شخص

قطاعات المنظمة الدولية للهجرة المنسقة

منصة المهاجرين والالجئين (تشارك في قيادتها المنظمة الدولية
للهجرة والمفوضية السامية لشؤون الالجئين ولجنة اإلنقاذ الدولية)

فريق عمل الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي
(بقيادة المنظمة الدولية للهجرة والهيئة الطبية الدولية)
فريق عمل صحة المهاجرين الفرعي

نقاط الدخول (أحد أعمدة االستجابة االستراتيجية لفيروس كورونا)

اإلنجازات الرئيسية
داخليا وأفراد مجتمعات مضيفة ( 56,300رجل
ونازحا
مهاجرا
تلقى 76,592
ً
ً
ً
و 20,292إمرأة) خدمات الرعاية الصحية األولية
مهاجرا ( 595رجل و 306إمرأة) إلى مرافق الرعاية الصحية الثانوية
تمت إحالة 901
ً
والثالثية ليتحصلوا على مزيد من الفحوصات والخدمات الطبية
استلم  92,420شخص مستضعف ( 44,580رجل ،و 18,626إمرأة و29,214
طفل) مواد اإلغاثة األساسية
مهاجرا على المواد الغذائية بمن فيهم  23,907مهاجر تحصل على
تحصل 43,537
ً
وجبات جاهزة لألكل كجزء من شراكة المنظمة الدولية للهجرة مع برنامج األغذية
العالمي
تم إجراء  6,280تقييم ضعف ( 2,146تقييم شامل حيث تم تحديد ودعم 247
ضحية إتجار ،و 214طفل منفصل أو غير مصحوب بذويه)ا
عاد  2,965( 3,391رجل و 426إمرأة و 23طفل منفصل أو غير مصحوب بذويه
و 298حالة طبية) طواعيةً إلى بلدانهم األم ( 21دولة) بشكل آمن وكريم
تم إعادة توطين  188الجئ ( 85رجل و 103إمرأة) في النرويج والسويد وكندا
وإيطاليا بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون الآلجئين
تم تنفيذ  65مشروع ذو تأثير على المجتمع المحلي
داخليا على مساعدات الصحة النفسية والدعم
ونازحا
مهاجرا
تحصل 2,001
ً
ً
ً
ّ
النفسي االجتماعي ( 1,158رجل و 459إمرأة و 205ولد و 179بنت)ا
مهاجرا على معلومات حول الوقاية من فيروس كورونا المستجد
تحصل 5,915
ً
ّ
أجريت  199حملة تعقيم وتبخير وتظيف في مراكز إيواء ونقاط إنزال مختلفة

فريق المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا

 493مجموع الموظفين
 102موظف وطني
 45موظف دولي
 369موظف بعقد خارجي
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حول المنظمة الدولية للهجرة
تعمل المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا منذ عام ،2006
وتستمر في الحفاظ على وجود قوي في البالد ،مع
موظفين يعملون من ثالثة مكاتب في طرابلس وجنوب
مشروعا في جميع أنحاء
حاليا 25
ً
وشرق ليبيا .تدير البعثة ً
ليبيا ،بما في ذلك مدن طرابلس وصبراتة وبنغازي وسبها
وطبرق والزاوية وزوارة ومصراتة وسرت والبيضاء ودرنة
موظفا
ً
وغيرها .لدى المنظمة الدولية للهجرة ليبيا 45
محليا في تونس وليبيا بمن فيهم
موظفا
ً
دوليا و465
ً
ً
موظفون متعاقدون مع طرف ثالث.
وصلت المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون الوثيق مع
الحكومة الليبية في عام  2020إلى آالف الليبيين النازحين
والمتضررين من النزاع والمهاجرين المحتاجين من خالل
المساعدات اإلنسانية واإلنمائية الحيوية .وطورت
المنظمة الدولية للهجرة في شهر مارس خطة لالستعداد
واالستجابة لفيروس كورونا خاصة بليبيا للمساهمة في
جهود الحكومة الليبية والشركاء الصحيين الوطنيين للتأهب
واالستجابة للجائحة لتقليل نسبة انتشار المرض والوفيات
المرتبطة بها واالستعداد للتعامل مع القضايا اإلنسانية
الشاملة للمهاجرين المتضررين من جراء فيروس كورونا
المستجد.
تلتزم المنظمة الدولية للهجرة بمواصلة جهودها لضمان
وجود قوي في ليبيا ،وتقديم المساعدة والعمل مع
معا على تحديات
الشركاء المحليين وبناء قدراتهم والتغلب ً
الوصول والتحديات التشغيلية.

التقرير السنوي للمنظمة الدولية للهجرة في ليبيا 2020

تعترف خطة التنمية المستدامة لعام  2030ألول مرة بدور الهجرة في التنمية المستدامة والمساهمة
اإليجابية للمهاجرين في التنمية والنمو الشامل .وتعمل المنظمة الدولية للهجرة بشكل وثيق مع السلطات
الليبية لمعالجة فجوات القدرات ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
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البحث واإلنقاذ والتعاون الفني
نـظـرة عـامـة:
استمرت فرق البحث واإلنقاذ والتعاون الفني للمنظمة الدولية للهجرة في لعب دور مركزي ومهم في مواجهة التحديات المتزايدة
المتعلقة بإدارة الهجرة في ليبيا طوال عام  ،2020وكان ذلك من خالل التعاون مع الكيانات الوطنية المعنية وتقديم المساعدة
للمهاجرين الذين يتم إنزالهم في ليبيا والمهاجرين الموجودين بمراكز اإليواء.
تم االنتهاء من منهج المنظمة الدولية للهجرة اإلقليمي حول البحث واإلنقاذ في الصحراء وتم نشره من خالل دورة تدريبية
للسلطات الليبية وهو أول منشور من نوعه ،ويعد إنجاز رئيسي لتنمية القدرات المستدامة للموظفين الوطنيين من كيانات
إدارة الحدود المعنية بالبحث واإلنقاذ .باإلضافة إلى ذلك ،أدخلت وحدة البحث واإلنقاذ إجراءات تشغيل معيارية منقحة لمساعدة
المنظمة الدولية للهجرة عند عمليات اإلنزال.
لتعزيز تنفيذ أنشطة البحث واإلنقاذ الموجهة نحو الحماية والقائمة على حقوق اإلنسان ،ستواصل المنظمة الدولية للهجرة في
عام  2021دعم صياغة واعتماد إجراءات تشغيل موحدة من قبل السلطات الوطنية .وسيرتبط ذلك بمبادرات التنسيق بين
الوكاالت ،والدعم المكثف لبناء قدرات السلطات الوطنية ،بما في ذلك تدريب مسؤولي الدولة على نهج برنامج التدريب لعام
 2021الذي تم تطويره بالتشاور مع الكيانات الليبية المعنية.
رئيسيا في محفظة المنظمة الدولية للهجرة ،والتي ستشمل فحص
نشاطا
سيظل تقديم المساعدة اإلنسانية عند اإلنزال
ً
ً
الحماية والصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي وتوفير المواد الغذائية ومواد اإلغاثة األساسية والمساعدة على العودة
الطوعية اإلنسانية إلى بلد المنشأ .ستستمر المساعدة في مكافحة عواقب جائحة فيروس كورونا من خالل المبادرات المنتظمة
التي تفيد المهاجرين المستضعفين والمسؤولين والمجتمعات المضيفة.

اإلنجازات الرئيسية:
مهاجرا تم إنزالهم من قبل خفر السواحل الليبي على المساعدات اإلنسانية
تحصل 11,891
ً
تم إجراء  199نشاط تعقيم وتطهير وتنظيف شامل في نقاط اإلنزال والقوارب المستخدمة في عمليات
البحث واإلنقاذ ومراكز اإليواء ومالجئ المهاجرين ومراكز الرعاية الصحية
تم تدريب  202موظف من جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وخفر السواحل واإلدارة العامة ألمن السواحل
حول إدارة بيانات الهجرة وإجراءات التشغيل الموحدة واستخدام نظم المعلومات
تم تدريب  68مسؤول من جهات وطنية مختلفة حول إدارة الجثث
تم الوصول إلى  189مسؤول كجزء من حملة تعزيز النظافة الشخصية والتوعية للوقاية من فيروس كورونا
في جميع مراكز اإليواء
مهاجرا كجزء من حملة تعزيز النظافة الشخصية والتوعية للوقاية من فيروس كورونا في
تم الوصول إلى 808
ً
جميع مراكز اإليواء
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االستجابة لفيروس كورونا (كوفيد:)19-
قامت وحدة البحث واإلنقاذ بالتكييف بسرعة استجابةً لجائحة فيروس كورونا ودعم السلطات الوطنية لتنفيذ التدابير الوقائية
من خالل توفير معدات الحماية الشخصية ،وإجراء جلسات توعوية حول النظافة الشخصية والوقاية من عدوى فيروس كورونا،
وتقديم دعم التطعيم العام لمسؤولي خفر السواحل الليبيين وأداء أنشطة التعقيم والتطهير الشهرية في المرافق التي
يتواجد فيها مهاجرون .وشملت هذه األماكن نقاط اإلنزال ،وسفن البحث واإلنقاذ ،والقوارب ومراكز اإليواء والمستشفيات.
كذلك قدمت المنظمة الدولية للهجرة المساعدة في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة العامة وأعمال إعادة التأهيل
الخفيفة لنقاط اإلنزال ومراكز اإليواء لضمان معاملة المهاجرين بكرامة وتمكينهم من الوصول إلى الحد األدنى من المستويات
المعيشية .تم تنظيم حملة لتعزيز النظافة والتوعية حول فيروس كورونا المستجد في جميع مراكز اإليواء ونقاط اإلنزال.

جزءا مني
أصبح العمل الذي نقوم به هنا ً
أميرة رجب الهمالي ،مساعدة بقسم البحث واإلنقاذ بالمنظمة الدولية للهجرة
واجبي الرئيسي في فريق البحث واإلنقاذ التابع للمنظمة الدولية للهجرة هو التواجد في نقاط اإلنزال عند وصول المهاجرين
الذين يتم إنقاذهم في البحر من قبل خفر السواحل أو السفن التجارية أو الصيادين .لقد أتيت لمساعدة المهاجرين الذين تم
إنقاذهم وتقييم حالتهم ،وتقديم المشورة للمحتاجين وتوزيع المياه والوجبات الخفيفة.
مهاجرا على
وقع حادث غرق مأساوي في شهر نوفمبر لسفينة في منطقة النقازة ،وتم العثور على  47فقط من أصل 120
ً
قيد الحياة .تم إحضار الناجين من المهاجرين إلى نقطة اإلنزال حيث كانت الفرق الصحية التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في
مر وا به ،وتقديم المشورة لهم وتقديم
االنتظار لتقديم المساعدة الطبية .قضيت ساعات مع الناجين في االستماع إلى ما ّ
الدعم مع فرق المنظمة الدولية للهجرة األخرى.
نأمل أال تتكرر مثل هذه المآسي كغرق السفينة في النقازة في المستقبل ،ولكن هناك المزيد الذي يتعين القيام به عبر المنطقة
الساحلية الوسطى في ليبيا .المنظمة الدولية للهجرة هي إحدى المنظمات الناشطة في مدن مصراتة والخمس وزليتن ،وتقدم
المساعدة للمهاجرين المستضعفين على الرغم من التحديات ،مثل السفر لمسافات طويلة إلى المواقع ،والقيود التي يفرضها
فيروس كورونا على التنقل.
شخصا كنت قد ساعدته من قبل في نقطة اإلنزال ،وإنه لمن دواعي االرتياح رؤية أولئك الذين تعافوا بعد عملية
يحدث أن أقابل
ً
الحقا ،وخاصة أولئك الذين ظلوا على اتصال مع المنظمة الدولية للهجرة .من الجيد أن نرى
ً
اإلنقاذ ومعرفة ما حدث معهم
التقدم الذي حققته مساعدتنا في حياتهم واألمل الذي وجده هؤالء األشخاص مرة أخرى.
ظروفا صعبة ،سماع قصصهم وتسهيل
ً
جزء ا من شخصيتي؛ مساعدة أولئك الذين يعيشون
أصبح العمل الذي نقوم به هنا ً
حياتهم بكل ما بوسعي.
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المساعدة المباشرة
نـظـرة عـامـة:
ركزت وحدة المساعدة المباشرة في عام  2020على تقديم المساعدة اإلنسانية المنقذة للحياة للمهاجرين الذين تم إنقاذهم في
البحر ،وفي مراكز اإليواء والمناطق الحضرية ،وكذلك للنازحين المتأثرين بالنزاع والفيضانات .وتشمل المكونات الرئيسية للمساعدة
المالبس الموسمية ،واألفرشة ،وأطقم المطبخ ،ومستلزمات النظافة ،والمصابيح الشمسية ،وأوعية المياه ،واألقمشة المشمعة.
كذلك تم توفير معدات الوقاية الشخصية ،ومستلزمات النظافة الشخصية والعائلية للمساعدة في منع انتقال عدوى فيروس
كورونا.
تعمل وحدة المساعدة المباشرة في تعاون وثيق مع الكيانات والقطاعات الحكومية بما في ذلك المأوى والمواد غير الغذائية،
وقطاع األمن الغذائي والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية لضمان إيصال المساعدات اإلنسانية بشكل منسق وفي الوقت
المناسب للمهاجرين والنازحين في ليبيا .كما يعمل جدول أعمال التنمية بشكل وثيق مع آلية االستجابة السريعة متعددة الوكاالت
التي تتألف من المنظمة الدولية للهجرة واليونيسيف وبرنامج األغذية العالمي وصندوق األمم المتحدة للسكان لحاالت الطوارئ
أساسيا
دورا
ً
من خالل توفير المواد الغذائية ومواد اإلغاثة األساسية لألشخاص المتضررين .لقد لعبت آلية االستجابة السريعة ً
ً
حديثا من خالل توفير المواد الغذائية المتكاملة ومواد اإلغاثة األساسية ،ال سيما في أعقاب
في الوصول إلى العائالت النازحة
نازحا عن طريق آلية
تصاعد حاالت النزوح الجديدة المرتبطة بالنزاع في ليبيا .وتم خالل هذه الفترة مساعدة ما مجموعه ً 54,000
نشطا في إدارة اآللية وترأستها في فترة من مايو إلى نوفمبر ،2020
دورا
ً
االستجابة السريعة .تضطلع المنظمة الدولية للهجرة ً
كجزء من دورها في الرئاسة بالتناوب.
تتزايد عمليات وحدة المساعدة المباشرة في الشرق ،ويتم اإلبالغ عن المزيد من االحتياجات خاصة بين النازحين لفترات طويلة.
كما تبحث الوحدة في توسيع نطاق وصولها في مواقع مختلفة في الجنوب من خالل المخزون والتخزين المسبق لإلمدادات في
سبها .ستواصل وحدة المساعدة المباشرة دورها النشط في آلية االستجابة السريعة ليس فقط في حاالت الطوارئ الجديدة،
داخليا والدعم االجتماعي واالقتصادي لألسر المتأثرة بـوباء
أيضا في التدخالت المشتركة المتعلقة بالعائدين من النازحين
ولكن ً
ً
فيروس كورونا.
اإلنجازات الرئيسية:
تحصل  92,420شخص مستضعف ( 44,580رجل ،و 18,626امرأة و 29,214طفل) على مواد اإلغاثة
األساسية
داخليا عن طريق آلية االستجابة السريعة
نازحا
ً
تمت مساعدة ً 54,000
بلغت نسبة الزيادة في إجمالي المساعدة إلى  %42من إجمالي العدد المسجل في السنة التي سبقت
 %65من مجموع المواد غير الغذائية التي سلمتها  11منظمة إنسانية في ليبيا في عام  2020كانت مغطاة
من قبل وحدة المساعدة المباشرة
تم  335توزيع في  20منطقة من أصل  22في جميع أرجاء ليبيا

%

داخليا
تلقوا مساعدة كانو من النازحين
 %64من مجموع األشخاص الذين ّ
ً

االستجابة لفيروس كورونا (كوفيد:)19-
تقدم وحدة المساعدة المباشرة الدعم للمهاجرين والنازحين المستضعفين لمنع انتقال فيروس كورونا من خالل توفير معدات
وعدد النظافة الشخصية والعائلية ،باإلضافة إلى معالجة بعض تأثيرات فيروس كورونا على األمن الغذائي
الحماية الشخصية ُ
من خالل توفير مواد غذائية تكميلية للمهاجرين المستضعفين .وكجزء من استجابة المنظمة الدولية للهجرة لفيروس كورونا،
ضمنت وحدة المساعدة المباشرة وصول المهاجرين إلى مستلزمات النظافة الشخصية لجميع مراكز اإليواء المعترف بها من
قبل إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية في المناطق الغربية والشرقية ،وتم ذلك عبر التوزيع الشهري المنتظم لمستلزمات
النظافة .مع انتشار الجائحة وقلة احتمال حصول المهاجرين على اللقاح في أي وقت قريب ،سيظل توفير مستلزمات النظافة
ومعدات الوقاية الشخصية في كل من مراكز اإليواء واألماكن الحضرية أولوية.
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جميعنا فقد وظيفته منذ أن بدأت الجائحة
محمد* ،مهاجر سوداني في طرابلس
عاما وقد أتيت إلى ليبيا منذ خمس سنوات لكسب بعض المال .أتحدث إلى عائلتي في السودان عبر هواتف
أبلغ من العمر ً 50
أشخاص آخرين ،حيث ُسرق هاتفي .لدي أربعة أطفال تركتهم في السودان .لقد جئت عبر براك الشاطئ ،ثم سافرت عبر بني
وليد ،حيث تعرض لي المهربون ورأيت كل أنواع األشياء الفظيعة التي ال أريد أن أتذكرها .كانت رحلتي بأكملها مليئة بالتعذيب
واالنتهاكات التي يرتكبها المتاجرون .وذات ليلة ،عندما كانوا سكارى ،تمكنا من الهروب من ِسجننا السري.
ثم وصلت إلى هذا المأوى المجتمعي للمهاجرين في منطقة قرقارش في طرابلس وأنا هنا منذ ذلك الحين .لكن هذا ال يعني
أن الحياة هنا سهلة وجميلة .ذات يوم هاجمت مجموعة من اللصوص ملجأنا في الصباح الباكر وقتلوا أحد أصدقائنا .لقد أرادوا
أخذ نقودنا وأي شيءٍ آخر يستحق السرقة .لم تكن هذه هي المرة األولى حيث تعرضنا للسرقة مرة أخرى قبل ثالثة أسابيع
وتعرض العديد منا للضرب.
منذ أن بدأت الجائحة ،فقد جميعنا الذين اعتادوا العمل في مواقع البناء وظائفهم .نحن مجتمع من المهاجرين السودانيين
بشر مثلنا .لقد كنا في مأمن
والصوماليين واإلريتريين واإلثيوبيين .نحاول الترحيب بأي مهاجرين آخرين بحاجة إلى مأوى .إنهم ٌ
أي ِمنا المرض حتى اآلن.
من فيروس كورونا ،ولحسن الحظ لم يواجه ٌّ
ندير احتياجاتنا من خالل الدعم المقدم من ِقلة منا ممن حصلوا على عمل أو من المساعدة المباشرة من المنظمات اإلنسانية
مثل المنظمة الدولية للهجرة ،وخاصة المساعدة الطبية ومستلزمات النظافة التي تقدمها منظمتكم اليوم.
مخصصا للعيش ،لكننا ال نعرف إلى أين يمكننا أن نذهب.
حاليا ،ونعلم أن هذا المكان ليس
ً
ال توجد أي وظائف ً
*ليس اسمه الحقيقي
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آلية الموارد واالستجابة للمهاجرين
نـظـرة عـامـة:
يوفر برنامج آلية الموارد واالستجابة للمهاجرين الحماية والمساعدة للمهاجرين المستضعفين وللمجتمعات التي يعيشون فيها،
ويكون ذلك من خالل نهج شامل يجمع مجموعة واسعة من الخدمات والمساعدات المبنية على االحتياج.
كانت المنظمة الدولية للهجرة في السابق تدير هذا البرنامج في زوارة وسبها والقطرون وبني وليد فقط ،ولكن مع بداية عام
أيض ا؛ حيث يوجد من  14إلى  20في
 ،2020توسع تنفيذ برنامج آلية الموارد واالستجابة للمهاجرين ليشمل مدينة طرابلس ً
المائة من إجمالي السكان المهاجرين في ليبيا.
تمكنت المنظمة الدولية للهجرة عبر هذا النهج الشامل من التخفيف من الصعوبات التي يواجهها المهاجرون الذين يعيشون في
المناطق الحضرية على طول طريق الهجرة في القطرون وسبها وبني الوليد وطرابلس وزوارة .كذلك سهلت آلية الموارد واالستجابة
للمهاجرين وصولهم إلى الخدمات األساسية لمساعدتهم على النجاة من المواقف اليومية الصعبة التي قد يواجهونها بسبب
األوضاع األمنية واالقتصادية المتقلبة في ليبيا ،خاصة بعد تفشي وباء فيروس كورونا.
تخطط المنظمة الدولية للهجرة لتوسيع خدمات آلية الموارد واالستجابة للمهاجرين إلى مواقع أخرى في ليبيا مع تركيز على
ً
تمويل إلنشاء آلية الموارد واالستجابة للمهاجرين في
المهاجرين في المناطق الحضرية .تلقت المنظمة الدولية للهجرة حتى اآلن
مدينة غات بالجنوب وما زالت تدعو إلى التمويل لتغطية البلديات الهامة األخرى بما فيها شرق البالد حيث تنتشر كذلك أوجه
أيضا على الجوانب المجتمعية لهذا التدخل ،من خالل تنفيذ مشاريع لتحسين المجتمعات
الضعف .ستركز المنظمة الدولية للهجرة ً
المحلية ومواصلة إذكاء الوعي عن طريق تزويد المهاجرين بمعلومات عن المخاطر التي يمكن أن تسببها الهجرة غير الشرعية.

اإلنجازات الرئيسية:
مهاجرا ( 60,121رجل ،و 22,575امرأة) في عام 2022
تم الوصول إلى 82,696
ً
مهاجرا مواد غير غذائية مثل مستلزمات النظافة والمالبس واألغطية الصيفية والمصابيح
استلم 33,185
ً
الشمسية واألفرشة والحفاظات
مهاجرا من االستشارات الطبية
استفاد 20,758
ً
مهاجرا المواد الغذائية من ضمنهم  23,907مهاجر استلموا وجبات جاهزة لألكل كجزء من
استلم 43,537
ً
الشراكة بين المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج األغذية العالمي
مهاجرا إلى خدمات مختلفة تقدمها وحدات أخرى داخل المنظمة الدولية للهجرة ووكالت
تمت إحالة 2,120
ً
خارجية كجزء من مهمتها
مهاجرا على معلومات حول مخاطر الهجرة غير النظامية
تحصل 13,221
ً
ّ
مهاجرا على معلومات حول الوقاية من فيروس كورونا المستجد
تحصل 5,914
ً
ّ
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االستجابة لفيروس كورونا (كوفيد:)19-
أدى التهديد الذي تمثله جائحة فيروس كورونا إلى محدودية حركة الفرق المتنقلة وفرص العمل للمهاجرين ،خاصةً خالل شهر
رمضان المبارك .واستجابةً لهذه التحديات ،أطلقت آلية الموارد واالستجابة للمهاجرين مبادرة طارئة للمهاجرين الذين يقدمون
مساعدات غذائية خالل شهر رمضان ،واستمرت بعد ذلك طوال عام  .2020وقد تحقق ذلك من خالل توفير سالت غذائية
وأطعمة للمهاجرين الذين فقدوا وظائفهم أو أماكن إقامتهم ،وكذلك لألسر التي ليس لديها مصدر دخل .تم تنفيذ جميع
األنشطة مع اتخاذ التدابير االحترازية الالزمة أثناء التوعية والتفاعل مع المهاجرين.
وعالوةً على ذلك ،منذ منتصف شهر مارس عندما بدأت جائحة فيروس كورونا من االنتشار في البالد ،بدأت فرق آلية الموارد
واالستجابة للمهاجرين بالتعاون مع الفرق الطبية وفرق الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي التابعة للمنظمة الدولية
للهجرة بالعمل على زيادة الوعي حول انتقال عدوى فيروس كورونا وأعراضه ،والتأثير النفسي االجتماعي له (التعامل مع
الكرب والتأثيرات المصاحبة لفيروس كورونا على المهاجرين) والتدابير الوقائية التي يجب إتخاذها .تم إجراء جميع جلسات نشر
الوعي خالل أنشطة التوعية أو في قاعدة آلية الموارد واالستجابة للمهاجرين وتم دعمها بالمواد المرئية والمطبوعة.

لم أكن قادرةً على شراء الصابون ،وكانت أولويتي الوحيدة هي شراء الطعام
آسيا أبو بكر ،مهاجرة تشادية في بني وليد
ولدت آسيا في تشاد ،وعبرت الصحراء إلى ليبيا قبل سبع سنوات مع زوجها وأطفالهما الخمسة الصغارً ،
بحثا عن ظروف معيشية
أفضل .استقروا في بني وليد حيث سرعان ما وجد زوج آسيا وظيفة كسائق شاحنة .بقيت آسيا في المنزل لتربية األطفال.
قبل عامينُ ،قتل زوج آسيا بالرصاص أثناء عملية سطو .تار ًك ا وراءه زوجته وثالث بنات وولدين .بحثت آسيا عن وظيفة إلعالة
أسرتها ووجدت ً
عمل كبائعة مالبس في السوق .كانت آسيا تترك ابنتها البالغة من العمر عامين في رعاية طفلتها آمنة البالغة
كاف إلعالة أطفالها الخمسة .لذلك ،بدأ
عاما في كل يوم تذهب فيه إلى العمل .ومع ذلك ،ال يزال الراتب غير ٍ
من العمر ً 11
عاما العمل بدوام كامل في مقهى.
ابنها األكبر البالغ من العمر ً 13
وفرضت قيود
عندما انتشر الوباء في بني وليد العام الماضيُ ،أجبرت آسيا وابنها على البقاء في المنزل ،حيث أغلقت المتاجر ُ
على الحركة .قالت آسيا“ :لم أتمكن من شراء الصابون ،وكانت أولويتي الوحيدة هي شراء الطعام”.
سرعان ما تمكن فريق آلية الموارد واالستجابة للمهاجرين في بني وليد من تحديد آسيا ،وتم تزويدها بالطعام والمالبس
واألفرشة ومستلزمات النظافة لها وألطفالها.
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صحة المهاجرين
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نـظـرة عـامـة:
تهدف المنظمة الدولية للهجرة إلى الحد من الوفيات واألمراض بين المهاجرين والنازحين وأفراد المجتمع
المضيف من خالل توفير خدمات الرعاية الصحية األولية وإحالة الحاالت وتعزيز الصحة في نقاط اإلنزال ومراكز
اإليواء ومرافق الرعاية الصحية األولية والمناطق الحضرية .تقدم المنظمة الدولية للهجرة خدمات الرعاية الصحية
األولية من خالل زيارات منتظمة للمواقع ذات األولوية ،وزيارات الطوارئ المخصصة من قبل فرق التوعية
الصحية المتنقلة التي تتكون من األطباء والممرضات واألطباء النفسيين وأطباء أمراض النساء .كذلك تقوم
المنظمة الدولية للهجرة بإحالة المهاجرين إلى مرافق الرعاية الصحية الثانوية والثالثية للتدخالت المنقذة
طبيا قبل المغادرة إلعادة
للحياة والرعاية المتخصصة .باإلضافة إلى ذلك ،تجري المنظمة الدولية للهجرة
فحصا ً
ً
توطين الالجئين وفحص المهاجرين العائدين إلى بلدانهم من خالل برنامج العودة اإلنسانية الطوعية إذا ما
كانو قادرين على السفر .إلى جانب المساعدة الصحية المباشرة ،تدعم المنظمة الدولية للهجرة تعزيز النظام
الصحي الوطني في ليبيا من خالل إعادة تأهيل مرافق الرعاية الصحية العامة وكذلك توفير تدريب لبناء قدرات
السلطات الوطنية وأصحاب المصلحة والشركاء المعنيين.
كجزء من الدعم المستمر لوزارة الصحة ،سلمت المنظمة الدولية للهجرة ثالث عيادات متنقلة لبلديات جنزور
وسوق الجمعة وتاجوراء وتعاونت مع السلطات الصحية المحلية لتشغيل هذه العيادات .يهدف تسليم العيادات
المتنقلة إلى تحسين مرونة واستدامة مساهمة المنظمة الدولية للهجرة في تقديم خدمات رعاية صحية أولية
شاملة للمهاجرين والنازحين والمجتمعات المضيفة.
ستواصل وحدة صحة المهاجرين دعم الجهود الوطنية الليبية للتأهب واالستجابة لفيروس كورونا للتقليل من
معدالت إصابة ووفيات المهاجرين ،مع ضمان توفير خدمات الرعاية الصحية األساسية األخرى .تسعى المنظمة
الدولية للهجرة جاهدة لتعزيز الوصول العادل للتطعيم وتتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين لدعم توفير
التطعيم للمهاجرين والعاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط األمامية.
سيعزز البرنامج دعمه لتعزيز أحكام خدمات الرعاية الصحية واالستجابة لفيروس كورونا والقدرات في مراكز
اإليواء ونقاط الدخول في جميع أنحاء ليبيا .ستشمل بعض مجاالت التدخل ذات األولوية مثل تقييم االحتياجات
الصحية ،وإدارة نظام المعلومات الصحية ،وبناء القدرات في مراكز اإليواء ونقاط الدخول.
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االستجابة لفيروس كورونا (كوفيد:)19-
مواءمةً مع الجهود العالمية لمكافحة جائحة فيروس كورونا على النحو المنصوص عليه في الخطة اإلنسانية العالمية لالستجابة
لفيروس كروونا (كوفيد )19-بقيادة مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وخطة االستعداد واالستجابة االستراتيجية لمنظمة
الصحة العالمية ،باإلضافة إلى خطة االستجابة المنسقة على مستوى ليبيا بقيادة قطاع الصحة ،أطلقت المنظمة الدولية للهجرة
ليبيا في أبريل  2020خطة االستجابة لفيروس كورونا ،والتي تشتمل على تقديم الدعم في جميع الركائز.
أجرت الفرق الطبية التابعة للمنظمة الدولية للهجرة  331جلسة توعية حول فيروس كورونا المستجد في سبها وأوباري وطرابلس
مهاجر ا .كما قدمت المنظمة الدولية للهجرة مستلزمات النظافة المنقذة للحياة كالكمامات ومعقمات اليدين
وبنغازي لـ25,543
ً
والقفازات والصابون إلى  2,438مهاجر في طرابلس وسبها وبنغازي .دعمت الفرق الطبية التابعة للمنظمة الدولية للهجرة
موظفي المركز الوطني لمكافحة األمراض والوقاية منها في مطار مصراتة الدولي ونقطتي عبور رأس جدير ووازن الحدوديتين
عائدا إلى ليبيا .كذلك دعمت المنظمة الدولية للهجرة إنشاء مساحات عزل
من خالل توفير الفحوصات الطبية لـ115,967
مسافرا ً
ً
مسبقة الصنع لتعزيز قدرة محطات الفحص الصحي ،ووحدات عزل في كل من مطار معيتيقة ومصراتة ،وبنينا ،ونقاط العبور
البرية برأس جدير ووازن ومساعد .كما تم إجراء ثماني دورات تدريبية لبناء القدرات لـ  100من العاملين في مجال الرعاية الصحية
عند نقاط الدخول في جميع أنحاء البالد.
أجرت المنظمة الدولية للهجرة سبع دورات تدريبية لبناء القدرات حول الوقاية من العدوى ومكافحتها وإدارة حاالت فيروس كورونا
لـ 127من أعضاء فرق االستجابة السريعة في جميع أنحاء البالد .كما تبرعت المنظمة الدولية للهجرة بمعدات الحماية الشخصية
الضرورية ،والمواد االستهالكية الطبية واألدوية إلى المركز الوطني لمكافحة األمراض لدعم فرق االستجابة السريعة الوطنية.
فضال عن إجراء 21
عامال في المختبرات في سبها وبنغازي،
أجرت المنظمة الدولية للهجرة أربع دورات تدريبية لبناء القدرات لـ70
ً
ً
دورة تدريبية لبناء القدرات حول الوقاية من العدوى ومكافحتها ،وإدارة حاالت فيروس كورونا وتوفير الخدمات الصحية المراعية
ألوضاع المهاجرين للعاملين في الرعاية الصحية في الخطوط األمامية ،والذين يعملون في مراكز اإليواء ونقاط اإلنزال ومرافق
الرعاية الصحية العامة وكذلك تدريب  339من المهنيين العاملين في مجال الصحة.
لدعم النظام الصحي الوطني للحفاظ على استمرارية خدمات الرعاية الصحية األساسية عبر سلسلة الرعاية المستمرة ،مع إدارة
االستجابة لفيروس كورونا ،تبرعت المنظمة الدولية للهجرة باألثاث الطبي والمعدات والمواد االستهالكية واألدوية إلى 10
مستشفيات ومراكز طبية وعيادات ومراكز عزل في طرابلس وبني الوليد ونالوت ومصراتة وبنغازي .كما دعمت المنظمة الدولية
للهجرة أربع بلديات وهي قطرون وزوارة وسبها وبني وليد ،باإلضافة إلى سفارة الفلبين ،وقدمت لهم معدات الوقاية الشخصية
التي تشتد الحاجة إليها في بداية الوباء.

اإلنجازات الرئيسية:
داخليا وأفراد المجتمعات المضيفة ( 56,300رجل،
تم إجراء  76,592استشارة طبية للمهاجرين والنازحين
ً
و 20,292امرأة)
تمت إحالة  901مهاجر ( 595رجل ،و 306امرأة) إلى مرافق الرعاية الصحية الثانوية والثالثية ليتحصلوا على
المزيد من الفحوصات والخدمات الطبية
تم تقديم  17,794استشارة طبية للمهاجرين في مراكز اإليواء الرسمية
داخليا وفرد من أفراد المجتمعات المضيفة من الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية في
نازحا
ً
تمكن ً 14,668
مرافق الرعاية الصحية األولية العامة والعيادات المتنقلة
داخليا وأعضاء المجتمعات المستضيفة
تم تقديم  44,131استشارة رعاية صحية إلى المهاجرين والنازحين
ً
بمساعدة فرق التوعية المتنقلة
تم إجراء  7,484فحص قبل السفر للمهاجرين ( 6,007رجل و 774امرأة و 677طفل و 26طفل غير مصحوب
بذويه) وكانت هذه الفحوصات لتقييم ما إذا كانو قادرين على السفر قبل عودتهم إلى ديارهم
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أهم جانب في عملي هو نشر الوعي حول هذا المرض
الطبيبة وفاق فطيس ،فريق المنظمة الطبي
بدأت العمل مع المنظمة الدولية للهجرة كطبيبة في مكتب زوارة في شهر أكتوبر ،ويتمثل دورنا في الوصول إلى أكبر عدد
ممكن من المهاجرين الذين ال يستطيعون العثور على المساعدة الطبية أو تحمل تكلفتها .نتواصل مع المهاجرين المصابين
بفيروس كورونا والحاالت المشتبه فيها ،ونعالجهم ونعزلهم لمنع انتشار الفيروس.
تحديا وخطورة ،خاصةً ألننا في طليعة المرض وعرضة لخطر
كما هو الحال مع جميع األوبئة ،جعل فيروس كورونا عملنا أكثر
ً
اإلصابة أو الوفاة ،ناهيك عن التعب من ساعات العمل الطويلة ،والضيق المعنوي ،وإمكانية الخضوع للحجر الصحي والعمل
إبداعا في
حفز أفضل اإلمكانات فينا ،مما جعلنا أكثر
خارج الروتين المعتاد للفرد .ومع ذلك ،فإن العمل في ظل هذه الظروف ّ
ً
استخدام كل المواهب والمهارات التي نمتلكها لحماية وإنقاذ العديد من األرواح.
كانت واحدة من هذه األرواح تدعى عائشة ،وهي أم لطفل عمره خمسة أشهر .كانت عائشة في حالة حرجة بعد الوالدة وكانت
تعاني من نوبات شديدة من السعال وضيق التنفس والحمى .حاولت عائشة الذهاب إلى العديد من المراكز الصحية للحصول
على المساعدة ،لكن جميعهم رفضوا قبولها ،حيث كان يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.
اتصلت بي عاملة صحية لسؤالها عما إذا كان بإمكاننا المساعدة ،ألن كل دقيقة دون رعاية ودعم طبي ستكون خطرة عليها.
تماما وخرجت سعيدة لطفلها
أدخلناها إلى وحدة العناية المركزة بمركز عزل زوارة لتلقي العالج وكنا نتابعها كل يوم حتى تعافت
ً
وعائلتها.
أحد ا كما فعلنا .عندما رأيتها ألول مرة ،كانت ضعيفة ومريضة للغاية،
بعد ذلك ،عندما زرنا عائشة أخبرتني أنه لم يهتم بها ٌ
وفقدت األمل في التعافي ،وكانت قد استسلمت لفقدان حياتها .أما اآلن فهي بصحة جيدة مرة أخرى .إنها أم قوية تكافح من
أجل كسب لقمة العيش وإعالة أسرتها.
أهم جانب في عملي هو زيادة الوعي بهذا المرض وتثقيف الناس حول كيفية حماية ومنع أنفسهم واآلخرين من اإلصابة
خير من العالج.
بالمرض .الوقاية ٌ
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نـظـرة عـامـة:
مجتمعيا يهدف إلى
نهجا
ً
يتبع برنامج المنظمة الدولية للهجرة للصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي ً
فهم احتياجات المجتمع أثناء حاالت الطوارئ وبعدها ،ويعمل على تعزيز المرونة والسالمة النفسية واالجتماعية
لألفراد والجماعات والمجتمعات في أعقاب المحن والشدائد.
قدمت فرق الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي مجموعة متنوعة من الخدمات واألنشطة في عام
داخليا في مواقع حضرية مختلفة في طرابلس وزوارة ،وكذلك في نقاط اإلنزال
 2020للمهاجرين والنازحين
ً
بعد إنقاذ المهاجرين في البحر .قدمت فرق الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي االستشارات الفردية
واإلسعافات األولية النفسية ،وجلسات التوعية النفسية واالجتماعية ،واألنشطة النفسية واالجتماعية القائمة
على الفنون ،وجلسات دعم جماعية ،وتيسير األنشطة الترفيهية لألطفال والكبار ،وجلسات التثقيف النفسي،
والتقييمات النفسية واالجتماعية ،واالستشارات عن بعد ،والدعم النفسي االجتماعي من خالل خط مساعدة
الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي للمهاجرين .باإلضافة إلى اإلحاالت إلى وحدات الحماية والمساعدة
المباشرة وخدمات رعاية الصحة النفسية المتخصصة.
تم تنظيم ورشة عمل حول استراتيجية الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي في فبراير  2020،وتم
تطوير استراتيجية الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي للمنظمة الدولية للهجرة في ليبيا .وتم في
شهر أغسطس إعادة تنشيط فريق العمل المختص للصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي لتحسين
التنسيق بين الجهات الفاعلة في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي والمساعدة في تحديد
االستراتيجيات لتلبية احتياجات الصحة النفسية في ليبيا.
تخطط المنظمة الدولية للهجرة لتوسيع نطاق استجابتها للصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي في
ليبيا في عام  2021بالدعم المباشر والدعم عن بعد للسكان المتضررين في جميع أنحاء ليبيا .كما سيوفر
الفريق المزيد من أنشطة بناء القدرات وتدريب الجهات الفاعلة في الخطوط األمامية والعاملين الصحيين
والمسؤولين الحكوميين وتعميم الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي عبر االستجابة اإلنسانية.
ستواصل المنظمة الدولية للهجرة دعم التنسيق الوطني من خالل رئاسة فريق العمل المختص للصحة النفسية
والدعم النفسي االجتماعي ،وتنسيق االستجابة المطلوبة في ليبيا ،كذلك توفير الدعم الفني والتوجيه،
وتعزيز أنظمة اإلحالة والدعوة بشأن قضايا الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي.
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االستجابة لفيروس كورونا (كوفيد:)19-
أثرت جائحة فيروس كورونا بشكل معقد وكبير على المهاجرين في ليبيا ،وزادت من نقاط الضعف لديهم وشددت
مسبقا ،وفرضت تحديات جديدة واحتياجات مهمة .وشملت التحديات ما يلي :فقدان
ً
على نقاط الضعف الموجودة
الوظائف العادية واليومية ،ومحدودية الوصول إلى الخدمات األساسية الحتياجات الحياة ،مثل الصحة ،وخطر اإلخالء،
واالختفاء واالعتقال التعسفي ،وعدم القدرة على العودة إلى بلدانهم األصلية ولم شملهم مع أسرهم ،والوصم
وكراهية األجانب واالفتقار إلى دعم المجتمع واألسرة واستراتيجيات التكيف اإليجابية .شعر المهاجرون في مواقع
مختلفة في طرابلس وزوارة باإلهمال ولم يتمكنوا عدة مرات من الوصول إلى المساعدة ،وأظهروا مشاعر اليأس
والقلق واإلحباط والحزن والوحدة والخوف والعزلة .استجاب برنامج المنظمة الدولية للهجرة للصحة النفسية والدعم
النفسي االجتماعي بسرعة لهذه االحتياجات وتواصل بشكل منتظم مع المهاجرين في منازلهم ومالجئهم الجماعية
ونقاط تجمعهم في طرابلس وزوارة ،حيث قدمت الفرق المساعدة المباشرة في مجال الصحة النفسية والدعم
خصيصا للصحة النفسية والتأثير النفسي
النفسي االجتماعي ونظمت أنشطة نفسية وجلسات توعية مصممة
ً
واالجتماعي لجائحة فيروس كورونا.
استجابت فرق الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي ،بالتعاون مع فرق المنظمة الدولية للهجرة األخرى،
بشكل سريع للمهاجرين الذين أصيبوا بفيروس كورونا واحتياجات أسرهم في مواقع مختلفة في جميع أنحاء طرابلس،
مثل مركز العزل بمستشفى العيون ،ومواقع جنزور الحضرية ومستشفى الحجر الصحي في سبها .وقدمت وحدة
الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي اإلسعافات األولية النفسية ،واستشارات المتابعة والتثقيف النفسي
للمهاجرين وعائالتهم خالل فترة وجودهم في مراكز العزل وبعد اإلفراج عنهم .في يوليو  ،2020أطلقت الوحدة
خط مساعدة مجاني للدعم النفسي واالجتماعي ،لتقديم المساعدة والدعم النفسي واالجتماعي عن ُبعد للمهاجرين
في جميع أنحاء ليبيا وتحسين الوصول إلى خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي للمهاجرين الذين
قيودا محدودة على الوصول والحركة بسبب الوباء.
يواجهون
ً

اإلنجازات الرئيسية:
مهاجرا على مساعدات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي ( 1,158رجل ،و 459امرأة
تحصل 2,001
ً
ّ
و 205ولد و 179بنت)
ُأجريت  123مكالمة إلى خط الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي
اجتماعا لفريق عمل الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي مع رؤساء القطاعات
ُعقد 15
ً
ُعقد  4اجتماعات لفريق عمل الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي مع وزارة الصحة
ُأجريت  31مكالمة بين فريق عمل الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي والجهات الفعالة المعنية
ُعقد  5اجتماعات شهرية بين فريق عمل الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي والجهات الفعالة في
قطاع الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي العاملة في ليبيا
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المنزل هو أينما يكون قلبك ،بغض النظر عن المكان الذي تعيش فيه
ليلي* مهاجرة من الكاميرون في طرابلس
ليلي في أواخر األربعينيات من عمرها ولديها طفالن بالكاميرون .جاءت إلى ليبيا مع أبناء عمومتها والعديد من األصدقاء من
نظر ا لعدم قدرتها على السفر في نفس الوقت مع مجموعتها ،انتظرت ليلي
أجل عبور البحر األبيض المتوسط إلى أوروباً .
لتلقي رد منهم أثناء قيامهم برحلتهم .لم تسمع منهم مرة أخرى .بشكل مأساوي ماتوا في البحر وهم يحاولون العبور .منذ
ذلك الحين ،تعيش ليلي بمفردها في بلدة صغيرة بالقرب من طرابلس ،في محاولة لكسب عيشها كمدبرة منزل.
شعرت ليلي بالذنب والعار والوحدة والحزن والعجز ،وقالت إن بعض أقاربها وأصدقائها في الكاميرون ألقوا باللوم عليها فيما
حدث وكيف نجت ولكن أحبائهم لقوا حتفهم في البحر.
بعد مناقشة جماعية مركزة على الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي ،تواصلت ليلي مع الفريق للحصول على الدعم
النفسي واالجتماعي والمشورة .خالل الوقت الذي كانت فيه ليلي على اتصال بفريق الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي،
تم تشخيص حالتها بأنها حالة طبية تتطلب تدخل جراحي كبير ،والتي وافقت المنظمة الدولية للهجرة على تسهيلها.
باإلضافة إلى ذلك ،تابع فريق الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي حالتها عن كثب من خالل خط المساعدة حتى يوم
العملية ،حيث قدم الفريق الدعم النفسي لها قبل الجراحة وبعدها .خالل جلسات المتابعة للدعم النفسي واالجتماعي ،تناول
الفريق استجابتها النفسية واالجتماعية النشطة واإليجابية واستكشف عوامل المرونة التي طورتها بعد معاناتها في ليبيا.
دائما أشياء مثيرة لالهتمام لتقولها .ناقشت الهجرة وإعادة االندماج والسياسة
بصفتها طالبة في علم االجتماع ،كان لدى ليلي ً
عرف ليلي المنزل بأنه المكان الذي يوجد فيه قلبك ،حيث تشعر
تُ
الوطن.
عن
والفلسفة والموسيقى ،لكنها تحدثت بشكل خاص
ّ
بالراحة ،بغض النظر عن اسم األرض التي تعيش فيها .وعلى الرغم من كل ما مرت به ،كانت مرونة ليلي قوية بما يكفي
لمناقشة الخطوات التالية في ليبيا لكسب العيش لنفسها ،رغم كل الصعاب وتجعل نفسها تشعر وكأنها في المنزل.
في آخر جلسة دعم نفسي ،كانت ليلي تبتسم وتطلق النكات .شعرت أنها كانت قادرة على الوقوف بمفردها واالعتماد على
نفسها مرة أخرى بعد األشهر الصعبة التي مرت بها.
*ليس اسمها الحقيقي
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نـظـرة عـامـة:
استمر النزاع والعنف المسلح في ليبيا حتى الربع األول من عام  ،2020واستمرت انتهاكات حقوق اإلنسان
التي ترتكبها الجهات الحكومية والجماعات المسلحة الخارجة عن القانون ضد المهاجرين دون عقاب على مدار
مسبقا وتفاقمت مع ظهور جائحة فيروس كورونا.
ً
العام ،وزادت المخاطر ونقاط الضعف الموجودة
ظل المهاجرون يواجهون مخاطر الحماية التي شملت االحتجاز التعسفي ،واالختطاف القسري ،والقتل غير
القانوني ،واالتجار ،واالستغالل الجسدي والجنسي .باإلضافة إلى ذلك ،كان المهاجرون معرضون بشكل
متزايد لخطر اإلخالء وانعدام األمن الغذائي بسبب فقدان فرص العمل اليومية المرتبطة بالقيود المتعلقة
بفيروس كورونا وقد تضرر أكثر المهاجرين المستضعفين ،بمن فيهم األطفال غير المصحوبين والمنفصلين
عن ذويهم واألسر التي يرأسها شخص واحد وضحايا العنف واالستغالل.
حافظت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا طوال عام  2020على استمرار تقديم الخدمات لضمان حصول
المهاجرين الذين يحتاجون إلى دعم متخصص على المساعدات الالزمة .واستمرت في زيارات التوعية والرصد
في المناطق الحضرية ونقاط اإلنزال ومراكز اإليواء في طرابلس وزوارة ومصراتة وسبها وبنغازي وغيرها من
المواقع ،وكان ذلك باتخاذ تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد .ركزت المنظمة الدولية للهجرة بشكل
أكبر على الحماية المجتمعية ،وزيادة مشاركة مجتمعات المهاجرين لتحديد ومساعدة الفئات المستضعفة من
السكان.
ستواصل المنظمة الدولية للهجرة تقديم خدمات متخصصة للمهاجرين المستضعفين داخل المجتمع ،وخاصة
أولئك الذين تم تحديدهم على أنهم مستضعفين ،مثل الناجين من العنف القائم على النوع االجتماعي،
وضحايا االتجار واألطفال المهاجرين غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم.
ستواصل وحدة الحماية في عام  2021الدعوة إلى إطالق سراح المهاجرين من االحتجاز وزيادة أنشطة التوعية
فضال عن
والمشاركة المجتمعية لتحديد احتياجات الحماية للمهاجرين والنازحين المستضعفين واالستجابة لها،
ً
تعزيز ودعم صمود المجتمعات.
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االستجابة لفيروس كورونا (كوفيد:)19-
تمكنت وحدة الحماية من تحديد المهاجرين المستضعفين الذين تضرروا من شدة الوباء ،وتم تزويدهم بمساعدات
متنوعة مثل المأوى والمساعدات الغذائية للتخفيف من بعض اآلثار السلبية لقيود فيروس كورونا وتأثيره.
ولوحظت زيادة في عدد المغادرين من ليبيا مع ارتفاع في عدد المهاجرين الذين يحاولون سلك طرق البحر التي
غالبا ما تكون خطرة ،مما قد يشير إلى الصعوبات االقتصادية للبقاء خالل فترة قيود فيروس كورونا وانخفاض
ً
فرص العمل التي نتجت عن هذه القيود.
تم إنقاذ مئات المهاجرين في عام  2020من مستودعات تديرها عصابات تهريب واتجار مختلفة ،حيث واجه هؤالء
المهاجرون انتهاكات شديدة على أيدي هذه الجماعات المنظمة.
وبالنظر إلى نقص البيانات الموثوقة ،فإن الحاجة تدعي إلى مزيد من التركيز على البحث حول مخاطر الحماية
قصيرة وطويلة األجل المرتبطة بالجائحة لبدء االستجابة المناسبة.

اإلنجازات الرئيسية:
مستضعفا بمساعدات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي ،والخدمات
ً
مهاجر ا
تمت مساعدة 6,280
ً
الطبية والغذائية ومواد اإلغاثة األساسية ،والدعم القنصلي ،والمكالمات الهاتفية مع األسر ،وتتبع األسرة،
والعودة الطوعية اإلنسانية ،وتقديم المشورة واإلحالة إلى الوكاالت اإلنسانية األخرى
مهاجرا ،مثل المأوى والغذاء لتخفيف بعض التأثيرات السلبية للجائحة
تم تقديم مساعدات متنوعة إلى 3,860
ً
تم إجراء  2,146تقييم ضعف متعمق
تم مساعدة  213طفل منفصل عن أو غير مصحوب بذويه ( 187ولد و 26بنت) بخدمات حماية الطفل
المتخصصة
تم تحديد  245ضحية اتجار ( 193رجل و 52امرأة) عن طريق إجراء الفحوصات الشاملة وتمت مساعدتهم
بالخدمات المتخصصة
تم تدريب  93شخص حول مواضيع متعلقة بالحماية
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بعد مرور عام ،تمكنت من الفرار .وعندما هربت لم أثق بأحد
طارق غويلة ،مساعد بقسم الحماية (مكافحة االتجار) لدى المنظمة الدولية للهجرة
وبأسلوب مهذب“ ،معذرةً سيدي،
قابلت السيد يونغ ألول مرة في مكتبنا في حي األندلس عندما سألني بلغة إنجليزية ممتازة
ٍ
هل يمكنك مساعدتي على العودة إلى بلدي؟”
صغار ا
جلسنا في مكان خاص وبدأ يخبرني قصته“ .كنت أعيش مع خالتي في بلدي وأنا أكبر إخوتي .تركتنا والدتنا عندما كنا
ً
وتوفي والدي بعد فترة وجيزة .كنت أعمل وأدرس ،ولكن في مرحلة ما لم يعد بإمكاني تحمل نفقات تعليمي وتغطية نفقات
وعرفوني
األسرة ،حيث كنت المعيل الوحيد في ذلك الوقت .في سنة  ،2017تحدثت إلى بعض أصدقائي حول العبور إلى أوروبا ّ
شخص أقنعني أنه بالمساعدة التي سيقدمها لي يمكنني العبور بكل سهولة“.
ٍ
على
“غادرت في عام  2017باتجاه ليبيا عبر ثالث دول مختلفة قبل وصولي إلى الكفرة في ليبيا .في كل بلد كان هناك شخص ما
يستقبلنا ويسلمنا إلى شخص آخر لمواصلة الرحلة .أمضينا حوالي من أسبوع إلى أسبوعين في كل بلد .وصلنا إلى الكفرة
وطلب منا التواصل مع عائالتنا .حالما فعلنا ذلك ،اتصلوا
حيث تم اصطحابنا إلى حظيرة مع ما يقرب من 160
مهاجر ا آخرُ ،
ً
بعائالتنا وبدءوا في ضربنا وتعذيبنا بينما كانت عائالتنا على الهاتف تسمع صراخنا وطلقات الرصاص“.
تقريبا ،وفي النهاية تخلوا عني ألني لم أدفع لهم أي شيء .باعوني لشخص آخر في الشويرف
“واستمر هذا الوضع لمدة عام
ً
وتكرر األمر نفسهً .
تقريبا
ونهار ا من التعذيب الشديد ،لكنني علمت أنه ال يوجد لدي وال عائلتي أي شيء ألدفعه .بعد عام
ليل
ً
ً
تمكنت من الفرار .عندما هربت ،لم أكن أثق بأي شخص في المنطقة وبدأت في االختباء في األدغال والمزارع طوال اليوم
والتنقل عبر المدينة ً
خائفا من طلب المساعدة من أي شخص .عندما اعتقدت أنني
كامال في السفر هكذاً ،
أسبوعا
ليل .قضيت
ً
ً
بعيدا
معا وطلبت منهم اصطحابي إلى أي مكان آمن
ً
وصلت إلى أطراف المدينة ،اقتربت من مجموعة من كبار السن جالسين ً
عن هنا .لقد دفعوا بلطف ثمن سيارة أجرة لتأخذني إلى طرابلس”.
سيرا على األقدام ،مألت
طوال قصته ،حافظ السيد يونغ على تعابير وجه حيادية ،ولكن عندما وصل إلى الجزء الذي سافر فيه ً
جميعا .تم تقديم المشورة
الدموع عيناه .ال أعرف ما إذا كان ذلك بسبب الحوادث المروعة التي مر بها أو الشعور بأنه نجا منها
ً
للسيد يونغ بشكل مشترك من قبل المفوضية السامية لشؤون الالجئين والمنظمة الدولية للهجرة بشأن خياراته ،وقرر العودة
طالبا المساعدة في اإليواء وساعدناه
إلى وطنه .بقيت على اتصال معه بينما كان ينتظر العودة ،وذات يوم عاد إلى المكتب
ً
في العثور على عائلة مضيفة.
ماهر ا .أعرب جميع األفراد الذين
حالقا
ً
في أثناء إقامته مع العائلة المضيفة ،قمنا ببناء عالقة حقيقية واكتشفت أنه كان
ً
استضيفوا في نفس المنزل عن تقديرهم العظيم بفضل قصات الشعر المجانية التي حصلوا عليها .قبل أيام من الرحلة تلقيت
مكالمة هاتفية من أحد األفراد في نفس المنزل مع السيد يونغ .كان هذا الفرد يعاني من حالة طبية وإعاقة جسدية .كان يبكي
ألن السيد يونغ سيغادر واعتبره أخً ا وأن توديعه سيكون أصعب شيء يمكن القيام به.
في اجتماعي األخير مع السيد يونغ ،شكرته على مساعدة هذا الفرد .قال لي “ال أحد يجب أن يشعر بالوحدة ،أنا أعرف هذا
جيدا ،وهو األسوء على اإلطالق” .عاد السيد يونغ إلى وطنه عندما استؤنفت رحالت العودة الطوعية وهو يأمل في
الشعور ً
بدء عمل تجاري .سأتذكره كشخص حافظ على إنسانيته ولطفه حتى بعد تعرضه لمثل هذه القسوة.
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العودة الطوعية اإلنسانية
نـظـرة عـامـة:
من خالل التدخالت متعددة األوجه ،تقدم المنظمة الدولية للهجرة ليبيا العودة اإلنسانية الطوعية للمهاجرين الذين يرغبون في
العودة إلى بلدانهم األم ،مع المساهمة في تحسين االستقرار في المجتمعات الهشة بشكل خاص في ليبيا والعمل على
تخفيف معاناة المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل والمهاجرين المحتجزين من خالل توفير المساعدة األساسية المنقذة للحياة
والحفاظ على الحياة والتوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية والخيارات البديلة عن طريق اإلحاالت.
وخطا ساخنً ا للمعلومات ،واالستشارات الفردية وفحص أوجه الضعف ،والمساعدة المباشرة
يوفر البرنامج خدمات التوعية،
ً
الفورية ،والمساعدة في الحصول على وثائق السفر ،وفحص الجنسية ،والخدمات القنصلية األخرى ،باإلضافة إلى الفحوصات
الطبية قبل السفر ،والمساعدة على المغادرة والنقل ،واإلحاالت المتبادلة مع المنظمات الدولية ووكاالت األمم المتحدة األخرى
بمن في ذلك المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ،والتنسيق مع دول المنشأ لتقديم مساعدة محددة للعائدين
وضحايا االتجار والمساعدة في الوصول وإعادة اإلدماج.
وخالل عام  ، 2020تمثلت إحدى السمات الرئيسية ألنشطة التوعية التي تضطلع بها المنظمة الدولية للهجرة في إطار العودة
اإلنسانية الطوعية في عقد ندوات توعوية في المناطق الغربية والجنوبية من ليبيا لفائدة مختلف محشدي مجتمعات المهاجرين.
وقد نُ ظمت هذه األحداث في مباني المنظمة الدولية للهجرة وفي السفارات والمراكز المجتمعية ،حيث ُو ضعت جميع التدابير
الصحية العامة الالزمة الحترام التباعد االجتماعي في ضوء فيروس كورونا المستجد .وكانت هذه الندوات التوعوية األولى من
نوعها ،التي نُ ظمت بالتنسيق مع برامج المنظمة الدولية للهجرة ذات الصلة ،مثل آلية الموارد واالستجابة للمهاجرين والمساعدة
المباشرة والصحة والحماية والصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي.

اإلنجازات الرئيسية:
مهاجرا ( 8,308رجل و 205امرأة) جلسات التوعية حول برنامج العودة الطوعية اإلنسانية وتم
شارك 8,513
ً
ربطهم بسفاراتهم للتوثيق القنصلي
تم إجراء  239جلسة توعية في مراكز اإليواء الرسمية والمواقع الحضرية في ليبيا
تم إعداد وتسليم  4,777طلب ( 4,073رجل و 704امرأة) لوثائق السفر القنصلية للمهاجرين
فردا ( 2,965رجل و 426امرأة ،بمن فيهم  23طفل غير مصحوب أو منفصل عن ذويه و 298حالة
عاد ً 3,391
طبية) طواعيةً إلى  21بلد منشأ بطريقة آمنة وكريمة
مهاجرا ( 5,561رجل و 892امرأة) مهتمين بالمساعدة على العودة الطوعية ،وتم تسجيلهم
تم تحديد 5,561
ً
وربطهم مع سفاراتهم للتوثيق القنصلي
مهاجرا على إعادة اإلدماج في بلدانهم األم كجزء من تمويل تديره المنظمة الدولية للهجرة
تمت مساعدة 220
ً
في ليبيا
تم دعم  188الجئ ( 85رجل و 103امرأة) بالخدمات اللوجستية وإعادة التوطين ولم الشمل بالتعاون مع
المفوضية السامية لشؤون الالجئين وخمس بعثات للمنظمة الدولية استقبلت الالجئين وهي كندا وإيطاليا
والنرويج والسويد
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االستجابة لفيروس كورونا (كوفيد:)19-
استمر تنفيذ رحالت العودة بسالسة خالل األشهر الثالثة األولى من عام  ،2020مع األخذ في االعتبار التحديات األمنية
العرضية والتحديات التي يتعين على المنظمة الدولية للهجرة ليبيا التغلب عليها .وفي شهر مارس  ،2020أصبح فيروس
كورونا المستجد جائحة عالمية ،وفرضت السلطات الليبية سلسلة من اإلجراءات الوقائية ،بما في ذلك إدخال قواعد التباعد
االجتماعي ،وحظر التجول والقيود على التنقل ،وكذلك إغالق المطارات والحدود .أدى كل هذا ،إلى جانب المخاطر الصحية
التي يتعرض لها المقاولون والشركاء وكذلك موظفو المنظمة الدولية للهجرة ،إلى توقف أنشطة برنامج العودة الطوعية التي
كانت في طور التنفيذ .أجرت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا سلسلة من االجتماعات مع السلطات من أجل الدعوة إلى
إعادة بدء الرحالت الجوية حتى يتمكن برنامج العودة الطوعية من االستمرار في إعادة المهاجرين إلى بلدانهم األم ،ال سيما
في حالة انتشار المرض  ،الذي ساهم في زيادة ضعفهم بسرعة في ليبيا .نتج عن هذه االجتماعات نجاح معتدل مع إعادة بدء
الرحالت ألول مرة في  20أغسطس .2020
وخالل الربع األخير من العام ،تمكنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا من التعافي ببطء من التوقف األول واستئناف التنفيذ.
قدما منذ ذلك الحين ،ولكن بشكل أبطأ مما كان يمكن أن يكون بدون جائحة فيروس كورونا ،والذي وصل في
مضى التنفيذ ً
هذا الوقت إلى أبعاد مقلقة في ليبيا.

رجل في العالم
عند عودتي إلى بنغالديش ،شعرت بأنني أسعد
ٍ
محمد الماس ،مهاجر بنغالديشي
كنت طباخ في مطعم فندق في بنغالديش قبل السفر إلى ليبيا في .2018
سمعت من جيراني أنني أستطيع دخول إيطاليا عبر ليبيا وكسب المال هناك لتمويل الرحلة .ذهبت إلى طرابلس حيث وجدت
عمال كدهان .كنت أطلي ً
شهر ا إلنهائه .في النهاية،
كبير ا يتكون من خمس غرف وحمامين ومطبخ .استغرق األمر مني
ً
ً
منزل ً
ومتشوقا للحصول على أجر ،ولكن بعد ذلك جاء المالك بمسدس وأخبرني أن أخرج!
ً
جدا
كنت ُم ً
رهقا ً
مكثت في طرابلس لمدة عام ،لكنني لم أحصل على أجر إال من حين آلخر مقابل العمل الذي كنت أقوم به وكان الوضع األمني
سوءا .سمعت أصوات االشتباكات والغارات الجوية في كل مكان .ثم ظننت أنني أريد البقاء على قيد الحياة
في المدينة يزداد
ً
والعودة إلى المنزل.
اتصلت ببرنامج العودة اإلنسانية الطوعية التابع للمنظمة الدولية للهجرة وعدت إلى قريتي في شارياتبور .عندما عدت إلى
بنغالديش؛ شعرت بأنني أسعد رجل في العالم لرؤية عائلتي مرة أخرى .لقد استفدت من برنامج إعادة اإلدماج ضمن العودة
صغيرا في قريتي.
مطعما
الطوعية اإلنسانية وبدعم من األسرة ،فتحت
ً
ً
ظروف العمل جيدة وأنا أدخر المال لتطوير مطعمي.

29
التقرير السنوي للمنظمة الدولية للهجرة في ليبيا 2020

دعم استقرار المجتمعات
نـظـرة عـامـة:
“معا نعيد البناء’’ بدعم المجتمعات المحلية في ليبيا منذ عام  ،2016ويهدف البرنامج إلى وضع
قام برنامج استقرار المجتمعات
ً
األسس لتنمية طويلة األمد والقدرة على الصمود ومعالجة دوافع الصراع وعدم االستقرار والتخفيف من احتمالية عودة األزمات
أو مزيد من النزوح أو الهجرة الخارجيةُ .يشرك برنامج دعم استقرار المجتمعات بشكل مباشر من خالل نهج شامل يقوده المجتمع
داخليا والمهاجرين في كل من سبها والقطرون والكفرة وبنغازي ،وهي أربع مناطق
المحلي والمجتمعات المضيفة والنازحين
ً
تأثرت بشدة من العنف والهجرة الجماعية ،كما يساهم البرنامج في استعادة الحياة االجتماعية واالقتصادية الطبيعية.
يحتوي البرنامج على ثالث ركائز لدعم توفير الخدمات األساسية وتعزيز وتسهيل المشاركة المجتمعية والتماسك االجتماعي وتجديد
وضمان فرص كسب العيش للمجتمعات الضعيفة .وسيستمر دعم استقرار المجتمعات في توفير األساس لالنتقال من االستجابة
أيضا ليشمل مواقع إضافية مثل طرابلس وأوباري ومرزق ،التي
اإلنسانية إلى التدخالت التنموية في ليبيا ،وسيتوسع البرنامج ً
تعاني من مشاكل االنقسام والتوتر ووجود مجموعات من المهاجرين والنازحين المستضعفين .ستوسع المنظمة الدولية للهجرة
شبكتها القوية من الشركاء المنفذين المحليين المتخصصين في المجاالت التي تساهم في تحقيق االستقرار والتنمية االقتصادية
والسالم والتماسك المجتمعي ،وستواصل بناء الثقة على مستوى المجتمع والعالقات الحكومية.

اإلنجازات الرئيسية:
تم إكمال  65مشروع تحسين مجتمعي
تم حفر  13بئر مياه في سبها لتعزيز القدرة المائية لكامل المدينة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 200,000
نسمة
أكملت منظمات المجتمع المدني المحلية  36منحة
شارك  2,864من الشباب والنساء واألطفال ( 1,716رجل و 1,148امرأة) في أنشطة بناء القدرات والمشاركة
المجتمعية والتماسك االجتماعي
شخصا ( 92رجل و 163امرأة) بالتدريب المهني ومهارات تنظيم المشاريع واألعمال التجارية
تم دعم 255
ً
والتسويق ،وتم تزويدهم بأدوات لبدء أو تعزيز األعمال التجارية وتمكينهم من توليد الدخل
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االستجابة لفيروس كورونا (كوفيد:)19-
تم تجهيز جميع منظمات المجتمع المدني التي تدعمها المنظمة الدولية للهجرة بمعدات الحماية الشخصية كالكمامات والقفازات
استعداد ا لفيروس كورونا المستجد .وتم استبدال األنشطة التي تجرى لمجموعات كبيرة من األشخاص
ومعقمات اليدين
ً
بمبادرات أصغر ،وتم تقسيم المشاركين في الدورات التدريبية إلى مجموعات أصغر للحفاظ على التباعد االجتماعي .دعمت
المنظمة الدولية للهجرة كذلك منظمات المجتمع المدني في توفير مواد التوعية بشأن الوقاية من فيروس كورونا ،مثل
الملصقات والكتيبات والمنشورات لضمان حصول جميع المشاركين على معلومات كافية عن الفيروس.

رؤية التغيير الفعلي بسبب عملنا هو أكبر حافز لي
إمراجا محمد ،فريق دعم استقرار المجتمعات لدى المنظمة الدولية للهجرة
ركزنا في بداية العام على مرافق الرعاية الصحية بسبب الجائحة والحاجة الملحة للخدمات الصحية الكافية ،وتضمن مشروعنا
األول توفير مولد كهربائي للمستشفى العام بالكفرة حيث يقدم هذا المستشفى الخدمات الصحية لليبيين والمهاجرين والنازحين
داخليا بمدينة الكفرة وضواحيها بإعتباره أكبر مستشفى في المنطقة .يوفر المولد الكهرباء لألقسام الحيوية في المستشفى
ً
للحفاظ على الخدمات على الرغم من انقطاع التيار الكهربائي ،ويوفر شريان الحياة لألشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه.
قمنا كذلك بتوفير معدات طبية أخرى للمستشفى ،مثل الكراسي المتحركة.
دائما مجموعة متنوعة من المشاركين
يوفر برنامج دعم استقرار المجتمعات ً
أيضا دورات تدريبية مختلفة ،تتضمن هذه الدورات ً
من المجتمعات المختلفة في المدينة .قامت إحدى هذه الدورات بتعليم التصوير الفوتوغرافي ومهارات العمل لعشر نساء؛
مع التركيز على تحرير الصور وإنتاجها ،كما زودت الدورة المشاركين بكاميرات وأجهزة كمبيوتر محمولة ومنصات إضاءة لبدء أعمالهم
التجارية الخاصة .حضر المشروع رئيس البلدية الذي قال إنه أول مشروع من نوعه في المدينة .تعتبر مدينة الكفرة شديدة
المحافظة ،ومن خالل توفير التدريب الفني للنساء أوجدنا فرصة لهن لتحقيق االكتفاء الذاتي وكسر الحاجز الذي يمنعهن من أن
يصبحن رائدات في مجتمعاتهن .نرى اآلن بعض المشاركين يغطون األحداث في جميع أنحاء المدينة ويزيدون من تقدمهم في
حياتهم المهنية.
إضافةً ألى ما سبق ذكره ،تم تقديم دورات تدريبية أخرى مثل صيانة الهواتف المحمولة والخبز لمشاركين مختلطين في المدينة،
ً
أعمال فعالة .نهج المنظمة الدولية للهجرة هو الجمع بين مختلف الناس وخلق االستقرار من خالل
وقد أنشأ بعضهم بالفعل
العمل الجماعي وتكافؤ الفرص .طريقة أخرى للقيام بذلك هي من خالل إنشاء مناطق ترفيهية مشتركة ،مثل ساحات اللعب
ومالعب كرة القدم في مناطق مختلفة .في الكفرة الجديدة ،مجتمع معظمهم من التبو ،كان ملعب كرة القدم هو أول ملعب
داخليا
افتتحه رئيس البلدية ،وهو ليس من التبو .في بزيما الجديدة ،وهي منطقة يعيش فيها الكثير من الليبيين النازحين
ً
والمهاجرين ،يعتبر الحقل أول مرفق ترفيهي عالي الجودة في المنطقة .بالنسبة لي ،كان لمالعب كرة القدم التأثير األكبر على
المجتمعات حيث أنها تخلق مساحة للمجتمعات المختلفة للتفاعل وتوفر مكانً ا تشتد الحاجة إليه لقضاء وقت الفراغ .العمل مع
هذه المجتمعات وتعزيز التسامح بين األطراف المتصارعة ورؤية التغيير الفعلي لعملنا هو أكبر حافز لي.
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تنقل العمالة والتنمية البشرية
نـظـرة عـامـة:
يسهل برنامج تنقل العمالة والتنمية البشرية تسخير اإلمكانات الكاملة لرأس المال البشري الليبي لتنمية البالد ،وذلك يشمل
المجتمعات المضيفة والمهاجرين .ولتحقيق ذلك ،يقوم البرنامج بعمل تدخالت مستهدفة يمكن تقسيمها على نطاق واسع إلى
أوال ،عن طريق تقديم الدعم الالزم للحكومة الليبية ،وال سيما وزارة العمل والتأهيل لتحسين أدائها من خالل توفير
موضوعينً .
وثانيا ،من خالل الدعم المباشر للمنظمات الشعبية
التوجيه السياسي والبيانات المحدثة لصنع السياسات القائمة على األدلة.
ً
لتدريب الشباب لتسهيل الوصول إلى فرص العمل .أصبح لهذا النهج ذي الشقين أهمية خاصة في معالجة اآلثار االجتماعية
واالقتصادية السلبية قصيرة وطويلة األجل لجائحة فيروس كورونا.
إلى جانب التدخالت المستهدفة لمعالجة تأثير الوباء ،واصلت المنظمة الدولية للهجرة في عام  2020جهودها طويلة األمد
لتحسين إدارة هجرة اليد العاملة في ليبيا .ويشمل ذلك استكمال دراسة جدوى لتطوير نظام معلومات سوق العمل المراعي
للمهاجرين في ليبيا والذي من شأنه تسهيل مطابقة أفضل للعرض والطلب للعمالة من خالل ربط الموظفين وأصحاب العمل
وأصحاب المصلحة من الحكومة والمجتمع المدني عبر منصة متكاملة على شبكة اإلنترنت ،وتقييم لسوق العمل على الصعيد
الوطني لتزويد وزارة العمل بمعلومات محدثة عن قطاعات مختارة في االقتصاد ليكون لديها أكبر إمكانات لخلق فرص عمل للقوى
العاملة الليبية والمهاجرين.
ً
واستكمال لهذه الجهود ،أرست المنظمة الدولية للهجرة األساس لالستجابة لطلب وزارة العمل للدعم في إصالح مناهج التعليم
والتدريب التقني والمهني في القطاعات ذات األولوية ،عبر تحديد وجود وقدرات مراكز التعليم والتدريب التقني والمهني في
المواقع الرئيسية .في األشهر المقبلة ،ستبني المنظمة الدولية للهجرة على هذه المشاريع طويلة األمد القائمة على السياسات
لتبسيط حوكمة هجرة اليد العاملة باإلضافة إلى تقديم الدعم الفني لوزارة العمل في استكشاف سبل فتح قنوات الهجرة
النظامية إلى ليبيا من خالل إبرام أدوات تنقل العمالة مثل اتفاقيات العمل الثنائية.

اإلنجازات الرئيسية:
داخليا وشباب ونساء على ريادة األعمال والتسويق والمحاسبة وغيرها من المهارات
تم تدريب  368نازح
ً
أجريت دراسة جدوى من أجل تطوير نظام معلومات سوق العمل يراعي أوضاع المهاجرين في ليبيا ،ومن شأنه
أيضا أن ييسر التوفيق األفضل بين الطلب والعرض من خالل ربط الموظفين وأرباب العمل والحكومات ذات
ً
الصلة وأصحاب المصلحة في المجتمع المدني من خالل منصة متكاملة على شبكة اإلنترنت
تم إجراء تقييم لسوق العمل على الصعيد الوطني لتزويد وزارة العمل بمعلومات متكاملة عن قطاعات مختارة
من اقتصاد البالد ،ليكون لديها أكبر إمكانات لخلق فرص عمل للقوى العاملة الليبية والمهاجرين
“تصور المجتمعات المضيفة للمهاجرين في طرابلس وبنغازي” ،حيث أشارت
أجريت دراسة تجريبية عن
ّ
وخصوصا المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،لدى
إلى االنطباع السلبي إزاء المهاجرين بشكل عام،
ً
مختلف المجموعات الديمغرافية في المجتمعات المحلية المضيفة في ليبيا
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االستجابة لفيروس كورونا (كوفيد:)19-
بدأت المنظمة الدولية للهجرة في عام  2020بإجراء تقييم سريع للتأثير االجتماعي واالقتصادي لفيروس كورونا على السكان
المتنقلين في ليبيا ،مع إدراك أن آثار فيروس كورونا كانت تنتشر إلى ما بعد األزمة الصحية وتؤثر بشكل كبير على الفئات
األكثر ضعف ًا في فترة صامتة وطويلة .أشارت دراسة المنظمة الدولية للهجرة حول تصور المجتمعات المضيفة للمهاجرين إلى
المزيد من نقاط الضعف التي تفاقمت بسبب انتشار المعلومات الخاطئة وسط الوباء فيما يتعلق بالمهاجرين؛ بوصفهم ناقلين
لألمراض.

معدل البطالة بين النساء الليبيات أعلى بكثير من المتوسط العالمي
فاطمة البشاري ،مساعدة مشاريع لدى المنظمة الدولية للهجرة
تتمتع المرأة الليبية بالمهارة في فن استخدام المواد الطبيعية ،مثل سعف النخيل لخلق حرف يدوية فريدة وجميلة ومستدامة
أيض ا .لتوفير الزخم الذي تشتد الحاجة إليه لهذا التقليد المحلي وجعل األعمال اليدوية المحلية قابلة للحياة ،دخلت المنظمة
بيئي ا ً
ً
الدولية للهجرة في شراكة مع المنظمة الليبية غير الحكومية “مسارات من أجل السالم والتنمية” ،لتدريب النساء الالئي يمتلكن
أو يرغبن في بدء أعمال تجارية في التسويق والتمويل والتخطيط االستراتيجي.
ركزت المبادرة على النساء القادمات من جنوب وغرب ليبيا ،وأولئك الذين نزحوا نتيجة الصراع المستمر .يبلغ معدل البطالة بين
النساء الليبيات  22في المائة ،وهو أعلى بكثير من المتوسط العالمي.
ُع قدت الدورات التدريبية األولى في طرابلس في أغسطس  2020حيث أتيحت لجميع المشاركات الـ 16فرصة التفاعل مع صاحبات
األعمال الناجحات واالستماع إلى نصائحهن .بعد شهرين من التدريب والعمل الجاد ،قدمت  13امرأة من أصل  16من المجتمعات
المتضررة من النزاع خطط أعمالهن إلى لجنة من القضاة في شهر أكتوبر بطرابلس ،وتراوحت أفكار األعمال بين إنشاء وبيع
المصنوعات اليدوية وفتح أكشاك الطعام وصالونات التجميل .بعد ذلك تم تزويد ثمانية فائزات بالدعم المالي والتقني من
المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة مسارات من أجل السالم والتنمية لتحويل أفكارهن إلى أعمال مستدامة .كما تم تقديم الدعم
الفني المستمر لجميع المشاركات في محاولة لخلق فرص العمل وسبل العيش بين المجتمعات المتضررة من النزاع في ليبيا.
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الهجرة وإدارة الحدود
نـظـرة عـامـة:
تقوم الدول بدعوة المنظمة الدولية للهجرة بصفتها وكالة الهجرة التابعة لألمم المتحدة ،بشكل متزايد لمساعدتهم في مواجهة
تحديات إدارة الحدود المعقدة والعمل مع شركائها في المجتمع الدولي للمساعدة في مواجهة التحديات التشغيلية المتزايدة
إلدارة الهجرة .يستفيد فريق إدارة الهجرة والحدود من مجموعة أساسية من المتخصصين ذوي المعرفة التقنية الكبيرة الذين
يقدمون التوجيه والخبرة للحكومات التي تطمح إلى تحسين إجراءات الهجرة وإدارة الحدود ،واإلجراءات التشغيلية.
دعمت المنظمة الدولية للهجرة في عام  2020تطوير االختصاصات لآللية الوطنية المقترحة لتنسيق بيانات الهجرة ،وذلك لتعزيز
جمع البيانات وتحليلها ونشرها ومواءمتها وتسهيل التنسيق بين الوزارات والمؤسسات .كما سهلت الوحدة توقيع مذكرة تفاهم
بين المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا وبعثة االتحاد األوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا ،لتوضيح استعدادهما للتعاون
وتنسيق األنشطة وتبادل المعلومات لتحقيق أهدافهما المشتركة وتعزيز المساعدة المقدمة للسلطات الليبية في مجاالت اإلدارة
المتكاملة للحدود ،وحوكمة الهجرة ،وسيادة القانون وبناء القدرات في مجال العدالة الجنائية ،وإنفاذ القانون ،ومكافحة الجريمة
المنظمة العابرة للحدود الوطنية ،واإلرهاب والفساد ،وتعزيز حقوق اإلنسان وسياسات التوازن بين الجنسين.
عملت المنظمة الدولية للهجرة عن كثب مع السلطات الحكومية المعنية لوضع نظام تحليل معلومات وبيانات الهجرة والبيانات
(ميداس) في نقاط العبور الحدودية المستهدفة بهدف تعزيز إجراءات إدارة الهوية للسلطات المعنية .تمتلك منظومة ميداس
القدرة على جمع ومعالجة وتخزين وتحليل معلومات المسافر في الوقت الفعلي وعبر شبكة حدودية كاملة .تقوم المنظومة
بتمكين السلطات الليبية من مراقبة من يدخل ويخرج من أراضيها بشكل أكثر فعالية مع توفير المعلومات والبيانات التي يمكن
تسجل على
أساسا لتحليل االتجاهات وتطوير السياسات .تمتلك الحكومة الليبية الملكية الكاملة والحصرية ألي بيانات
أن تكون
ّ
ً
منظومة ميداس.

اإلنجازات الرئيسية:
تم الوصول إلى  9مراكز إيواء كجزء من حملة تعزيز النظافة الصحية والتوعية حول فيروس كورونا
تم تدريب  39من موظفي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية حول الكشف عن فيروس كورونا والوقاية منه
تم تدريب  7من موظفي حرس الحدود حول الكشف عن فيروس كورونا والوقاية منه في معبر رأس جدير
الحدودي
شارك  14من مسؤولي إنفاذ القانون في ورشة عمل رفيعة المستوى للتخطيط إلنشاء نظام ميداس
شارك  5من مسؤولي إنفاذ القانون في تدريب شامل حول تثبيت نظام ميداس وتدريب المدربين وتدريب
ا لمستخد مين
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االستجابة لفيروس كورونا (كوفيد:)19-
ً
تدخل للتعقيم والتطهير والتنظيف الشامل في مراكز اإليواء ونقاط
نسقت المنظمة الدولية للهجرة في عام 199 ،2020
اإلنزال والقوارب المستخدمة لعمليات البحث واإلنقاذ ،وكذلك في المالجئ والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية األولية،
لمكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا واألمراض المعدية األخرى بين المهاجرين والمكاتب العامة والعاملين في مجال الرعاية
الصحية وأفراد المجتمعات المضيفة .كذلك قدمت المنظمة الدولية للهجرة المساعدة في مجال المياه والصرف الصحي
والنظافة العامة وإعادة التأهيل الخفيفة لنقاط اإلنزال ومراكز اإليواء لضمان معاملة المهاجرين بكرامة ،وتمكينهم من الحصول
على الحد األدنى من مستويات المعيشة .تم تنفيذ حمالت تعزيز النظافة وحمالت التوعية حول فيروس كورونا بالتنسيق مع
وحدة الصحة ووحدة المساعدة المباشرة في جميع مراكز اإليواء النشطة.

تكون اآلن لدينا فهم أعمق للصراعات التي يواجهونها في رحلتهم
ّ
الهادي عبد المجيد ،خفر السواحل الليبي
أنا رائد في خفر السواحل الليبي ومسؤول عن عمليات البحث واإلنقاذ في المنطقة الغربية ،وخاصة في مناطق القره بوللي
والزاوية وصبراتة وزوارة ،باعتبار أن غالبية قوارب التهريب تغادر الساحل من هذه المناطق.
نوعا
من واجبنا مساعدة المهاجرين عندما يكونون في أضعف حاالتهم ،وقد مروا بأوضاع شديدة بين الحياة والموت ويتطلبون ً
مهاجرا
شخصا فقط ،ومع ذلك نجد ما بين  70إلى 100
خاصا من الرعايةُ .يجبر هؤالء المهاجرون على ركوب قوارب تتسع لـ20
ً
ً
ً
خطير ا لحقوق اإلنسان ،وهي عقوبة إعدام لهؤالء األشخاص يرتكبها المهربون الذين
على متنها .إن هذه الجرائم تعد انتها كًا
ً
يرسلونهم إلى البحر دون أي اعتبار لحياة اإلنسان.
تدفقا في حركة الهجرة .استغل
ً
بعد اإلغالق وتوقف كل شيء بسبب الجائحة ،مررنا بأيام عديدة من الطقس الهادئ ،ولذا رأينا
المهربون هذا الطقس إلرسال المزيد من القوارب .شهد هذا الشتاء أعلى حركات الهجرة التي عشتها مقارنة بالسنوات السابقة.
أحيانً ا نقوم بمهمتين أو ثالث مهمات إنقاذ في األسبوع ،ونتعامل مع عدد كبير من المهاجرين ،مما يمثل الكثير من التحديات
بالنسبة لنا كسلطة وكأفراد.
حضرت تدريب مكافحة التهريب التابع للمنظمة الدولية للهجرة في ديسمبر  ،2020حيث ركزت ورشة العمل على حقوق المهاجرين،
وطرق التعامل مع األزمة ،باإلضافة إلى معلومات حول إدارة بيانات المهاجرين وحساسيتها ،وكيفية حماية هذه المعلومات.
لقد أعطاني هذا التدريب فرصة لتوسيع معرفتي في مجاالت محددة ،تتعلق بنطاق عملنا بشكل مباشر.
قدمت لنا ورشة العمل نظرة فاحصة على طرق المهاجرين وكيفية وصولهم إلى ليبيا كدولة عبور حيث أننا نساعد المهاجرين
من العديد من البلدان المختلفة من خالل عملنا .اآلن ليس لدينا فقط فهم أعمق للنضاالت التي واجهوها في رحلتهم ،ولكن
وإطالعا على الظروف التي مر بها كل شخص من أجل عبور البحر األبيض المتوسط.
دعما
ً
ً
أيضا األدوات الالزمة لنكون أكثر ً
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البحوث والسياسات
نـظـرة عـامـة:
واصلت وحدة أبحاث المنظمة الدولية للهجرة في عام  2020دعم السلطات الليبية بأداة معرفية يسهل الوصول إليها لتصميم
ووفقا للمعايير الدولية ،مع تعزيز الفهم الحكومي والعام
ً
سياسات محسنة وقائمة على األدلة إلدارة الهجرة بشكل أكثر فعالية
والمعرفة بتحديات الهجرة وفوائدها من خالل مختلف الوسائل.
واصلت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا العمل عن كثب مع السلطات الليبية حول كيفية معالجة ليبيا لألهداف الواردة في
الميثاق العالمي للهجرة إلدارة الهجرة بشكل أفضل .وقد آتت هذه المبادرة المشتركة ثمارها من خالل االلتزام الكبير الذي أظهره
النظراء في الحكومة الليبية ،عن طريق حضور جميع ورش العمل واالجتماعات التي عقدت لتعزيز التزام الدول األعضاء بالميثاق
العالمي للهجرة .كما أعدت ليبيا تقريرها الوطني بشأن متابعة تنفيذ نموذج التنسيق العالمي .وعلى الرغم من أن ليبيا لم توقع
بالفعل على الميثاق بسبب تحفظها على بعض النقاط ،إال أن الحكومة الليبية أظهرت نواياها الفعلية لتحسين سياسات إدارة
الهجرة .على سبيل المثال ،أنشأت ليبيا اللجنة الوطنية الستراتيجيات الهجرة بعضوية البرلمان الليبي ووزارة العدل ووزارة الخارجية
ووزارة الداخلية والوكاالت الحكومية المعنية األخرى.
دعمت المنظمة الدولية للهجرة الحكومة لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة عن طريق المساهمة في التقرير اإلقليمي حول
تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدان المتضررة من النزاعات في المنطقة العربية ،بالشراكة مع صندوق األمم المتحدة
االستئماني لألمن البشري ،ومجلس األمم المتحدة االقتصادي واالجتماعي لغرب آسيا (االسكوا) .يسعى التقرير إلى إنشاء
دليل مرجعي إقليمي وسياقي يتضمن أدوات ومقاربات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدان الثمانية التي شملها
التقرير والمتأثرة بالنزاع ،بمن فيهم ليبيا.
متخصصا لمجلس النواب الذي أعرب عن نيته في اتخاذ خطوات شاملة
دعما
ً
ستقدم المنظمة الدولية للهجرة في عام ً 2021
ً
شامل يجمع بين
نهجا
نحو مراجعة طال انتظارها للتشريعات الوطنية المتعلقة بإدارة الهجرة في ليبيا ،وهي مبادرة تتطلب ً
مساهمة الكيانات التشريعية والتنفيذية الوطنية ،وكذلك منظور المجتمع المدني .ستسعى المنظمة الدولية للهجرة جاهدة
خصيصا لسياق
وبناء على أفضل الممارسات المصممة
قدما عن طريق دعمها الفني،
ً
ً
لضمان تبني الطريقة األنسب للمضي ً
البلد واالحتياجات واألولويات الوطنية ،وترتكز على المعايير الدولية المعمول بها.

اإلنجازات الرئيسية:
دعمت وحدة البحوث والسياسات التابعة للمنظمة الدولية للهجرة بليبيا تطوير دليل إدارة الهجرة ،ونظام
تصو ر المجتمعات المضيفة للمهاجرين في طرابلس وبنغازي وتقييم
معلومات سوق العمل ،ودراسة حول
ّ
سوق العمل
بدأت عملية جمع البيانات الميدانية قبل نهاية عام  2020للدراسة المتعلقة بتهريب المهاجرين واالتجار
باألشخاص في ليبيا وتأثير الجماعات المنظمة التي لها صلة بالوسطاء من بلدان المنشأ والعبور والمقاصد
الرئيسية للمهاجرين ،ومن المقرر أن تنتهي الدراسة بحلول منتصف عام 2021
دعمت وحدة البحوث مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في شراكة مع جامعة كولومبيا
إلجراء الدراسة في ليبيا بعد عام  2011تحت عنوان :تحليل تأثير الصراع المسلح على المهاجرين ألمدٍ طويل
في ليبيا الذي تم نشره في شهر مارس
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االستجابة لفيروس كورونا (كوفيد:)19-
أصبحت جائحة فيروس كورونا أزمة صحية عالمية في عام  ،2020وكان لها تأثير بشكل كبير على جميع جوانب التنقل البشري،
وكشفت الجائحة عن الحاجة إلى سياسات جديدة للتعامل مع هذه اآلثار والتغييرات الناتجة عنها .دعمت وحدة البحوث جهود
المنظمة الدولية للهجرة في مجال السياسات الوطنية واإلقليمية من خالل إجراء بحوث عن تأثير الوباء على كل من المهاجرين
والمجتمعات المضيفة في ليبيا ،وال سيما القطاع األكثر ضعف ًا من السكان ،بمن فيهم الشباب والنساء ،وكذلك التركيز على
آثار الجائحة على سبل عيش كل من المهاجرين والمجتمعات المضيفة ،من خالل إجراء البحوث حول شبكات األمان االجتماعي
وآليات المساعدة النقدية التي يمكن توفيرها للمهاجرين في ليبيا.

يعتقد جزء كبير من المجيبين أنه ينبغي ترحيل المهاجرين غير الشرعيين
تصو ر المجتمعات المضيفة للمهاجرين في طرابلس وبنغازي
دراسة حول
ّ
نشرت المنظمة الدولية للهجرة في عام  ،2020دراسة العيش والعمل في خضم الصراع :وضع المهاجرين على المدى
تصور
الطويل في ليبيا ،التي سلطت الضوء على ظروف المهاجرين الذين مكثوا في ليبيا ألكثر من عام .أكملت دراسة حول
ّ
المجتمعات المضيفة للمهاجرين في طرابلس وبنغازي البحث السابق من خالل تسليط الضوء على تصور المجتمعات المضيفة
للمهاجرين في بنغازي وطرابلس ومجال التفاعل بين المجموعات.
ليبيا في بنغازي وطرابلس .وتم جمع البيانات من قبل ديوان لألبحاث باستخدام
يعرض هذا التقرير نتائج استطالع ُأجري على ً 703
نظام لقاءات هاتفية بمساعدة الحواسيب في طرابلس .تم إنشاء العينة باستخدام طريقة األرقام العشوائية وتم تصميم
االستطالع حول ثالثة أسئلة )1 :ما هي تصورات الفئات السكانية المختلفة للمجتمعات المضيفة تجاه فئات مختلفة من
المهاجرين؟  )2كيف تتفاعل المجتمعات المضيفة مع المهاجرين؟  )3ما الذي يراه المجتمع المضيف على أنه تأثير إيجابي أو
سلبي للمهاجرين عليهم؟
أوال ،الموقف
تحديا
تمثل نتائج هذه الدراسة
مزدوجا للحكومة والمنظمات التي تعمل على تحسين ظروف المهاجرين في ليبياً .
ً
ً
المعمم ضد الهجرة في اثنتين من أكبر مدن ليبيا حيث يعتقد جزء كبير من المشاركين في أكبر مدينتين في ليبيا أنه يجب ترحيل
أيضا أنه يجب تقليل الهجرة .هذا الموقف ضد
المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم األصلية .عالوة على ذلك ،فهم يرون ً
الهجرة ثابت عبر مستويات التعليم والجنس والفئات العمرية للمستجيبين .والثاني هو التحيز االجتماعي ضد المهاجرين من
دول جنوب الصحراء الكبرى كمجموعة .وبينما انعكس هذا التحيز في الردود على أسئلة مختلفة ،فقد ظهر بوضوح في االختالف
في البيانات الخاصة بخيارات االندماج للمهاجرين من الدول العربية ودول إفريقيا جنوب الصحراء .غالبية الليبيين في طرابلس
وبنغازي يعارضون منح الجنسية للمهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى ،حتى لو ولدوا وترعرعوا في ليبيا .يجب تفسير هذين
التحديين في سياق الظروف الحالية في ليبيا؛ بلد يواجه أزمة إنسانية ونزاع مسلح ويتعرض لتدخل العديد من الجهات الدولية.
نظرا ألن البيانات
قد تكون هذه الظروف قد ساهمت في خلق بيئة غير مرحب بها للمهاجرين في البالد .ومن المثير لالهتمامً ،
تماما هذا الشعور ،فإن أي برامج مستقبلية لزيادة التماسك بين
تشير إلى أن انعدام األمن االقتصادي ال يمكن أن يفسر
ً
المجتمعات المضيفة والمهاجرين في ليبيا يجب أن تستند إلى مزيد من االستكشاف للعوامل المسببة لهذا التحيز.
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مصفوفة تتبع النزوح
نـظـرة عـامـة:
داخليا والعائدين
قامت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في ليبيا بتتبع ورصد وجود وحركة األشخاص النازحين
ً
والمهاجرين في ليبيا خالل عام  .2020وتقوم المصفوفة بالتقاط ومعالجة وتحليل ونشر المعلومات بانتظام ومنهجية لتزويد
الجهات الفاعلة اإلنسانية بفهم أفضل لتحركات المهاجرين والسكان النازحين واالحتياجات المتطورة من خالل أنشطة تتبع التنقل
ً
فضل عن الدراسات
ومراقبة تدفق المهاجرين .تم استكمال أنشطة تتبع السكان من خالل االحتياجات اإلنسانية وتقييمات الضعف،
المواضيعية لتسهيل االستجابة القائمة على األدلة من المنظمة الدولية للهجرة والجهات الفاعلة اإلنسانية األخرى لدعم الفئات
المستضعفة من السكان المحتاجين إلى المساعدة.
تخطط مصفوفة تتبع النزوح لمواصلة تقديم معلومات موثوقة ودقيقة وفي الوقت المناسب للسماح للمنظمة الدولية للهجرة
والمنظمات اإلنسانية األخرى بتصميم وتقديم استجابات برنامجية فعالة وقائمة على األدلة في مجاالت تتراوح من هجرة اليد
داخليا المحتاجين .ويشمل ذلك دعم
العاملة والمساعدة الفنية إلى تقديم المساعدة اإلنسانية المخصصة للمهاجرين والنازحين
ً
الحكومة الليبية ببناء القدرات المتعلقة بإدارة المعلومات والبيانات والحفاظ على مصفوفة تتبع النزوح كمركز واحد للبيانات
بناء على إنجازات عام  ،2020تخطط مصفوفة تتبع النزوح لتوسيع أنشطة التقييم لتوجيه
المتعلقة بالنزوح والهجرة في ليبياً .
االستجابة لجائحة فيروس كورونا وتأثيره االجتماعي واالقتصادي ،ودعم الحصول على األدلة على النازحين العائدين بعد وقف
إطالق النار وإجراء دراسات في المجاالت ذات األهمية لكل من الهجرة وأنشطة اإلدارة واالستجابة اإلنسانية.

اإلنجازات الرئيسية:
مهاجرا بالتعاون مع وحدة صحة المهاجرين للكشف على فيروس كورونا في المناطق التي
تم فحص 13,257
ً
يصعب الوصول إليها بالقرب من الحدود الجنوبية الليبية ،وكذلك في نقاط الدخول في الشرق والغرب
مهاجرا كجزء من أنشطة رصد التدفق لمصفوفة تتبع النزوح ومختلف عمليات
تم إجراء تقييمات لـ20,770
ً
تقييم االحتياجات اإلنسانية مثل دراسة األمن الغذائي التي أجريت بالتنسيق مع برنامج األغذية العالمي
رئيسي ا في كل جولة كل شهرين من أنشطة تتبع حركة
مخبرا
أجريت مقابالت مع أكثر من 2,100
ً
ً
داخلي ا والعائدين والمهاجرين الموجودين في ليبيا
النزوح التي تشمل النازحين
ً
أجريت  22دراسة استقصائية سريعة آللية االستجابة السريعة المؤلفة من المنظمة الدولية للهجرة
واليونيسيف وبرنامج األغذية العالمي وصندوق األمم المتحدة للسكان لتيسير تقديم الخدمات اإلنسانية
السريعة والقائمة على األدلة من مواد اإلغاثة الغذائية والنظافة العامة وغير الغذائية إلى من يحتاجون إليها

االستجابة لفيروس كورونا (كوفيد:)19-
نظرا لتأثير جائحة فيروس كورونا على الحركة والتنقل (بسبب قيود الحركة) وتأثيره االجتماعي واالقتصادي ،أطلقت مصفوفة
ً
تحديد ا ،قامت مصفوفة تتبع النزوح بجمع بيانات
تتبع النزوح ليبيا العديد من األنشطة لدعم االستجابة للوباء .وبشكل أكثر
ً
جنبا إلى جنب مع وحدة صحة المهاجرين لدعم المركز الوطني لمكافحة األمراض ،ورصدت قيود
المراقبة الصحية للمهاجرين ً
الحركة بشكل مستمر عند نقاط الدخول والعبور وتتبع األثر االجتماعي واالقتصادي على حركة السكان.
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المعلومات التي تقدمها مصفوفة تتبع النزوح ضرورية لالستجابة لتحركات
السكان المفاجئة
عد اد بمصفوفة تتبع النزوح لدى المنظمة الدولية للهجرة
عبد الباري الشيبانيّ ،
اندلعت االشتباكات في مطلع شهر مايو في جنوب بلدية القره بوللي شرق طرابلس ،وأجبر القصف السكان على التنقل
والبحث عن أماكن أكثر أمانً ا داخل وخارج المنطقة .انتقل موظفونا الميدانيون لتقييم الوضع وتجميع تقارير يومية عن عدد
العائالت النازحة داخل البلدية واحتياجاتهم .قمنا بتجميع قوائم بأرقام هواتف العائالت ،والتي استخدمتها بعد ذلك فرق
مصفوفة تتبع النزوح المتعددة لالتصال بالعائالت وتقييم احتياجاتهم.
في غضون أيام قليلة ،توصلنا إلى العدد الدقيق للعائالت واحتياجاتهم ،وقام قادة فريقنا بالتنسيق مع وحدة المساعدة
تحديا بسبب قرب المنطقة
المباشرة لترتيب التوزيعات على  292أسرة في غضون يومين .كان تنظيم وتنفيذ عمليات التوزيع
ً
أيضا تلبية السكان المحليين غير المسجلين
جدا .كان علينا ً
من االشتباكات وألن مواقع المدفعية للجماعات المسلحة كانت قريبة ً
أيضا إلى المساعدة الطارئة.
في القوائم ولكنهم بحاجة ً
تعتبر الدراسات وجمع البيانات التي نجريها في أماكن مختلفة هي العمود الفقري لجهود اإلغاثة لفرق المنظمة الدولية للهجرة
العاملة في الميدان ،كما تدعم بياناتنا المنظمات الدولية األخرى مثل برنامج األغذية العالمي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
ويونيسف ومكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية بطرق مختلفة ،حيث نوفر لهم البيانات الالزمة لتنظيم التوزيعات المباشرة على
النازحين والمهاجرين أو المساعدة في التوزيع الفعلي للمواد .كما نساعد الفرق الطبية التابعة للمنظمة الدولية للهجرة للوصول
إلى المهاجرين الذين يحتاجون إلى االستشارات الطبية أو العالج بعد إنقاذهم في البحر.
غالبا ما يتم نشرنا في المواقع فور حدوث حركة سكانية بصفتنا مستجيبين في الخط األول ،لغرض تقديم تقييمات مبكرة
ً
لالحتياجات والحماية في الموقع .كما نعمل مع السلطات المحلية ولجان األزمات ومختلف منظمات المجتمع المدني وهم
يقدرون بشدة جهود المنظمة الدولية للهجرة ومصفوفة تتبع النزوح ألن بياناتنا تساعدهم على تتبع السكان النازحين ويدعمهم
تحليلنا لفهم التحديات التي يواجهها النازحون والمهاجرون.
يعد برنامج مصفوفة تتبع النزوح أحد أكبر مصادر البيانات األولية والتحليالت المتعلقة بالهجرة والنزوح الداخلي في ليبيا ،وتقدم
داخليا والعائدين والمهاجرين في ليبيا منذ عام
المصفوفة صورة تشغيلية مشتركة حول اتجاهات تنقل األشخاص النازحين
ً
 ،2016حيث تقدم اإلرشاد إلى برامج الجهات اإلنسانية واإلنمائية لتقديم المساعدة في الوقت المناسب لألشخاص المحتاجين.
تعتبر معلومات مصفوفة تتبع النزوح ضرورية لالستجابة للتحركات السكانية المفاجئة ،وتساهم في مناقشة السياسات والتخطيط
طويل المدى لالستجابة اإلنسانية.
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استراتيجية المنظمة الدولية للهجرة 2024 - 2021
يركز السرد السائد في الوقت الحالي بشكل أساسي على المهاجرين الموجودين في مراكز اإليواء ومخاطر الهجرة غير النظامية
(االستغالل واإليذاء) والمخاطر على طول طريق وسط البحر األبيض المتوسط .ومع ذلك ،تشير أحدث بيانات مصفوفة تتبع النزوح
الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة إلى أن أقل من  1في المائة من إجمالي عدد المهاجرين في ليبيا محتجزين ،وأن السمة
الرئيسية لليبيا فيما يتعلق بالهجرة ،هي أنها ال تزال بلد المقصد.
يجب على المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا متابعة الفرص لتنفيذ برامج تعزز التنوع الثقافي ،وتعزيز التماسك االجتماعي بين
واقتصاديا .ستهدف
اجتماعيا
فضال عن زيادة الوعي حول الدور الذي يلعبه المهاجرون في ليبيا،
المهاجرين والمجتمع المضيف،
ً
ً
ً
البرامج المستقبلية إلى تحدي الصور النمطية ومحاربة كراهية األجانب وتسليط الضوء على الفوائد التي يقدمها التنوع الثقافي،
بما في ذلك من خالل استمالة الحكومة الليبية في تطوير سياسات الهجرة الشاملة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
بناء على نقاش
عالوة على ذلك ،تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية إلى األمام في تغيير رواية سلبية معينة بشأن الهجرة في ليبياً ،
اجتماعي مستدام يبني على التأثير اإليجابي والقيمة المضافة للهجرة.
طلبا
يتطلب تكوين صورة دقيقة عن وضع المهاجرين في ليبيا اتصاالت خارجية فعالة ،وتواجه المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا ً
كبير ا على المعلومات الدقيقة التي يجب تلبيتها من خالل الموارد الداخلية الحالية عبر آليات تبادل المعلومات األفقية والرأسية
ً
الفعالة .باإلضافة إلى مراعاة األهمية المتزايدة لالتصاالت الرقمية كأداة لبناء العالمة التجارية والدعوة العامة والتواصل والتعبئة
االجتماعية وجمع األموال .ستواصل البعثة إعطاء األولوية الستخدام وسائل التواصل االجتماعي للتواصل مع الجمهور ،وسيعمل
هذا النهج على تعزيز الشفافية حول عمل المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا.

الهدف العام:
إنشاء نظام إدارة هجرة شامل قائم على األدلة ومتمحور حول حقوق اإلنسان لدعم االنتقال نحو حلول إلدارة الهجرة والتنمية في
ليبيا على المدى البعيد ،مع االستمرار في تقديم المساعدة المنقذة للحياة وتحسين مقاومة وصمود المجتمعات المحلية.

الركائز:

تندرج السياسات والبرمجة تحت الركائز التالية:
داخليا والمجتمعات المحلية) التي تأثرت باألزمات (الطبيعية،
الصمود :يتم دعم المجتمعات في ليبيا ،بمن فيهم (المهاجرين والنازحين
ً
والنزاع) لبناء قدرتها على الصمود أمام الصدمات بحيث تكون مجهزة بشكل أفضل للتخفيف من اآلثار واالستجابة عند مواجهة األزمات،
وتحسين نتائج الحماية وزيادة فرص الحصول على المساعدة المنقذة للحياة.
التنقل :يتم تطوير مسارات فعالة وقائمة على الحقوق وآمنة وإتاحتها للمهاجرين وتعزيز الهجرة اآلمنة المنظمة والنظامية.
الحوكمة :تتمتع الحكومة الليبية بقدرة متزايدة على إدارة وحوكمة الهجرة بطريقة منظمة ومتماسكة ومعروفة وإنسانية.
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اآلراء الواردة في هذا التقرير هي آراء المؤلفين وليس من الضروري أن تعكس وجهات نظر المنظمة الدولية للهجرة .كما أن التسميات
المستخدمة وعرض المواد في جميع أجزاء التقرير ال تعبر عن أي رأي مهما كان من جانب المنظمة الدولية للهجرة فيما يتعلق بالوضع
القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة ،أو فيما يخص سلطاتها أو ما يتعلق بقيودها الجغرافية أو حدودها.
تلتزم المنظمة الدولية للهجرة بالمبدأ القائل بأن الهجرة اإلنسانية والمنظمة تفيد المهاجرين والمجتمع .كما تعمل المنظمة الدولية
للهجرة كمنظمة حكومية دولية مع شركائها في المجتمع الدولي من أجل :المساعدة في مواجهة التحديات التشغيلية للهجرة،
وتعزيز فهم قضايا الهجرة ،وتشجيع التنمية االجتماعية واالقتصادية من خالل الهجرة ،باإلضافة إلى الحفاظ على كرامة اإلنسان
ورفاه المهاجرين.

الناشر :بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا
حي األندلس ،طرابلس  -ليبيا .صندوق بريد 6748 :بريد حي األندلس
رقم الهاتف00218-21-4777225 :؛ فاكس00218-21-4782468 :
بريد إلكترونيLibyaPublicInfo@iom.int :
الموقعhttp://www.Libya.iom.int :
تحرير :جسيكا تانا
تصميم :سيف العبيدي
الصور © المنظمة الدولية للهجرة  2020/2021حقوق الطبع والنشر :مؤيد الزغداني  -مجدي الناكوع  -روند الحارس  -سدوس
ا لجهمي
جميع الحقوق محفوظة .ال يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا المنشور أو تخزينه في نظام استرجاع أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة
إلكترونية أو ميكانيكية أو عن طريق التصوير أو التسجيل أو بأي طريقة أخرى دون إذن كتابي مسبق من الناشر.
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