الـتـقـريـر الـسـنـوي لـعـام 2021

رؤية المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا
داخليا وجميع السكان المتنقلين اآلخرين في ليبيا بمن فيهم السكان المتضررين من
يتعايش المهاجرون والنازحون
ً
النزاع بشكل سلمي مع المجتمعات المحلية؛ في بيئة يتم فيها احترام وتعزيز حقوق اإلنسان والكرامة والرفاه من خالل
تطبيق نظام إلدارة الهجرة يساعد على تعزيز الصمود والتنمية.
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مـقـد مـة
على مدى عام  2021ومع استمرار وقف إطالق النار وسيادة حالة من الهدوء النسبي ،أتيحت
للمنظمة الدولية للهجرة في ليبيا فرصة لممارسة نهج برنامجية جديدة في حقبة جديدة بعد
ً
حلواًل مستدامة ومتكاملة للتصدي للتحديات االقتصادية
انتهاء الصراع .يشمل هذا النهج
واالجتماعية التي يواجهها السكان النازحون والمهاجرون والمجتمعات المحلية.
على الرغم من أن التحديات المتعلقة بفيروس كورونا كانت متقلبة في جميع أنحاء البالد،
إال أن المنظمة الدولية للهجرة ساهمت في استعادة مرافق الرعاية الصحية ووسعت أدواتها
إلدارة الهجرة تماشي ًا مع األولويات الوطنية الليبية وبالشراكة مع شركاء آخرين مساهمين في
فضال عن مميزات هجرة اليد العاملة مثل مركز مهارات توظيف الشباب،
المجال اإلنساني،
ً
حاليا
الذي يهدف إلى زيادة فرص توظيف الشباب الليبيين والمهاجرين العاطلين عن العمل ً
وإيجاد فرص يمكنهم كسب الرزق منها.
أيضا بعدد قياسي بلغ 32,425
طموحا للسياسة الليبية ،فقد تميز ً
عاما
ً
بينما كان عام ً 2021
مهاجر ا تم اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر وأعيدوا إلى ليبيا .هذا الحدث هو تذكير صارخ
ً
نهجا
بأن الحاجة إلى إصالح سياسات الهجرة في طريق وسط البحر األبيض المتوسط تتطلب ً
والتزامات جماعية.
ٍ
عابر ا للقارات
ً
ستواصل المنظمة الدولية للهجرة العمل مع السلطات الليبية والشركاء في عام  2022لتقديم
المساعدة للمهاجرين والسكان الليبيين النازحين الذين يحتاجون إلى الدعم ،مع المساعدة على
إنشاء نظام حوكمة هجرة شامل وقائم على األدلة ومحوره الناس ،لدعم االنتقال نحو حلول
طويلة األجل إلدارة الهجرة والتنمية في ليبيا.
فيدريكو صودا
رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا
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قائمة االختصارات
 COOبلد المنشأ
 DCمركز إيواء
 DTMمصفوفة تتبع النزوح
 GBVالعنف القائم على النوع االجتماعي
داخليا
 IDPالنازحون
ً
 IMCالهيئة الطبية الدولية
 IRCهيئة اإلنقاذ الدولية
 MHPSSالصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي
 MRRMآلية الموارد واالستجابة للمهاجرين
 NFIsالمواد غير الغذائية
 NCDCالمركز الوطني لمكافحة األمراض
 OCHAمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية
 PPEمعدات الوقاية الشخصية
 RRMفرق االستجابة السريعة
 TWGفرق العمل التقني
 UASCاألطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلين عن ذويهم
 UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 UNFPAصندوق األمم المتحدة للسكان
 UNHCRمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين
) UNICEFمنظمة األمم المتحدة للطفولة (يونسيف
 VHRالعودة الطوعية اإلنسانية
 WASHالمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
 WFPبرنامج الغذاء العالمي
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استجابة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا في عام 2021

أهم األرقام والمؤشرات لمصفوفة تتبع النزوح
673,554

635,051

661,892

621,007

648,317

643,123

642,408

610,128

597,611

591,145

199,949

212,693

223,949

623,219

604,965

575,874

571,464

278,177

168,011

ديسمبر
Dec
2021

179,047

أكتوبر
Oct
2021

أغسطس
Aug
2021

العائدين
Returnees

يونيو
Jun
2021
IDPsا
داخلي
النازحين
ً

أبريل
Apr
2021

245,483

فبراير
Feb
2021

ديسمبر
Dec
2020

المهاجرين
Migrants

الدعم المنسق المقدم من المنظمة الدولية للهجرة
منصة المهاجرين والالجئين (تتشارك في قيادتها المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين
ولجنة اإلنقاذ الدولية)
فريق العمل التقني للصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي (بقيادة المنظمة الدولية للهجرة والهيئة الطبية الدولية)
فريق العمل الفرعي المعني بصحة المهاجرين (بقيادة المنظمة الدولية للهجرة وبالتعاون مع وزارة الصحة)
نقاط الدخول (نقاط الدخول هي إحدى الركائز الرئيسية االستراتيجية لالستجابة لجائحة فيروس كورونا)

فريق المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا
وطنيا
موظفا
ً
ً
146
دوليا
ً
موظفا ً
53
 436موظف بعقد خارجي
 635عدد الموظفين اإلجمالي
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أهم اإلنجازات
مهاجرا في جميع أنحاء ليبيا؛  36في المئة منهم
تم تقديم مواد اإلغاثة األساسية إلى 107,155
ً
كانوا من النساء والفتيات
داخليا وأفراد المجتمعات المحلية
تم تقديم  105,905استشارة رعاية صحية للمهاجرين والنازحين
ً
المستضيفة
داخليا في جميع أنحاء ليبيا في جلسات إذكاء الوعي حول
ونازحا
مهاجرا
شارك أكثر من 100,000
ً
ً
ً
فيروس كورونا والتطعيم
عابرا للحدود بالتعاون مع
تم إجراء فحوصات الكشف عن فيروس كورونا ألكثر من 927,000
مسافرا ً
ً
المركز الوطني لمكافحة األمراض في مطار مصراتة الدولي ومعبر رأس جدير الحدودي
تم تقديم  7,815جرعة من التطعيم ضد فيروس كورونا إلى المهاجرين في  12مركز إيواء وخمس
بلديات كثيفة بالمهاجرين
مهاجرا بحمالت التوعية حول مخاطر وحقائق الهجرة غير النظامية ،وتزويدهم
تم الوصول إلى 20,941
ً
بمعلومات عن المسارات البديلة ،وكذلك الوعي حول مكافحة األمراض المعدية والوقاية منها (بما
في ذلك فيروس كورونا) ،والخدمات اإلنسانية المتاحة في ليبيا
تم توزيع  14,157وجبة جاهزة لألكل على المهاجرين المستضعفين بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي
شخصا للكشف عن اإلصابة بمرض السل
تم فحص 8,342
ً
شخصا بخدمات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي
تم دعم 6,078
ً
مهاجرا على العودة طواعيةً إلى  21بلد منشأ من ليبيا
تمت مساعدة 4,332
ً
شارك  932من الشباب والنساء في أنشطة بناء القدرات والمشاركة المجتمعية والتماسك االجتماعي
مهاجرا عبر خدمات الحماية
تم الوصول إلى 9,579
ً
تم تدريب  594من مسؤولي الصحة واألمن الوطنيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية وموظفي
المراقبة والشركاء في القطاع الصحي على توفير الخدمات الصحية المراعية للظروف المهاجرين
فردا بتقديم التدريب واألدوات لهم لبدء أعمالهم أو تعزيزها وتمكين توليد الدخل
تم دعم ً 93
مشروعا لتحسين المجتمعات المحلية في ليبيا
تمت إقامة 30
ً
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نبذة عن المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا
تعمل المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا منذ عام  2006وال يزال لديها وجود قوي في البالد؛
حيث يعمل الموظفون من مكتبين في طرابلس ،ومكتب فرعي في بنغازي ،ومكاتب ميدانية في
القطرون وزوارة وبني وليد وسبها ،باإلضافة إلى تنفيذ مشاريع في جنوب وشرق وغرب ليبيا .تنفذ
المنظمة الدولية للهجرة مجموعة واسعة من البرامج لتلبية االحتياجات اإلنسانية العاجلة للسكان
والتكيف وتعزيز قدرة البالد على معالجة األسباب
المتضررين ،وبرامج لتعزيز القدرة على الصمود
ّ
الجذرية لعدم االستقرار.
وطنيا يعملون في تونس
موظفا
ً
دوليا و582
موظفا
ً
يوجد لدى المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا 53
ً
ً
وليبيا بمن فيهم موظفون متعاقدون مع أطراف ثالثة .وصلت المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون
الوثيق مع الحكومة الليبية إلى اآلالف من الليبيين والمهاجرين المحتاجين والنازحين والمتضررين
من الصراع عن طريق المساعدات اإلنسانية واإلنمائية والحيوية .المنظمة الدولية للهجرة ملتزمة
بمواصلة جهودها لضمان وجود قوي في ليبيا ،وكذلك تقديم المساعدة والعمل مع الشركاء المحليين
وبناء قدراتهم للتغلب على التحديات التشغيلية وتحديات الوصول.
يهدف اإلطار االستراتيجي للمنظمة الدولية للهجرة في ليبيا  2021-2024إلى دعم إنشاء نظام
شامل إلدارة الهجرة ،وقائم على األدلة ويركز على الناس لدعم االنتقال نحو حلول طويلة األجل
إلدارة الهجرة والتنمية في ليبيا ،مع االستمرار في تقديم المساعدة المنقذة للحياة وتحسين مرونة
وصمود المهاجرين والمجتمعات المحلية .تندرج سياسة وبرمجة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا
تحت ثالث ركائز تتماشى مع الرؤية االستراتيجية العالمية للمنظمة الدولية للهجرة :2019-2023
داخليا والمجتمعات
الصمود :يتم دعم مختلف المجتمعات في ليبيا بمن فيهم المهاجرين والنازحين
ً
المحلية التي تضررت من النزاع والكوارث الطبيعية ،وذلك لبناء قدرتها على مواجهة الصدمات وتحمل
آثار البيئات المعادية واالستجابة آلثار األزمات ،باإلضافة إلى تحسين نتائج الحماية وزيادة الوصول
إلى المساعدة المنقذة للحياة.
داخليا،
التنقل :وضع مسارات فعالة وآمنة ومبنية على حقوق اإلنسان وإتاحتها للمهاجرين والنازحين
ً
وتعزيز الهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية.
الحوكمة :تتمتع حكومة ليبيا بقدرة متزايدة على إدارة الهجرة بطريقة منظمة ومتناسقة ومضمونة
وإنسانية ،مما يؤدي إلى الحد من أوجه الضعف لدى المهاجرين والمجتمعات المحلية.
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تقديم الدعم لبناء قدرة على الصمود
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تغيرت حياة أماني بشكل جذري عندما دعاها والداها اللحاق بهما في ليبيا عندما كانت تبلغ من العمر
سنوات فقط .سافرت أماني عبر ثالث دول مع شقيقاتها األربع الصغيرات ،وأجبرت على ترك
ٍ
عشر
طفولتها خلفها للقيام برحلة محفوفة بالمخاطر إلى بلدة حدودية في جنوب غرب ليبيا.
عندما كنت في الخامسة من عمري ،غادر والداي إلى ليبيا ،تاركيني وأخواتي مع جدتنا في مدينة“
أرليت بالنيجر .عندما بلغت من العمر عشر سنوات ،رتب والدي رحلتنا من النيجر إلى الجزائر ثم إلى
ليبيا .عندما كنت طفلة ،كنت أرغب في قضاء وقتي مثل جميع األطفال اآلخرين ،ولكن عوض ذلك
كنت مسؤولةً عن سالمة أشقائي .اآلن بعد أن أصبحت أكبر سنً ا ،فهمت أن والدي استغرق خمس
سنوات للتخطيط للرحلة وجمع ما يكفي من المال وتقبل احتمال أن ينتهي بنا المطاف في أيدي
عالقا في معضلة مؤلمة؛ إما أن يتركنا نعيش في ظروف سيئة
المتاجرين باألشخاص .كان والدي ً
في أرليت أو يجعلنا نقوم برحلة صحراوية خطيرة عبر ثالث دول.
كنت أنا وأخواتي األربع في الطريق لمدة سبعة أيام ،كان علينا البقاء في موقع واحد لساعات عديدة
أثناء الرحلة بينما كانت السيارة تعبر الكثبان الرملية الوعرة لتجنب نقاط التفتيش ودوريات الحدود .من
الحدود الجزائرية ،نقلتنا سيارة أجرة ليبية إلى بلدة البركات الحدودية ،حيث كان والدي ينتظرنا في
مطعم محلي هناك.
لن تسعفني الكلمات لوصف شعوري عندما رأيت والدي بعد خمس سنوات .ما زلت أرى ابتسامته
وأسمع صوته الناعم وأشعر بالعناق الدافئ الذي قدمه لي وألخواتي .ربما كانت تلك أفضل لحظة
في حياتي كلها.
طفال في العاشرة
بعد مرور بضعة أشهر من وصولي إلى غات وبدأت أستمتع بحياتي عندما كنت
ً
زو جني والدي إلى مزارع في قرية تونين .كنا متزوجين لمدة تسع سنوات .كان زوجي
من عمريّ ،
حامال في شهري السادس،
كنت
عندما
الظالم.
حلول
بعد
ويعود
الباكر
الصباح
في
يغادر المنزل
ً
طلقني زوجي .كان مدينً ا لصاحب المزرعة وضغط المالك على عائلتي لسداد ديون زوجي .دفعت
أخيرا.
أمي المال وأصبحت حرة ً
جزءا من
أنجبت طفلي دون زوجي السابق ،الذي ظهر بعد أسبوعين فقط .منذ ذلك الحين ،لم يكن ً
العائلة ويظهر مرة أو مرتين كل أربعة أو خمسة أشهر .بفضل رعاية والدتي ،تمكنت من رعاية ابني
جيد ا .نعطي الطفل موسى كل الحب والرعاية التي يحتاجها .كما أنجبت والدتي طفلة في نفس
ً
الوقت .اآلن نحن ندعم بعضنا البعض ونوفر الحب النهائي ألطفالنا .ونعطيهم األسرة التي يحتاجونها
ويستحقونها “.
عاما ،وتقوم برعاية ابنها دون مساعدة زوجها .اتصل بها موظفو
تبلغ أماني من العمر اآلن ً 20
المنظمة الدولية للهجرة في غات الذين زودوها باألشياء األساسية ،مثل الحفاضات ومرهم األطفال
البنها موسى ،وأدوات مطبخ التي تحتوي على األواني والقدور لطهي الطعام ،ومستلزمات النظافة
التي تحتوي على الصابون ومعجون األسنان ومساحيق الغسيل وغيرها من المواد الصحية لعائلتها
ولطفلها .تساعد مواد اإلغاثة األساسية هذه العائالت المستضعفة ،مثل أسرة أماني التي ُيحرمون
من السلع األساسية لدفع اإليجار أو لشراء الطعام.
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المساعدة المباشرة
يركز برنامج المساعدة المباشرة على توفير المساعدات اإلنسانية
المنقذة للحياة للمهاجرين الموجودين في مراكز اإليواء وفي المناطق
الحضرية والذين يتم إنقاذهم في البحر ،باإلضافة إلى النازحين
داخليا المتضررين إلى حدٍ كبير من النزاع والكوارث الطبيعية .تشمل
ً
المكونات الرئيسية للمساعدات المقدمة المالبس الموسمية،
واألفرشة ،وأدوات المطبخ ،ومستلزمات النظافة ،والمصابيح
خصيصا لألفراد واألسر.
الشمسية وغيرها من المواد المصممة
ً

يواصل البرنامج بصفته جهة فاعلة نشطة في إطار النهج العنقودي
المشترك بين الوكاالت ،وبمساهمة رائدة في قطاعي المواد غير الغذائية
واألمن الغذائي .يدعم برنامج المساعدة المباشرة السلطات المحلية
لالستجابة الحتياجات مجتمعاتها المحلية بغض النظر عن نوع األزمة  -مثل
النزوح بسبب الفيضانات أو النزاعات .باإلضافة إلى ذلك ،يتعاون البرنامج
مع البلديات المحلية والوزارات الحكومية لضمان االستماع إلى مالحظاتها
وشواغلها ومشورتها ومعالجتها.

واصل برنامج المساعدة المباشرة خالل عام  2021دعم المجتمعات المحلية
داخليا ،بتقديم المساعدات
في ليبيا ،بمن فيهم المهاجرين والنازحين
ً
األساسية المنقذة للحياة .يدعم البرنامج المهاجرين والنازحين داخلي ًا
لبناء القدرة على الصمود من خالل توفير مواد اإلغاثة األساسية لتلبية
احتياجاتهم العاجلة والفورية ،مما يمكّن المهاجرين من تحمل الحاالت
الحرجة إلى حين يتم تقديم المزيد من المساعدة.

ينسق البرنامج مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لضمان وصول
المساعدة المقدمة من المنظمة الدولية للهجرة إلى الفئات المستضعفة
في مراكز اإليواء الخاضعة إلدارة الجهاز .كذلك ينسق الموظفون مع خفر
السواحل الليبي لضمان وصول الدعم إلى المهاجرين الذين تم اعتراضهم
عضوا
أو إنقاذهم في نقاط اإلنزال .ال يزال برنامج المساعدة المباشرة
ً
نشطا في آلية االستجابة السريعة التي تجمع بين المنظمة الدولية للهجرة
ً
وصندوق األمم المتحدة للسكان واليونيسيف وبرنامج األغذية العالمي
) (LibAidفي شراكة مع الهيئة الليبية لإلغاثة والمساعدات اإلنسانية
لتقديم المساعدة في غضون  72ساعة بعد وقوع الكارثة.

في عام  ،2021قدمت المنظمة الدولية للهجرة مواد اإلغاثة األساسية
مهاجرا تم اعتراضهم أو إنقاذهم
شخصا ،من بينهم 21,778
إلى 72,237
ً
ً
في البحر ،وتلقوا الطعام والماء لدعم تعافيهم من الرحلة الخطرة ،وتم
داخليا (حوالي  3,900أسرة) لم يتمكنوا
نازحا
ً
كذلك مساعدة ً 19,694
مهاجرا
من العودة إلى ديارهم حتى بعد توقف النزاع المسلح ،و30,765
ً
في جميع أنحاء ليبيا.
مع انتشار فيروس كورونا ،واصل برنامج المساعدة المباشرة القيام بدور
في مكافحة انتشار الفيروس عن طريق توفير مواد الحماية الشخصية
داخليا في جميع أنحاء ليبيا،
ومستلزمات النظافة للمهاجرين والنازحين
ً
مهاجرا
24,616
تلقى
اإليواء.
بما في ذلك في نقاط اإلنزال وفي مراكز
ً
داخليا في عام  2021حقائب نظافة تحتوي على صابون
نازحا
ً
وً 19,694
اليدين وسائل الغسيل ومواد التنظيف المضادة للبكتيريا ومعقمات
اليدين.
واصل البرنامج ضمان وجوده ومساعدته األساسية للمهاجرين على طول
طرق الهجرة وفي مدن العبور ونقاط اإلنزال وبعد االعتراض أو اإلنقاذ في
البحر ،وفي مراكز اإليواء في جميع أنحاء ليبيا .في جميع هذه المواقع،
يكفل البرنامج حصول المهاجرين على المساعدات األساسية التي هم
في أمس الحاجة إليها ،مثل الطعام والماء ،والمساعدة الطبية (بالتعاون
مع برنامج صحة المهاجرين) ،ولوازم الطبخ ،ومستلزمات النظافة الصحية
(التي يحتاجونها في أثناء جائحة فيروس كورونا) ،والبطانيات واألفرشة
للحد من مواضع الضعف قدر اإلمكان .تهدف هذه المساعدات إلى الحد
من فرص استغالل المهاجرين والحفاظ على صحتهم ورفاههم.
11
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العام المقبل
تزداد عمليات برنامج المساعدة المباشرة في منطقة الشرق مع زيادة
لفترات طويلة .يتم النظر في
ٍ
خصوصا بين النازحين
اإلبالغ عن االحتياجات؛
ً
توسيع نطاق برنامج المساعدة المباشرة للوصول إلى مواقع مختلفة في
مسبقا إلى سبها .سيستمر
ً
الجنوب من خالل تخزين اإلمدادات ونقلها
برنامج المساعدة المباشرة بدوره النشط في آلية االستجابة السريعة
ليس فقط في حاالت الطوارئ الجديدة ،ولكن في التدخالت المشتركة
أيضا؛ المتصلة بالعائدين من النزوح والدعم االجتماعي واالقتصادي لألسر
ً
المتأثرة بفيروس كورونا.
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دعم االستقرار المجتمعي
’معا لنبني‘ المجتمعات
يدعم برنامج دعم االستقرار المجتمعي
ً
المحلية في ليبيا لمعالجة دوافع عدم االستقرار وأوجه الضعف،
ويساهم في استعادة الحياة االجتماعية واالقتصادية الطبيعية.
أدى األثر االجتماعي واالقتصادي لجائحة فيروس كورونا إلى تفاقم الوضع
االقتصادي على مستوى المجتمع المحلي ،وزيادة البطالة وصعوبة
إمكانية الوصول إلى سبل كسب الرزق .ثبت أن عوامل الجذب في
االقتصاد غير القانوني تفضي إلى زيادة أنشطة الهجرة غير النظامية
ووجود الجماعات المسلحة .وعلى الرغم من هذه التحديات ،واصل
البرنامج التركيز على الفئات األكثر ضعفا من خالل دعم السلطات المحلية
الستعادة الخدمات والهياكل األساسية المجتمعية ،وتعزيز التماسك
االجتماعي والمشاركة المجتمعية ،وتعزيز فرص كسب االرزق ألفراد
المجتمعات المحلية المستضعفة.
دعمت المنظمة الدولية للهجرة السلطات والمجتمعات المحلية لتحسين
مشروعا لتحسين الظروف
الوصول إلى الخدمات األساسية عبر تنفيذ 30
ً
المعيشية في المجتمعات المحلية ،مثل إصالح أو بناء شبكات إمدادات
المياه والصرف الصحي والمدارس وبيوت الطلبة والمراكز الترفيهية
والعيادات الصحية والمالعب والمسارح ودور الضيافة ،وكذلك توصيل
المعدات في المدارس والمستشفيات واألماكن العامة األخرى الستكمال
أنشطة إعادة التأهيل والتماسك االجتماعي .واصل برنامج دعم االستقرار
المجتمعي عقد اجتماعات تشاورية والتخطيط والتسليم مع المجتمعات
المحلية على الرغم من جائحة فيروس كورونا .وعلى سبيل الذكر ال الحصر،
بئر ا للمياه
أنهت المنظمة الدولية للهجرة إصالح المسرح البلدي وحفر ً 13
في سبها ،وترميم ثالثة مراكز مجتمعية في القطرون.

شابا وشابةً
قدم برنامج دعم االستقرار المجتمعي الدعم إلى ً 932
(ً 514
رجاًل و 418امرأة) في أنشطة بناء القدرات والمشاركة المجتمعية
والتماسك االجتماعي ،بما في ذلك األنشطة االجتماعية والثقافية
مثل مسابقات الشعر ،وكتابة السيناريوهات والتمثيل ،وجلسات الحوار
المفتوح ،ودروس المهارات الحياتية .تعزز هذه األنشطة بناء الثقة
والتماسك االجتماعي بين مختلف الفئات وتشجع بناء السالم والمشاركة
المجتمعية .
شخصا (ً 44
رجاًل و 49امرأة) في
في سنة  ،2021دعم البرنامج 93
ً
أربعة مجاالت من خالل التدريب المهني وريادة األعمال ومهارات األعمال
والتسويق ،وقدم لهم أدوات لبدء أو تعزيز أعمالهم وتمكينهم من توليد
الدخل .استُ كملت مبادرة “قافلة النحت الفني” ،التي دربت المشاركين
على الحرف اليدوية مثل األشغال الجلدية والخياطة والخط ونحت الخشب،
وعبر نشاطات التواصل التي تربط رواد األعمال المحليين والمؤسسات
الصغيرة بالمشاركين ،باإلضافة إلى توفير األدوات الالزمة لزيادة فرصهم
للتوظيف.
بهدف تعزيز الحكم الرشيد وزيادة قدرات الحكومات المحلية على تقديم
الخدمات للسكان المتضررين من األزمات ،قام برنامج دعم االستقرار
المجتمعي وبرنامج حركة اليد العاملة والتنمية البشرية بتقديم الدعم
لمركز التدريب التقني والمهني التابع لوزارة العمل والتأهيل في
الزاوية بتوفير الحواسيب المحمولة ومكيفات الهواء والمعدات التقنية
الستخدامها في برامج التدريب المهني .تم بفضل المعدات الجديدة
تطوير برامج تدريبية جديدة في القطاعات االقتصادية الرئيسية ،مثل
الزراعة والمركبات والبناء واألعمال التجارية الزراعية وصيانة السيارات
الكهربائية.
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قام برنامج دعم االستقرار المجتمعي بدعم مبادرة “منتدى الشباب” التي تهدف إلى تطوير كادر من الشباب إلشراك أصحاب المصلحة في
الحكومات المحلية بغية تحسين الحوار بين الشباب وممثلي الحكومات ،كما دعم تنظيم لجنة للشباب كآلية يمكن من خاللها التعبير عن أصوات
رجال ) عدة دورات تدريبية حول العمليات االنتخابية والمناقشات السياسية وأشكال الحكم
شابا ( 13امرأة وً 27
الشباب .في عام  ،2021حضر ً 40
والوطنية والمناصرة وإلقاء الخطب السياسية والمهارات القيادية.

العام المقبل
سيواصل برنامج دعم االستقرار المجتمعي في عام  2022بناء األساس لالنتقال من مرحلة االستجابة اإلنسانية إلى التدخالت اإلنمائية في ليبيا.
استناد ا إلى مشاورات الجدوى التي أجريت في عام  .2021باإلضافة إلى
أيضا لتشمل مواقع إضافية ،مثل أوباري وإجدابيا
ستتوسع األنشطة ً
ً
غالبا ما يكونون
ذلك ،يعتزم البرنامج التركيز على األنشطة الداعمة للحكم المحلي والوساطة وبناء السالم ،كما ستضع هذه العناصر الشباب الذين ً
معرضين لخطر التجنيد في الجماعات المسلحة؛ في صميم األنشطة البرنامجية باعتبارهم عناصر تمكينية في التغيير اإليجابي.

إعادة تأهيل المسرح البلدي في سبها © عبد المنعم الجهيمي/المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا
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آلية الموارد واالستجابة للمهاجرين
تجمع آلية الموارد واالستجابة للمهاجرين سلسلة واسعة من الخدمات
والمساعدات القائمة على احتياجات للمهاجرين المستضعفين الذين
يعيشون في المناطق الحضرية .تشمل هذه الخدمات المساعدات
الغذائية وغير الغذائية ،والخدمات الصحية ،وأنشطة التوعية ،وبناء
ً
فضاًل عن خدمات
قدرات الشركاء بمن فيهم السلطات المحلية،
اإلحالة إلى المساعدة المتخصصة ،مثل الحماية ،والصحة النفسية
والدعم النفسي االجتماعي ،والعودة الطوعية اإلنسانية .يتم
تقديم المساعدة من خالل مقر آلية الموارد واالستجابة للمهاجرين
في طرابلس ،والفرق آلية الموارد واالستجابة للمهاجرين المتنقلة
والتابعة للمنظمة الدولية للهجرة التي تعمل في بني وليد،
وبنغازي ،والقطرون ،وسبها ،وغات ،وطرابلس ،وزوارة.

كما عزّ ز الخط الساخن المتاح للمنظمة الدولية للهجرة لمساعدة المهاجرين.
نفذت فرق آلية الموارد واالستجابة للمهاجرين  2,233دورة توعية لتعميم
مهاجرا.
الرسائل الرئيسية للحملة ووصلت إلى 20,941
ً
نظمت آلية الموارد واالستجابة للمهاجرين دورة تدريبية في مجال حوكمة
الهجرة لتعزيز قدرة السلطات الوطنية الليبية المعنية وأصحاب المصلحة
اآلخرين ،مثل الهالل األحمر الليبي ومنظمات المجتمع المدني المحلية،
على اإلعداد الحتياجات المهاجرين وتلبيتها .ركز التدريب على مواضيع
مختلفة شملت الهجرة والتنمية ،وقانون الهجرة الدولي ،واالتجار
بالمهاجرين وتهريبهم ،وهجرة اليد العاملة ،ولمحة عامة عن آخر مستجدات
حوكمة الهجرة.

وصلت آلية الموارد واالستجابة للمهاجرين في عام  2021إلى  107,155العام المقبل

مهاجر ا في جميع أنحاء ليبيا 36% ،منهم من النساء والفتيات .تلقى
ً
مهاجر ا المساعدات غير الغذائية ،مثل مستلزمات
ما مجموعه 47,805
ً
النظافة ،والمالبس ،والبطانيات ،والمصابيح الشمسية ،واألفرشة،
مهاجرا مساعدات غذائية ،وتلقى
وأدوات المطبخ ،بينما تلقى 40,410
ً
مهاجرا استشارات طبية في أثناء الزيارات الميدانية .أثر الوضع
25,277
ً
األمني واالقتصادي المتقلب إلى جانب تطور جائحة فيروس كورونا على
المهاجرين بشدة ،فقد وسعت آلية الموارد واالستجابة للمهاجرين نطاق
خدماتها لتوفير الوجبات الجاهزة لدعم المهاجرين المستضعفين بالتعاون
مع برنامج األغذية العالمي .تحتوي المعدات الغذائية على العناصر
األساسية الجاهزة لألكل ،مثل الفاصولياء المعلبة والتونة والحالوة التي
تبقى صالحة لألكل ألكثر من شهر.
وكثيرا ما يخدعهم المهربون والمتاجرون
يتم تضليل العديد من المهاجرين
ً
قبل مغادرة بلدهم ،وذلك ألنهم ال يستطيعون الوصول إلى مصادر
معلومات موثوقة مما يترك العديد من منهم عرضة ألنواع مختلفة من
سوء المعاملة في أثناء رحلة الهجرة .قام برنامج آلية الموارد واالستجابة
للمهاجرين بتصميم وتنفيذ حمالت توعوية بشأن مخاطر الهجرة غير
النظامية ومعلومات عن المسارات البديلة ،ومكافحة األمراض والوقاية
منها (بما في ذلك فيروس كورونا) ،والخدمات اإلنسانية المتاحة في
ليبيا.

من المتوقع لعام  2022أن تصل فرق آلية الموارد واالستجابة للمهاجرين
مهاجرا يعيشون في المناطق الحضرية في بني
إلى أكثر من 100,500
ً
وليد وبنغازي وغات والقطرون وسبها وطرابلس وزوارة ،وستواصل تقديم
المساعدة المباشرة عبر مواد اإلغاثة األساسية (غير الغذائية والغذائية)
والمساعدات الطبية والتوعية .باإلضافة إلى ذلك ،تخطط آلية الموارد
واالستجابة للمهاجرين بالتعاون مع هجرة اليد العاملة والتنمية البشرية
تنظيم تدريب جديد في مجال إدارة الهجرة للسلطات المحلية والشركاء
اآلخرين في غات .عالوةً على ذلك وللوصول إلى المزيد من المهاجرين في
الشرق ،تهدف آلية الموارد واالستجابة للمهاجرين إلى توسيع نطاق الدعم
المقدم للمهاجرين عن طريق توفير المساعدات غير الغذائية والغذائية
في أثناء زيارات التوعية من الباب إلى الباب.
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كان محمد في العاشرة من عمره فقط عندما توفي والده تاركًا له أن يرعى أخواته الخمس وأمه المريضة.
شابا ،كان يعمل في محل بقالة ويسافر من قريته في منطقة نوخالي في جنوب شرق
عندما كان محمد ً
ً
متواصاًل لدعم والدته
كفاحا
بنغالديش إلى العاصمة دكا كل شهر قبل أن يعود إلى قريته .كانت حياته
ً
وزوجته وابنتيه .انطلق محمد إلى ليبيا في عام ً 2012
بحثا عن خيارات عمل أفضل.
مستقرا في ليبيا ،كنت أعمل وأكسب المال وكان كل شيءٍ على ما يرام،
قال محمد “عندما كان الوضع
ً
ولكن بعد ذلك عندما بدأ النزاع ،كنت أخشى الموت”.
عندما ُفرضت القيود جراء فيروس كورونا واإلغالق التام في عام  ،2020بقي محمد دون عمل وال مستقبل
في ليبيا .أخبره أحد األصدقاء أن برنامج العودة الطوعية اإلنسانية التابع للمنظمة الدولية للهجرة هو الحل.
العثور على وظيفة بعد األزمة وأثناء الجائحة في ليبيا كان من أصعب األوضاع بالنسبة لي ”.كما ذكر“
محمد“ ،أخبرني أحد أصدقائي الذي عاد إلى بنغالديش مع المنظمة الدولية للهجرة أنه يمكنني التسجيل
للعودة إلى وطني من خالل برنامج العودة الطوعية اإلنسانية”.
متحمسا عشية عودته“ .انتظرت هذه الرحلة منذ شهر أبريل .لم أر زوجتي وأطفالي لتسع
كان محمد
ً
بنغالديشيا آخرون
مهاجر ا
سنوات” ،هكذا قال محمد في مطار معيتيقة بطرابلس حيث انضم إلى 124
ً
ً
على متن طائرة للعودة الطوعية اإلنسانية إلى دكا.
كانت هذه الرحلة هي الثانية في غضون أسبوع واحد إلعادة المهاجرين إلى بلدانهم األصلية منذ أن أوقفت
وزارة الداخلية جميع الرحالت الجوية اإلنسانية الخارجة من ليبيا في شهر أغسطس  .2021غادرت الرحلة األولى
شخصا ووصلوا بأمان إلى بانجول عاصمة غامبيا يوم  22أكتوبر.
مطار مصراتة الدولي وعلى متنها 127
ً
مهاجرا من ليبيا بصورة آمنة وقانونية وكريمة عبر برنامج المنظمة“
منذ عام  ،2015عاد أكثر من 53,000
ً
صر ح فيدريكو صودا رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة
كما
“
اإلنسانية
الدولية للهجرة للعودة الطوعية
ّ
في ليبيا “ ،يعتبر البرنامج شريان حياة وفرصة للبدء من جديد بالنسبة للكثير”.
يتم إجراء فحوص طبية للمهاجرين قبل مغادرتهم ،ويتم مساعدتهم على النقل قبيل المغادرة ،وتقديم
خدمات المشورة وفحوص الحماية لهم ،كما يتم إعطاؤهم معدات الوقاية الشخصية وإجراء اختبارات (بي
سي آر) لهم للكشف عن فيروس كورونا قبل الصعود .وعند وصولهم ،تقوم المنظمة الدولية للهجرة
إشراقا.
ً
بدعم المهاجرين بمساعدتهم على إعادة لمساعدتهم على بناء مستقبل أكثر
سنوات عندما
ٍ
صغير ا للبقالة كالذي تركه قبل
متجر ا
يأمل محمد أن يستفيد من هذه المساعدة ويفتح
ً
ً
سافر إلى ليبيا.
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العودة الطوعية اإلنسانية
قائما على الحقوق
نهجا
ً
تطبق المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا ً
لتلبية احتياجات المهاجرين المتأثرين بالنزاعات أو النزوح المرتبط
تيسر المنظمة الوصول إلى حلول آمنة وكريمة
بالكوارث الطبيعيةّ .
تمشيا مع هذا النهج .عندما يتعذر توفير خدمات
ودائمة للنزوح
ً
الحماية في البلدان المضيفة ،تدعم المنظمة المهاجرين للعودة
الطوعية إلى بلدانهم األم.
يعمل برنامج العودة الطوعية اإلنسانية على تخفيف معاناة المهاجرين
الذين تقطعت بهم السبل والموجودون في مراكز اإليواء من خالل توفير
المساعدة اإلنسانية إلنقاذ وإدامة الحياة ،والتوعية بمخاطر الهجرة غير
القانونية والخيارات البديلة عن طريق اإلحاالت .تهدف الخدمات المقدمة
في إطار برنامج العودة الطوعية اإلنسانية إلى توفير الدعم المخصص
للمهاجرين في ليبيا وعند عودتهم إلى بلدانهم األصلية.
مهاجر ا ( 3,031رجل
ساعد برنامج العودة الطوعية اإلنسانية 4,332
ً
و 655امرأة و 310فتى و 336فتاة) على العودة الطوعية من ليبيا إلى
مهاجرا
أصليا على مدار عام  .2021كان من بين العائدين 464
بلدا
ً
ً
ً 21
ً
طفاًل غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين
لديهم احتياجات طبية و44
عنهم 85% .من المهاجرين الذين تم دعمهم للعودة إلى بلدانهم األم
مهاجر ا) ،و15%
كانوا من الموجودين في المواقع الحضرية (3,702
ً
( 596بالغً ا وً 34
طفاًل) كانوا من الموجودين في مراكز اإليواء في ليبيا.
استفاد جميع العائدين من الفحوصات الطبية وفحوصات الضعف،
للكشف عن فيروس كورونا قبل المغادرة ،وتسهيل ) (RCPواختبارات
تأشيرات الخروج ،ومواد الوقاية الشخصية ،مثل الكمامات والقفازات
ومعقمات اليدين ،والمساعدة على المغادرة ،إضافةً إلى المساعدة على
الوصول إلى بلد العودة .ستتاح للعائدين فرصة االستفادة من المساعدة
خصيصا إلعادة اإلدماج التي تشمل الدعم العيني الذي يقدمه
المصممة
ً
مكتب المنظمة الدولية للهجرة في بلدان المنشأ.
من خالل هذا التدخل متعدد األوجه ،تقدم المنظمة الدولية للهجرة في
ليبيا العودة الطوعية اإلنسانية وإعادة اإلدماج للمهاجرين الذين يرغبون في
العودة إلى بلدانهم األصلية ،مما يخفف من معاناة المهاجرين المحتجزين
والذين تقطعت بهم السبل .تقديم المساعدة اإلنسانية والكريمة والعاجلة
للعودة وإعادة اإلدماج يعطي شريان الحياة لمن تقطعت بهم السبل
في ليبيا.
سيطرت تحديات كبيرة على هذا العام نتيجة تعليق وزارة الداخلية لجميع
الرحالت اإلنسانية من ليبيا في أغسطس  ،2021وتفشي فيروس كورونا
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وما تاله من قيود على الحركة والتنقل التي تم اتخاذها للحد من انتشار
الفيروس .فرضت السلطات الليبية سلسلة من التدابير الوقائية مثل
التباعد ،وحظر التجول ،والقيود المفروضة على التنقل ،وإغالق المطارات
والحدود.

العام المقبل
سيواصل البرنامج تقديم خدمات التوعية للمهاجرين عبر خط المعلومات
الساخن ،وتقديم المشورة الفردية ،وفحص حاالت الضعف ،والمساعدة
المباشرة الفورية ،كما سيواصل البرنامج مساعدة المهاجرين على الحصول
على وثائق السفر ،والوصول إلى الخدمات القنصلية ،وإجراء الفحوصات
الصحية قبل المغادرة ،والمساعدة على النقل ،وإجراء إحاالت مرجعية مع
وكاالت األمم المتحدة األخرى والمنظمات الدولية ،بمن فيهم المفوضية
السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين ،والتنسيق مع بلدان المنشأ
لتقديم مساعدة مخصصة للعائدين وضحايا االتجار.
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صحة المهاجرين

تهدف المنظمة الدولية للهجرة إلى الحد من الوفيات واألمراض بين
داخليا وأفراد المجتمعات المحلية المضيفة.
المهاجرين والنازحين
ً
يدعم برنامج صحة المهاجرين التابع للمنظمة الدولية للهجرة الفئات
المستضعفة من السكان من خالل توفير خدمات الرعاية الصحية
األولية ،وإحالة الحاالت وتعزيز الصحة في نقاط اإلنزال ومراكز
اإليواء والمرافق الصحية العامة واألوساط المجتمعية الكثيفة
بالمهاجرين.
تقوم المنظمة الدولية للهجرة بإجراء الفحوصات الطبية وفحوصات
القدرة على السفر قبل المغادرة للمهاجرين العائدين إلى بلدانهم
األم من خالل برنامج العودة الطوعية اإلنسانية .إلى جانب
المساعدات الصحية المباشرة ،تقوم المنظمة الدولية للهجرة بدعم
تعزيز النظام الصحي الوطني بإصالح مرافق الصحة العامة ،والتبرع
بالمعدات ،وتوفير التدريب لبناء قدرات السلطات الصحية الوطنية
والشركاء المعنيين.
تم في عام  2021عبر برنامج صحة المهاجرين تقديم  105,905استشارة
رعاية صحية أولية إلى (ً 67,336
رجاًل و 20,263امرأة و 12,433فتى
داخليا وأفراد المجتمع المضيف،
و 5,873فتاة) من المهاجرين والنازحين
ً
مهاجر ا (ً 171
رجاًل و 828امرأة و 221فتى و120
وتمت إحالة 2,340
ً
فتاة) إلى المرافق الصحية الثانوية والثالثية لتلقي العالج المتخصص
والتدخالت المنقذة للحياة.
بالتنسيق الوثيق مع المركز الوطني لمكافحة األمراض ،أجرى البرنامج
 23حملة لفحص السل في مراكز اإليواء ،وفي المكتب الطبي للمنظمة
الدولية للهجرة ،وفي المجتمعات المحلية .قامت المنظمة الدولية للهجرة
فردا (ً 7,423
رجاًل و 919امرأة) وأبلغت
في عام  2021بفحص ً 8,342
المركز الوطني لمكافحة األمراض عن  159حالة ُسل نشطة لتتلقى العالج
والرعاية الصحية مع تقديم الدعم الغذائي لهذه الحاالت.
واصلت المنظمة الدولية للهجرة التبرع بالمعدات واللوازم الطبية الالزمة
للكيانات الصحية الوطنية والمرافق الصحية العامة ونقاط الدخول بغية
دعم األنظمة الصحية الوطنية في الحفاظ على خدمات الرعاية الصحية
األساسية عبر سلسلة الرعاية المستمرة مع إدارة االستجابة لفيروس
كورونا المستجد .أنشأ برنامج صحة المهاجرين مراكز عزل مجهزة تجهيز كامل
في أربعة مراكز إيواء (المباني ،وعين زارة ،وقنفودة ،والكفرة) ونقطتي
دخول (مطاري معيتيقة ومصراتة).

باإلضافة إلى ما سبق ذكره ،عززت المنظمة الدولية للهجرة أنشطة
المشاركة المجتمعية من أجل دعم الجهود الوطنية للوقاية من فيروس
كورونا والتصدي له ،إعطاء التطعيمات ضده والحد من تعرض المهاجرين
داخليا
ونازحا
مهاجرا
النتشار األمراض ،ووصلت إلى أكثر من 100,000
ً
ً
ً
عن طريق عقد جلسات توعوية عن فيروس كورونا .دعمت المنظمة الدولية
للهجرة في عام  2021حمالت التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا
التي استهدفت المهاجرين في  12مركزً ا لإليواء وخمس بلديات كثيفة
بالمهاجرين (الكفرة وحي األندلس وجنزور وسوق الجمعة وتاجوراء) حيث
يسرت المنظمة الدولية للهجرة إدارة  7,815جرعة من التطعيم ضد فيروس
كورونا.
كجزء من برنامج العودة الطوعية اإلنسانية ،قدمت المنظمة الدولية للهجرة
مهاجرا (ً 4,979
رجاًل ،و 1,136امرأة،
ومساعدات طبية إلى 7,067
ٍ
فحوصا
ً
ً
وً 848
طفاًل ،و 104أطفال غير مصحوب بذويه) ودعمت  440حالة طبية،
طبيا.
ً
بمن فيهم 26
مرافقا ً
أجرت المنظمة الدولية للهجرة كذلك  501تقييم صحي واستشارات
المساعدة الصحية المتعلقة بسفر المهاجرين الذين تمت إعادة توطينهم
في بلدان اللجوء.
قدمت المنظمة الدولية للهجرة سلسلة من الدورات التدريبية لبناء القدرات
في مجال مراقبة األمراض ونظم المعلومات الصحية لدعم القدرات
الوطنية للتأهب لحاالت الطوارئ واالستجابة لها في مجال الصحة العامة.
موظفا من الشركاء
ً
في عام  ،2021قام برنامج صحة المهاجرين بتدريب 19
في قطاع الصحة على المراقبة المجتمعية القائمة على األحداث (شبكة
وطنيا لإلحصاء وإدارة البيانات
موظفا
ً
اإلنذار المبكر واالستجابة) و38
ً
ببرنامجية المعلومات الصحية للمناطق.
دعمت المنظمة الدولية للهجرة موظفي المركز الوطني لمكافحة األمراض
في مطار مصراتة ونقطة عبور رأس جدير الحدودية عن طريق إجراء فحوصات
عابر ا للحدود بصفتها الوكالة الرائدة
طبية ألكثر من 927,000
مسافر ا ً
ً
في الخطة الوطنية للتأهب واالستجابة لفيروس كورونا عند نقاط الدخول.
عالوة على ذلك ،نظم برنامج صحة المهاجرين ورشة عمل ألكثر من 40
صحيا في ليبيا وتونس لتعزيز التعاون عبر الحدود بين البلدين،
منسقا
ً
ً
وتعزيز قدرات الوقاية من األمراض المعدية ومكافحتها عند نقاط الدخول.
أيضا الجهات الصحية الوطنية لوضع خطة التأهب لحاالت
دعمت المنظمة ً
الطوارئ وإجراءات تشغيل موحدة في نقاط الدخول.
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مع وزارة الصحة ،ثالثة اجتماعات لفريق العمل الفرعي المعني بصحة
ً
مسؤواًل
المهاجرين ،وورشتي عمل لفريق العمل التقني مع أكثر من 50
وطنيا وممثلين من وكاالت األمم المتحدة والشركاء الدوليين العاملين
ً
في مجال صحة المهاجرين .ناقش المشاركون في االجتماعات اإلعداد
لتطعيم المهاجرين ضد فيروس كورونا ،وتوسيع آليات المراقبة الصحية
في مراكز اإليواء.

في عام  ،2022سيواصل البرنامج دعم خدمات الرعاية الصحية األولية،
وإدارة المعلومات الصحية ،ومراقبة األمراض ،واالستجابة لمرض السل،
وتوسيع الدعم في حمالت التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا؛ الموجهة
للمهاجرين في مراكز اإليواء والمجتمعات المحلية.

كجزء من أنشطة الدعوة المستمرة التي تقوم بها المنظمة الدولية
للهجرة من أجل توفير الخدمات الصحية المراعية لظروف مهاجرين ،واصل
برنامج صحة المهاجرين تقديم دورات تدريبية مختلفة لبناء القدرات بشأن
مواطن الضعف الصحية العامة المتصلة بالهجرة واالحتجاز بهدف مساعدة
السلطات الصحية الوطنية على إدراج األحكام الصحية المالءمة للمهاجرين
في االستراتيجيات والسياسات الصحية الوطنية لضمان وجود تغطية
صحية شاملة.

أيضا على تعزيز وتوسيع نطاق المراقبة واالستجابة
سيركز البرنامج ً
السريعة لألمراض المعدية عن طريق إنشاء فرق للطوارئ الطبية تابعة
للمنظمة الدولية للهجرة في مراكز اإليواء ،ونقاط الدخول ،ونقاط اإلنزال،
والمجتمعات المحلية الكثيفة بالمهاجرين .سيواصل برنامج صحة المهاجرين
تقييم توفر الخدمات الصحية واحتياجاتها على طول طرق الهجرة في ليبيا،
إلى جانب تنفيذ خطط التأهب للطوارئ ،وإجراءات التشغيل الموحدة عند
نقاط الدخول ،ووضع الحد األدنى لمعايير خدمات الرعاية الصحية األولية
األساسية في مراكز اإليواء وفي المجتمعات المحلية الكثيفة بالمهاجرين.

موظفا من مسؤولي الصحة واألمن
ً
دربت المنظمة الدولية للهجرة 594
الوطنيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية ،وموظفي المراقبة
والشركاء في القطاع الصحي على الخدمات الصحية المراعية للهجرة،
مع توفير التدريب على التأهب واالستجابة لفيروس كورونا ،مثل الوقاية
من العدوى ومكافحتها ،وإدارة وحدات العناية المركزة ،ومراقبة األمراض
واإلشراف على التطعيمات باإلضافة إلى أمور أخرى.

التحصين الروتيني لألطفال المهاجرين © إسالم العزابي/المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا
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الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي

يتبع برنامج المنظمة الدولية للهجرة للصحة النفسية والدعم
مجتمعي ا .يهدف هذا النهج
نهج ا
ً
النفسي االجتماعي في ليبيا ً
إلى فهم احتياجات المجتمع المحلي في أثناء حاالت الطوارئ
وبعدها ،وتعزيز القدرة على الصمود والرفاه النفسي االجتماعي
لألفراد والجماعات والمجتمعات المحلية.
تهدف أنشطة قسم الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي
إلى تعزيز قدرة السكان المتضررين على الصمود وتعزيز آليات التأقلم
اإليجابية .يركز برنامج الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي على
حقوق اإلنسان وكرامة المهاجرين في أنشطته الرامية إلى تهيئة بيئة
اجتماعية تمكن األفراد واألسر والمجتمعات المحلية من تحقيق إمكاناتهم،
مع مراعاة العوامل االجتماعية والنفسية عند تلبية االحتياجات األساسية.
تمثل خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي أولوية رئيسية
للمنظمة الدولية للهجرة ألن العديد من المهاجرين ال يحصلون على
الخدمات ويعانون من ضغوط غير طبيعية خالل رحلة الهجرة .تعتمد
مجتمعي ا للصحة النفسية والدعم النفسي
نهج ا
ً
المنظمة الدولية للهجرة ً
االجتماعي ،حيث تقدم الفرق مجموعة متنوعة من خدمات الصحة النفسية
والدعم النفسي االجتماعي ،مثل تقديم المشورة ،واإلسعافات األولية
النفسية ،وجلسات الدعم الجماعية ،واألنشطة النفسية االجتماعية
القائمة على الفنون ،وجلسات توعوية بشأن األثر النفسي لفيروس كورونا
المستجد ،والتثقيف النفسي ،واإلحالة إلى الرعاية الصحية النفسية
المتخصصة .ساعدت هذه الخدمات على معالجة الحاالت النفسية
واالجتماعية المعقدة التي يعاني منها المهاجرون.

في عام  ،2021دعم برنامج الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي
شخص ا (ً 3,654
رجاًل ،و 1,502امرأة ،و 652فتى ،و 270فتاة) بتقديم
6,078
ً
شخص ا
خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي ،وأحال 300
ً
(ً 202
رجاًل و 98امرأة) إلى أقسام الحماية ،والصحة ،والعودة الطوعية
اإلنسانية ،وآلية الموارد واالستجابة للمهاجرين .تم تقديم خدمات الصحة
النفسية والدعم النفسي االجتماعي عن بعد من خالل خط المساعدة
للصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي بسبب تفشي فيروس
مهاجرا من مدن وبلدات مختلفة في ليبيا طالبين
كورونا ،حيث إتصل 153
ً
المساعدة .يكفل خط المساعدة للمهاجرين المستضعفين إمكانية
الحصول على خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي ،ال
سيما في ظل القيود المفروضة على الحركة والتنقل .عالوة على ذلك،
نُ فذت أنشطة الدعم النفسي الجماعية في مجموعات أصغر بسبب
فيروس كورونا ،واتخذت جميع التدابير الصحية العامة خالل دورات التدريب.

نظم البرنامج تسع دورات تدريبية في مجال الصحة النفسية والدعم
حكومي ا في الخطوط األمامية،
موظف ا
ً
النفسي االجتماعي لفائدة 165
ً
والعاملين في مجال الصحة ،وممثلين عن منظمات المجتمع المدني
والمنظمات الدولية غير الحكومية .ساعدت التدريبات على تعزيز قدرة
الموظفين الصحيين الليبيين المعنيين في مرافق الرعاية الصحية األولية
والعاملين النشطين في المجتمع المدني على توفير فهم للصحة
النفسية والدعم النفسي االجتماعي ،والمفاهيم الرئيسية واألطر للصحة
النفسية والدعم النفسي االجتماعي ،والنهج المجتمعي ،واألدوات
والموارد ،واإلسعافات األولية النفسية ،ومهارات التواصل الداعمة.

تتطلب الهجرة والنزوح الكثير من التكيف والتأقلم ،حيث يعبر الناس الحدود
بين األشخاص والحدود االجتماعية واالقتصادية والثقافية والجغرافية.
يمكن للهجرة أن تخلق مواطن ضعف نفسية واجتماعية محددة ،وإذا
اقترنت بعوامل خطر أخرى فإنه يمكنها أن تؤثر على الصحة النفسية
للمهاجرين .يتضخم ذلك في أنواع معينة من الهجرة ،مثل الهجرة القسرية
والنزوح بسبب النزاعات والكوارث .تدعم أنشطة الصحة النفسية والدعم
النفسي االجتماعي المهاجرين الذين يعانون من ضائقة في المناطق
الحضرية ونقاط اإلنزال بعد االعتراض أو اإلنقاذ في البحر عن طريق تقديم
اإلسعافات األولية النفسية واإلحالة إلى األقسام والخدمات األخرى.
يشارك في رئاسة فريق العمل التقني المعني بالصحة النفسية والدعم
النفسي االجتماعي المنظمة الدولية للهجرة والهيئة الطبية الدولية،
بالتعاون الوثيق مع وزارة الصحة .عقد فريق العمل التقني في عام 2021
شهري ا ،وأعد رسائل إخبارية ربع سنوية لتبادل
تنسيقي ا
اجتماع ا
إثنى عشر
ً
ً
ً
المعلومات عن خدمات وأنشطة الدعم النفسي االجتماعي في ليبيا،
وقدم الدعم التقني للشركاء ،وحدد الخدمات التي تقدمها المنظمات غير
الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني ،ونسق التوجيه والتدريب
المستمرين .تم كذلك وضع خطة سنوية لعام  2021بالتنسيق الوثيق
مع وزارة الصحة ،وتم تنظيم ورشة عمل بشأن آليات اإلحالة.
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العام المقبل
في عام  ،2022تقترح المنظمة الدولية للهجرة تعزيز استجابتها في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي للسكان النازحين ،على
المستويين الجماعي والفردي ،ومواصلة العمل على إمكانية حصول السكان المتضررين على الخدمات المتخصصة التي يقدمها الشركاء والمؤسسات
الوطنية .ستواصل المنظمة الدولية للهجرة تقديم خدمات الدعم المباشر في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي ،وزيادة االستجابة
في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي للوصول إلى المهاجرين المستضعفين في المناطق النائية .ستقدم المنظمة الدولية
للهجرة الدعم لوزارة الصحة الليبية وغيرها من الوزارات المعنية بالدعم التقني الالزم ومن خالل أنشطة بناء القدرات في مجال الصحة النفسية والدعم
النفسي االجتماعي التي تستهدف المستجيبين في الخطوط األمامية ومنظمات المجتمع المدني الليبية .ستحافظ المنظمة الدولية للهجرة على
دورها الرائد في رئاسة فريق العمل التقني المعني بالصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي في ليبيا ،بهدف دعم اآلليات الوطنية لتنسيق
الصحة النفسية والدعم النفسي االجتماعي.

اليوم الدولي للسالم باستضافة قسم الصحة النفسية والدعم النفسي
االجتماعي © المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا

21

| الـتـقـريـر الـسـنـوي  - 2021لـيـبـيـا

© مجدي الناكوع/المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا 2021

الحـمـايـة

تقدم المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا خدمات الحماية لضمان
تمكن المهاجرين الذين يحتاجون إلى دعم متخصص من الحصول
على المساعدة الالزمة ،ويتم ذلك عبر زيارات التوعية والرصد،
أيضا عن طريق التركيز على بناء
والحماية والحلول المجتمعية ،ولكن ً
القدرات والشراكات ،والعمل بالتعاون الوثيق مع النظراء الحكوميين
وغير الحكوميين المعنيين ومع مجتمعات المهاجرين وسفارات بلدان
المنشأ.
مهاجر ا
وصل فريق الحماية التابع للمنظمة الدولية للهجرة إلى 9,579
ً
(ً 6,389
رجاًل و 3,190امرأة) في عام  2021في طرابلس ومصراتة وزوارة
وسبها والزاوية وبنغازي .يساعد المسؤولون عن إدارة حاالت األفراد
في الشفاء والتعافي ،ويعززون استراتيجيات التأقلم لتعزيز الصمود
والعزيمة لدى المهاجرين على المدى الطويل بهدف توفير خدمات جيدة
ورعاية كريمة.
أيضا على تعزيز قدرات المجتمعات المحلية وشبكات
عمل فريق الحماية ً
الدعم المجتمعي على االستجابة لمخاطر الحماية المستمرة التي يواجهها
المهاجرون .أدى التعامل مع المحشدين المجتمعيين وتنفيذ أنشطة
“التواصل مع المجتمعات” إلى مساعدة األفراد على فهم المخاطر وتعزيز
عوامل الحماية الحالية .تم تنظيم جلسات إعالمية بشأن مواضيع مثل
االلتحاق بالمدارس والحصول على خدمات المساعدة ضد العنف القائم
استناد ا إلى المشاركة المجتمعية والمالحظات.
على النوع االجتماعي
ً
ضعفا في المجتمع بصورة
ً
ّأثر تفشي فيروس كورونا على األشخاص األكثر
شديدة ،وفي ظل المصاعب االقتصادية الشديدة ،والبطالة ،وانعدام
األمن الغذائي ،والقيود المفروضة على التنقل ،وإغالق الحدود الدولية،
تم عزل العديد من المهاجرين ،بمن فيهم النساء واألطفال ،وتقطعت
بهم السبل ،مع انخفاض قدرة مقدمي الخدمات والمجتمعات المحلية
على تحديد حاالت الحماية والمساعدة فيها .واصلت المنظمة الدولية
للهجرة توفير خدمات الحماية آلالف المهاجرين المستضعفين وقامت
بمواءمة أساليب تقديم الخدمات للوصول إلى الفئات المستضعفة مثل
ضحايا االتجار واألطفال غير المصحوبين بذويهم .تم كذلك توسيع نطاق
أنشطة التوعية.

قدم برنامج الحماية التابع للمنظمة الدولية للهجرة أنشطة التدريب وبناء
القدرات لمختلف الوزارات الحكومية ،بما في ذلك وزارة الشؤون االجتماعية
ووزارة الداخلية ،بشأن مواضيع من بينها مكافحة االتجار باألشخاص
والمنهجية القائمة على حقوق اإلنسان.
قام برنامج الحماية برصد ومراقبة مسائل الحماية ،وقدم خدمات متخصصة
للمهاجرين المستضعفين على طول طريق الهجرة ،وفي األوساط
المجتمعية ،وفي نقاط اإلنزال ،وفي مراكز اإليواء .شمل ذلك دعم لم
شمل األسر ومساعدة المهاجرين المستضعفين على العودة إلى أوطانهم
عن طريق برنامج العودة الطوعية اإلنسانية.

العام المقبل
سيواصل برنامج الحماية في عام  2022دعم وتعزيز نهج قائم على الحقوق
إلدارة الهجرة من خالل أنشطة التدريب وبناء القدرات لدعم الحكومة الليبية.
وسيستمر تقديم خدمات إدارة الحاالت في جميع أنحاء ليبيا إلى المهاجرين
األكثر ضعفا الذين تم تحديدهم ،بمن فيهم الناجون من العنف القائم
على النوع االجتماعي ،وضحايا االتجار ،واألطفال غير المصحوبين بذويهم
والمنفصلين عنهم .سيتم توفير بناء القدرات والتدريب للمجتمع المدني
والشركاء الحكوميين بهدف تعزيز خدمات الحماية ،كما سيتم توسيع
نطاق أنشطة الحماية المجتمعية مع النازحين والمجتمعات المضيفة في
المناطق ذات االحتياجات القصوى لتعزيز عوامل الحماية المجتمعية وتعزيز
القدرة على الصمود.
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زيادة قدرات الحكومات على إدارة الهجرة
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في خطوة نحو تنظيم هجرة اليد العاملة؛ وقعت دولتا ليبيا والنيجر يوم  30نوفمبر  2021مذكرة تفاهم
تسعى إلى حماية العمال المهاجرين من خالل إصدار تأشيرة عمل فعالة قبل التوظيف ،واالستجابة بشكل
أفضل الحتياجات سوق العمل في ليبيا.
رئيسيا في تعزيز حقوق العمل للمهاجرين النيجيريين في ليبيا ،وتحسين ظروف“
دورا
ً
يلعب التعاون الثنائي ً
عملهم وبالتالي تيسير التحويالت المالية إلى مجتمعاتهم والمساهمة في تنمية بلدانهم األصلية عبر
هذه التحويالت” ،قالت باربرا ريكس ،رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في النيجر“ ،سيساهم التعاون
أيضا في مكافحة تهريب المهاجرين واالتجار باألشخاص وتعزيز مسارات الهجرة اآلمنة والنظامية”.
الثنائي ً
وقال فيديريكو صودا ،رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا ،إن تعزيز آليات التنسيق والتعاون في
وصرح ً
مهاجرا
قائاًل“ ،هناك أكثر من 600,000
إدارة الهجرة وتنقل اليد العاملة عبر حدود البلدان أمر ضروري.
ً
ّ
محوريا في
دورا
ً
في ليبيا ،والمهاجرين النيجيريين هم المجموعة األبرز بنسبة  20في المائة .إنهم يلعبون ً
توفير قوة عاملة مهمة لالقتصاد الليبي ويساهمون في تنمية وطنهم من خالل التحويالت المالية”.
وفقا لتقرير مصفوفة تتبع النزوح في ليبيا بعنوان :التنقل في مثلث تشاد وليبيا والنيجر (أغسطس
ً
 - 2019سبتمبر  )2020حول طبيعة ديناميكيات الهجرة بين ليبيا وتشاد والنيجر؛ يعد عبور الصحراء الكبرى
أحد أكثر رحالت الهجرة خطورةً في العالم .الطرق التي يعبر منها المهاجرون خالية ،وتتكرر أعطال المركبات
وغالبا ما يسافر المهاجرون على خطى قرون من الهجرة أمامهم دون أي
والتهديدات من ُقطاع الطرق،
ً
وثائق أو وضع قانوني.
واستجابةً لهذه المخاطر ،تعمل المنظمة الدولية للهجرة بشكل وثيق مع الحكومتين الليبية والنيجيرية لتعزيز
قدراتهما في مختلف المجاالت ،بما في ذلك هجرة اليد العاملة ،وبيانات الهجرة ،وحماية المهاجرين .عملت
أيضا كمنسق لتعزيز الحوار النشط والسياسات وآليات التعاون الدولي بشأن تنقل اليد العاملة
المنظمة ً
بغية دعم األطر القانونية لحماية حقوق العمال المهاجرين.
كما دعمت المنظمة الدولية للهجرة اجتماع مائدة مستديرة بين وزير العمل الليبي ومسؤولي وزارة العمل
واستنادا إلى الخبرة المستمدة في النيجر ،يتمثل
من تشاد والسنغال وغانا وغينيا كوناكري ومالي ونيجيريا.
ً
الهدف في تعزيز الحوار وتمهيد الطريق نحو إنشاء إطار للتعاون الدولي في مجال تنقل اليد العاملة بين
ليبيا وبلدان المنشأ الرئيسية.
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الهجرة وإدارة الحدود
يواصل برنامج الهجرة وإدارة الحدود تقديم المساعدة للتصدي
للتحديات المعقدة في مجال إدارة الحدود في ليبيا ،ويتعامل مع
شركائه في المجتمع الدولي للمساعدة في مواجهة التحديات
التشغيلية المتزايدة إلدارة الهجرة.
يدعم برنامج الهجرة وإدارة الحدود الكيانات الوطنية من خالل مبادرات
خصيصا للتعاون التقني وبناء القدرات .قدمت المنظمة
وتدريبات مصممة
ً
الدولية للهجرة معدات الحماية وإنقاذ األرواح وساعدت في إدخال تحسينات
على الهياكل األساسية للسالمة في نقاط اإلنزال ،ونفذت تدخالت في
مجالي الصرف الصحي والنظافة الصحية في مراكز اإليواء التي يديرها
جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لتحسين المستويات المعيشية الدنيا
للمهاجرين الموجودين في المراكز.
استجابةً لجائحة فيروس كورونا ،عزّ ز البرنامج قدرة السلطات الوطنية
على تنفيذ التدابير الوقائية عن طريق إيصال معدات الحماية الشخصية
والقيام بتدخالت التعقيم والتطهير الروتينية في مراكز اإليواء .ولتعزيز
االستجابة الوطنية ،نفذت المنظمة  25حملة للترويج للنظافة الصحية
والتوعية بفيروس كورونا في  15مركزً ا تحت إدارة جهاز مكافحة الهجرة
مهاجرا (1,787
غير الشرعية وثالثة مالجئ حيث بلغت الحمالت 2,427
ً
ً
موظفا من جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.
ً
رجاًل و 834امرأة) و194
تقدما في تعاونها مع السلطات الحكومية
أحرزت المنظمة الدولية للهجرة
ً
المعنية إلنشاء نظام معلومات وتحليل بيانات الهجرة (ميداس) في نقاط
العبور الحدودية المستهدفة ،بهدف تحسين إجراءات إدارة الهوية لدى
السلطات المعنية .سيمكّن نظام ميداس سلطات الحدود الليبية من
الرصد الفعال لمن يدخل أراضيها ويخرج منها عالوة على توفير المعلومات
والبيانات التي يمكن استخدامها لتحليل االتجاهات ووضع السياسات.
تمتلك الحكومة الليبية وحدها وبالكامل أي بيانات جمعها نظام ميداس.
يسرت وحدة الهجرة وإدارة الحدود في عام  2021العديد من مبادرات تنمية
ً
مسؤواًل
دورات تدريبية وورش عمل ،استهدفت 630
ٍ
القدرات التي شملت
من مختلف الكيانات الوطنية الليبية ومن الممثلين القنصليين للحكومات
األجنبية الموجودة في ليبيا .شملت المبادرات مجموعة واسعة من
المواضيع لتعزيز إدارة الهجرة واالستجابة لألزمات ،مثل اإلدارة اإلنسانية
للحدود ،وإدارة بيانات الهجرة ،ومبادئ الحماية ،ومكافحة تهريب المهاجرين،
والبحث واإلنقاذ البحريين.
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ساهم برنامج الهجرة وإدارة الحدود في تعزيز آليات التعاون وقدرات
المسؤولين الحكوميين على التصدي للتحديات المتصلة بإدارة الحدود
في حاالت األزمات والطوارئ من خالل عقد ورشة عمل إقليمية تفاعلية
حول نهج متكامل إلدارة الحدود في حاالت األزمات والطوارئ في ليبيا
والدول المجاورة لها .كفل المضيفان المشاركان للحدث وهما؛ حكومة
الوحدة الوطنية في ليبيا واالتحاد األفريقي ،إلى جانب البيانات التي
قدمتها منظمات دولية أخرى مثل مكتب األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب،
ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،والوكالة األوروبية
لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) ،اتباع نهج متعدد األبعاد في إدارة
الحدود اإلنسانية.

العام المقبل
في عام  ،2022سيواصل برنامج الهجرة وإدارة الحدود تقديم التوجيه
والخبرة للحكومات التي تطمح إلى تحسين إدارة الحدود واإلجراءات
التشغيلية وظروف الهجرة ،وتوفير المياه والصرف الصحي والنظافة
الصحية ،ومساعدة إعادة التأهيل الخفيفة لمراكز اإليواء لضمان معاملة
المهاجرين معاملة كريمة وحصولهم على الحد األدنى من مستويات
المعيشة.
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البحث واإلنقاذ والتعاون التقني
دور ا
يؤدي برنامج البحث واإلنقاذ والتعاون التقني
ً
ً
مركزيا في العام المقبل
التصدي للتحديات المتزايدة المتصلة بإدارة الهجرة في ليبيا
عن طريق التعاون االستراتيجي مع الكيانات والشركاء الوطنيين
المعنيين ،وتقديم المساعدة في الهجرة وإدارة الحدود والمبادرات
المتصلة بالبحث واإلنقاذ التي تستهدف المهاجرين الذين تم
إنزالهم في ليبيا.
يهدف بناء قدرات الكيانات الوطنية إلى تحسين المساعدة المنقذة للحياة
والمساعدة اإلنسانية التي يتلقاها المهاجرون أثناء اعتراضهم أو إنقاذهم
في البحر وإعادتهم إلى ليبيا .قدمت المنظمة الدولية للهجرة المساعدة
المنقذة للحياة للمهاجرين الذين تم إنقاذهم في الصحراء وداخل مراكز
اإليواء الرسمية عبر برنامج البحث واإلنقاذ والتعاون التقني.

لزيادة تعزيز تنفيذ أنشطة البحث واإلنقاذ الموجهة نحو الحماية والقائمة
على حقوق اإلنسان ،ستواصل المنظمة الدولية للهجرة في عام 2022
دعم قيام السلطات الوطنية بصياغة واعتماد إجراءات تشغيل موحدة،
وسيرتبط ذلك بمبادرات التنسيق المشتركة بين الوكاالت والدعم المكثف
لبناء قدرات السلطات الوطنية .سيشمل ذلك تدريب موظفي الدولة على
أساس الئحة التدريب لعام  2021التي وضعت بالتشاور مع الكيانات
الليبية المعنية.

رئيسيا في
نشاطا
ال يزال إيصال المساعدة اإلنسانية في نقاط اإلنزال
ً
ً
حافظة المنظمة الدولية للهجرة ،والتي تشمل فحص الحماية ،والدعم
النفسي االجتماعي ،وتوفير الغذاء ومواد اإلغاثة األساسية ،ومساعدة
المهاجرين على العودة الطوعية اإلنسانية إلى بلدانهم األم .تنفذ المنظمة
الدولية للهجرة تدابير وقائية عن طريق توفير معدات الوقاية الشخصية،
وتنظيم حمالت للترويج للنظافة الصحية ،وتنظيم دورات توعية حول
فيروس كورونا ،وأنشطة تعقيم وتطهير منتظمة في المرافق التي
تستوعب المهاجرين لتعزيز االستجابة لجائحة فيروس كورونا وغيرها من
األمراض المعدية األخرى.
أيضا بتيسير وتقديم الدعم
يقوم برنامج البحث واإلنقاذ والتعاون التقني ً
التقني للسلطات الليبية للمساعدة في تلبية االحتياجات اإلنسانية العاجلة
وتعزيز الشراكات الشاملة متعددة القطاعات .يساعد البرنامج سلطات
الهجرة الوطنية على تنفيذ تدخالت مراعية لقضايا الحماية لتحسين الظروف
المعيشية األساسية للمهاجرين عبر توفير مياه الشرب وتحسين المرافق
الصحية وتحسين معايير النظافة الصحية في المرافق التي تستضيف
المهاجرين ،كنقاط اإلنزال وسفن البحث واإلنقاذ ومراكز اإليواء.
من خالل التنسيق المستمر مع خفر السواحل واإلدارة العامة ألمن
السواحل وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية؛ قدم البرنامج المساعدة
مهاجرا الذين تمت إعادتهم إلى ليبيا من قبل خفر
اإلنسانية إلى 32,425
ً
السواحل واإلدارة العامة ألمن السواحل وكيانات أخرى .عدد المهاجرين
الذين عادوا إلى ليبيا في عام  2021وبمساعدة المنظمة الدولية للهجرة
أعلى بمقدار  2.7مرة من الـ 11,891الذين تمت إعادتهم عام .2020
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حركة اليد العاملة والتنمية البشرية

يتمثل الهدف العام لبرنامج حركة اليد العاملة والتنمية البشرية التابع
للمنظمة الدولية للهجرة في المساهمة في تحسين القدرات في
مجال إدارة هجرة اليد العاملة عن طريق تقديم التوجيه في مجال
السياسات والتوجيه التقني ،ودعم وضع استراتيجيات وتشريعات
وهياكل إدارية تعزز تدفقات هجرة العمالة بكفاءة وشفافية ،وتيسر
تنمية المهارات لالستفادة من اإلمكانات الكاملة لرأس المال
البشري في ليبيا من أجل التنمية االقتصادية.
طوال عام  ،2021ساهمت برامج حركة اليد العاملة والتنمية البشرية في
توليد المعرفة وتعزيز النظام لتحسين االقتصاد المحلي وبالتالي المرونة
بين الشباب والسكان المتنقلين المستضعفين .أجريت تحليالت لسوق
العمل لالستفادة من ديناميات االقتصاد الليبي الكلي الحالية ،والفجوات
في المهارات من منظور يراعي مصالح المهاجرين .بدء إصالح التدريب
على التعليم التقني والمهني بالتعاون مع وزارة العمل والتأهيل في
محاولة لتعزيز االنتعاش االقتصادي المحلي وفرص كسب الرزق .بفضل
هذه المبادرة ،تم تطوير برامج تدريبية جديدة للتدريب التقني والمهني
بهدف المساهمة في التقليل من عدم توافق المهارات وإدخال مهارات
خصيصا لقطاع الصناعة من أجل توفير فرص عمل أفضل.
مصممة
ً
وأخير ًا  ،وسعي ًا إلى زيادة تكافؤ الفرص في سوق العملُ ،أ نشئت في
يعمل المركز  (YESS).طرابلس وبنغازي مركز مهارات لتوظيف الشباب
كمركز للخدمات المجتمعية بغية تحسين مهارات الشباب من الليبيين
خصيصا لتعزيز فرص عمل الشباب من
والمهاجرين .خدماته مصممة
ً
خالل تنمية المهارات وتعزيز تكافؤ فرص العمل .تم تصميم جميع هذه
المبادرات لتلبية بروتوكوالت فيروس كورونا ،وعند الحاجة ،تم تقليل عدد
المشاركين من أجل إدارة التباعد المناسب ،مع العمل على تعزيز قدرة
الجهات الفاعلة المحلية على مواجهة وتعزيز األنشطة المدرة للدخل من
أجل قوة عاملة شاملة وديناميكية.
يقع تحسين آليات حركة اليد العاملة وتعزيز مسارات هجرة اليد العاملة
المنتظمة في صميم برامج حركة اليد العاملة والتنمية البشرية ،وعلى
الرغم من أن فيروس كورونا أدى إلى إبطاء التعاون اإلقليمي ،فقد
نجح البرنامج في تيسير عقد اجتماعين إقليميين مهمين بشأن تنقل
اليد العاملة والتعاون اإلقليمي .حضر االجتماعات ممثلون دبلوماسيون
لمنطقة الساحل وغرب أفريقيا إلى جانب مجتمع المانحين وخبراء من
المنظمة الدولية للهجرة في كل من طرابلس ونيامي بالنيجر .تزامن اجتماع
المائدة المستديرة اإلقليمي في النيجر مع احتفال التوقيع على مذكرة
تفاهم اتفاق العمل الثنائي بين ليبيا والنيجر ،والذي دعمته المنظمة
الدولية للهجرة بالمشورة الفنية وتيسير المناقشات بين الدولتين لتعزيز
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مسارات هجرة اليد العاملة المنتظمة إلى ليبيا ،وحماية حقوق العمال
المهاجرين في بلد المقصد.

وضع برنامج حركة اليد العاملة والتنمية البشرية ً
دلياًل لتدريب المدربين على
إدارة هجرة اليد العاملة لدعم القدرات الوطنية والمحلية في مجال إدارة
هجرة اليد العاملة .تم تصميم دليل التدريب ليالئم سياق الهجرة في ليبيا
مع اإلشارة إلى سياسة الهجرة واألطر القانونية الليبية ،وحماية العمال
المهاجرين ،والهجرة والتنمية وبرنامج نموذجي واحد مقدم لتوجيه وضع
السياسات الوطنية من أجل إدارة هجرة اليد العاملة بصورة فعالة .تم
اختبار برامج التدريب طوال عام  2021وطرحها في خمس دورات تدريبية،
وتم تدريب ما مجموعه  57من الموظفين الحكوميين وأعضاء المجتمع
المدني المشاركين في إدارة الهجرة من جميع أنحاء ليبيا .تم تخفيض
عدد المتدربين المستهدفين بسبب فيروس كورونا ألن طبيعة التدريب
تتطلب الحضور الشخصي ألن األنشطة الجماعية والجلسات التفاعلية
جزء من طريقة التعلم.

العام المقبل
ستظل األولويات البرنامجية الرئيسية لبرنامج حركة اليد العاملة والتنمية
البشرية في عام  2022تتمثل في توفير مبادرات بناء القدرات لتعزيز
االستجابة الوطنية والمحلية من أجل إدارة فعالة لهجرة اليد العاملة،
واالستثمار في التعاون اإلقليمي والدولي لتعزيز المسارات المنتظمة
ً
فضاًل عن التوسع في الخدمات التي يقدمها
وشراكات تنقل المهارات،
مركز مهارات توظيف الشباب إليجاد فرص عمل متكافئة وشاملة ومناسبة.
سيشمل ذلك مواصلة تعزيز قطاع التدريب على التعليم التقني والمهني
من خالل توفير بناء القدرات للمهنيين العاملين في مجال التدريب على
التعليم التقني والمهني ،وتطوير المناهج الدراسية الموجهة نحو القطاع
الصناعي.
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مصفوفة تتبع النزوح والبحوث
تعد مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة نظام
تتبع ومراقبة النزوح وتنقل السكان على مستوى العالم .وفي
ليبيا ،تقدم المصفوفة تقارير البيانات األساسية الحيوية عن أماكن
داخليا وحركتهم ،والعائدين من النزوح والمهاجرين
تواجد النازحين
ً
لتقديم فهم أفضل لتحركاتهم واحتياجاتهم المتغيرة في مواقع
تواجدهم أو عند التنقل.
تقوم مصفوفة تتبع النزوح بجمع المعلومات وتجهيزها وتحليلها ونشرها
في ليبيا بصورة منتظمة ومنهجية لتزويد الجهات الفاعلة اإلنسانية
واإلنمائية بفهم أفضل للحالة والسياق المتغيرين عن طريق أنشطة
تتبع التنقل ورصد تدفق المهاجرين .في حين أن عمليات جمع البيانات
المتخصصة التي تنفذها مصفوفة تتبع النزوح وبرنامج البحوث ،مثل
تلك التي تلتقط البيانات األولية المتعلقة بالمؤشرات الصحية من خالل
المراقبة الصحية المجتمعية التي تخدم مجتمعات المهاجرين في المواقع
الرئيسية في ليبيا ،تساعد تقييمات تتبع تأثير فيروس كورونا ،والتتبع
األسبوعي للتطعيمات التي يقدمها المركز الوطني لمكافحة األمراض
أيضا.
للمهاجرين في المساهمة في استجابة ليبيا لجائحة فيروس كورونا ً
تجري المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا تقييمات متعمقة ودراسات بحثية
تشمل عدة مواضيع تتراوح بين مساكن المهاجرين في ليبيا والتحويالت
المالية ،إضافةً إلى دراسات تهدف إلى تعزيز فهم اتجاهات الهجرة التي
تغطي المجاالت المواضيعية لتطلعات الهجرة واتخاذ القرارات ،وطرق
الهجرة وأوجه الضعف لدى المهاجرين.

غطت الدراسات البحثية الرئيسية التي نُ شرت خالل عام  2021موضوعات
ذات أهمية كبيرة لبناء المرونة ،مثل الهجرة الدائرية إلى ليبيا ،والتحويالت
المالية في خضم النزاع والوباء ،والتنقل داخل المنطقة التي تغطي
مثلث تشاد وليبيا والنيجر إضافةً إلى أمور أخرى.
تم تنفيذ البرمجة المركزة إلدارة بيانات الهجرة التابعة للمنظمة الدولية
للهجرة عبر مصفوفة تتبع النزوح طوال عام  ،2021وقام برنامج البحوث
بتطوير قدرات النظراء الليبيين ،بما في ذلك الوزارات التنفيذية لحكومة
المهجرين وحقوق اإلنسان ووزارة الزراعة)
ليبيا (مثل وزارة الدولة لشؤون
ّ
ومنظمات المجتمع المدني ،من خالل ورش عمل تهدف إلى توفير
المعلومات الحيوية ،ودعم تكنولوجيا المعلومات ،والتدريب على جمع
البيانات.
عالوة على ذلك ،نشرت المنظمة الدولية للهجرة ووزارة الدولة لشؤون
المهجرين وحقوق اإلنسان (التي كانت تسمى آنذاك وزارة الدولة لشؤون
تقرير ا مشتر كًا عن النزوح الداخلي في ليبيا الناتج عن
داخليا)
النازحين
ً
ً
النزاع المسلح في غرب ليبيا  2019-2020من خالل مراجعة مشتركة
للبيانات المتعلقة بالنزوح التي جمعتها كل من مصفوفة تتبع النزوح
التابعة للمنظمة الدولية للهجرة ،وأنظمة تسجيل الوزارة.

من خالل النشر المنتظم لتقارير مختلفة طوال عام  ،2021دعمت مصفوفة
تتبع النزوح إعداد البرامج في ليبيا بهدف زيادة صمود السكان المتضررين
من خالل تبادل البيانات واألدلة الحيوية .تقوم تقارير المصفوفة نصف
داخليا والعائدين من النزوح وكذلك
الشهرية المنتظمة عن النازحين
ً
التقرير المتعلقة بالمهاجرين بتقديم بيانات وتحليالت عن المؤشرات
الرئيسية المتعلقة ليس فقط بجوانب التنقل في كل من النزوح الداخلي
داخليا والعائدين من النزوح) والهجرة الدولية ،ولكنها
(سياق النازحين
ً
أيضا على أوجه الضعف واالحتياجات اإلنسانية الحيوية
تسلط الضوء ً
داخليا والمهاجرين على
إلعداد البرامج الرامية إلى زيادة قدرة النازحين
ً
الصمود والتكيف.
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العام المقبل
في عام  ،2022سيواصل برنامج مصفوفة تتبع النزوح والبحوث التابع المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا تقديم البيانات والتحليالت والتقارير للمنظمة
بدءا من االستجابة اإلنسانية المنقذة للحياة إلى التعافي على
الدولية للهجرة ،وللشركاء اإلنسانيين واإلنمائيين لدعم البرمجة القائمة على األدلةً ،
المدى الطويل ،واالنتقال ،والبرمجة اإلنمائية .سينصب التركيز المتزايد على سد الثغرات في البيانات وتوفير التحليل الرامي إلى تيسير عملية
وفقا إلطار عمل األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة .بصرف
البرمجة في ليبيا لالنتقال من السياق اإلنساني إلى السياق اإلنمائي ً
النظر عن األنشطة الجارية التي تركز على الظروف االجتماعية واالقتصادية للمهاجرين في ليبيا وهجرة اليد العاملة ،فإن عملية برامج مصفوفة تتبع
أيضا في المراحل األولى من تنفيذ المؤشرات المنهجية ،مثل مؤشر العودة ومؤشر الضعف.
النزوح في ليبيا هي ً
عالوة على ذلك ،سيتم دعم الشركاء المعنيين داخل حكومة ليبيا من خالل بناء القدرات المتعلقة بإدارة المعلومات والبيانات مع إبقاء مصفوفة تتبع
النزوح في غضون ذلك كمركز شامل للبيانات المتعلقة بالنزوح والهجرة في ليبيا.

موظف من مصفوفة تتبع النزوح يجري مقابلة مع مهاجر © مؤيد الزغداني/المنظمة الدولية
للهجرة في ليبيا
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ُد عمت أنشطة المنظمة الدولية للهجرة لعام  2021من قبل:
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الناشر :مكتب بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا
حي األندلس ،طرابلس – ليبيا .صندوق بريد 6748 :بريد حي األندلس
رقم الهاتف00218214777225 :؛ فاكس00218214782468 :
بريد إلكترونيLibyaPublicInfo@iom.int :
الموقعhttp://www.Libya.iom.int :

تحرير :جسيكا تانا
تصميم :سيف العبيدي
ترجمة :مودة المبروك
الصور © :المنظمة الدولية للهجرة  2021حقوق الطبع والنشر /مؤيد الزغداني  -مجدي الناكوع  -روند الحارس  -سدوس الجهمي  -إسالم العزابي
 موسى حسين  -عبد المنعم الجهيميفنيا في اليوم الدولي للمهاجرين في مقر المنظمة الدولية للهجرة بحي األندلس  -مؤيد الزغداني
صفحة الغالف :أطفال يؤدون ً
عرضا ً
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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