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 تعمل المنظمة الدولية للهجرة، وهي منظمة األمم المتحدة للهجرة،
 على المساعدة في ضمان إدارة الهجرة بطريقة منظمة وإنسانية،

 وتعزيز التعاون الدولي بشأن قضايا الهجرة، والمساعدة في البحث
 عن حلول عملية لمشاكل الهجرة، وتقديم المساعدة اإلنسانية
ا ي للمهاجرين المحتاجين، بمن فيهم الالجئون والنازحين داخل



 وعلى مدار سنة 2017، قمنا بتوسيع أعمال الحماية من أجل دعم 1,200 فردا مستضعفا في ليبيا.
 وقد تضّمن هذا العدد حوالي 850 طفال مهاجرا غير مصحوب بأهلم تلقوا مساعدات تتمثل في

 إجراء اتصاالت هاتفية بأسرهم وفي برنامج تتبع أثر األسر والعودة اآلمنة إلى مواطنهم. كما حظي
ساء الحوامل واألطفال مالبس  ضحايا االتجار بالبشر بمساعدات لتوفير مأوى لهم بينما تلقّت النّ

ورعاية صحية

 وقد وّسعنا نطاق أنشطتنا في مجال الصحة بصفة كبيرة، حيث أشرف أطباؤنا على رعاية أكثر من
 15,000 شخص خالل السنة الماضية. وقد قمنا بحمالت تطعيم ضد شلل األطفال والحصبة لفائدة

 500 طفل من المهاجرين بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة األمم المتحدة للطفولة
اؤنا رعاية صحية طارئة آلالف من المهاجرين عادوا إلى شواطئ ر أطبّ  وعالوة على ذلك، فقد وفّ

ليبيا

 وفي حين أن هناك تركيزا كبيرا على معالجة االحتياجات القصيرة األجل، إال أّن هذه الجهود يجب أن
 تقترن بالدفع نحو مواصلة التطوير ونحو تنفيذ خّطة إدارة شاملة للهجرة. ولقد اتخذنا خطوات كبيرة

 في هذا االتجاه من خالل الفريق العامل المعني بالهجرة  المختلطة الذي ترأسه وزارة الخارجية
ّم تأسيسه خالل شهر نوفمبر باالشتراك مع المنظمة الدولية للهجرة والذي ت

 وقد قطعنا أشواطا كبيرة في مجال المساعدة والحماية بفضل تفاني موظفينا في ليبيا وتونس
 وعملهم الجاّد. وقد تطورت المنظمة الدولية للهجرة بعثة ليبيا تطّورا ملحوظا خالل السنة خاصة

 في ليبيا حيث يوجد 280 شخص في أنحاء البالد يعملون بثالثة مكاتب إحداها في طرابلس
والمكتبين اآلخرين في الجنوب

 وعلى الرغم من عديد التحديات التي تواجهنا، أظّل متفائال بسنة 2018. بعد خمس سنوات نرحب
 بإتخاد الخطوات اإليجابية بإتجاه عودة المجتمع الدولي إلي المجتمع الليبي. وطالما دعت المنظمة

 إلى هذه العودة التي تشتّد الحاجة إليها والتي اندرجت ضمن أولويات المدير العام للمنظمة والتي
عبّر عنها خالل زيارتيه إلى ليبيا خالل سنة -2017 وهي أولى زيارتين له للبالد منذ اإلخالء

 وأوّد أن أشكر بإخالص جميع الموظفين والشركاء الحكوميين وغير الحكوميين لمساعدتهم لنا في
.كّل إنجازاتنا هذه السنة. وأنا أتطلع إلى شراكة مستمرّة ومعّززة خالل سنة 2018

عثمان البلبيسي
رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة - ليبيا



:المقدمة

 مثّلت سنة 2017 سنة ازدهار كبير بالنسبة إلى المنظمة الدولية للهجرة بعثة ليبيا و بالعمل
ازحين والمتضّررين من حالة نّ  جانب إلي الجنب مع الحكومة الليبية حيث توّصلنا إلى آالف من ال

النّزاع والمهاجرين الذين هم في أمّس الحاجة إلى المساعدات اإلنسانية والتنموية الحيوية

 ومع حالة عدم االستقرار السائدة، يظّل عديد من الليبيين في حالة نزوح متواصلة داخل البالد،
 في حين تمّكن آخرون من العودة إلى ديارهم. وقد تلقّى قرابة  50,000 نازح مساعدات إنسانية

 من المنظمة الدولية للهجرة على مدار سنة 2017، ألّن مساعدة المجتمعات المحلية على
 االستقرار وعلى تعزيز قدرتها على الصمود هو سّر بناء مستقبل يسوده السلم في ليبيا. ومن
ذنا مشاريع إنمائية تتراوح بين إصالح  خالل عملنا مع القادة المحليين في منطقة الجنوب، نفّ

يا بّ  المدارس وبين تهيئة آبار المياه مسترشدين في ذلك بتوجيهات القادة حول ما ارتأوه مل
 الحتياجات مجتمعاتهم األساسية. ومن أجل حماية المهاجرين بشكل أفضل، قمنا بتعزيز الدعم
 التقني المقدم إلى الحكومة الليبية في مجال إدارة الهجرة. وقد تضّمن ذلك تنظيم ورشات عمل

تقنية وتدريبات إلى جانب تزويد خفر السواحل الليبي بالمعدات الالزمة إلنقاذ الحياة

 وعقب حالة الطوارئ التي شهدتها صبراته خالل شهر أكتوبر والتي أدت إلى احتجاز ما يربو
 على 18,000 مهاجر، رفعت المنظمة الدولية للهجرة مستوى عمل مشروعها الخاّص بالعودة

 وبإعادة اإلدماج. وبحلول نهاية السنة، تمّكنا من مساعدة ما يقارب على 20,000 مهاجر
 تقطعت بهم السبل في ليبيا للعودة إلى بلدان األصليه. وقد عاد نصفهم تقريبا خالل الثالثية

األخيرة من سنة 2017

 وتمثل هذه األنشطة التي نقوم بها جزءا من مجموعة مساعدة شاملة ترتكز أساسا على الحماية
 والصّحة وتضمن أّن األشخاص األكثر ضعفا، مثل ضحايا االتجار بالبشر واألطفال غير

 المصحوبين، يتلقون دعما مالئما الحتياجاتهم وينضوي ذلك تحت لواء اعترافنا بأّن العديد من
المهاجرين في ليبيا قد تعّرضوا إلى سوء المعاملة وإلى االستغالل

 أما بالنسبة إلى المهاجرين الباقين في ليبيا، تّمكنا من تزويد أكثر من  40,000منهم، سواء
 كانوا بمراكز اإليواء أو خارجها، بمساعدات منقذة للحياة من خالل توزيع مستلزمات النظافة
 الصحية ومواد إغاثة أخرى عليهم. وفيما تستمّر دعوتنا إلى إيجاد بدائل لمراكز اإليواء، قمنا

بإعادة تأهيل عّدة مراكز منها في كّل أرجاء البالد من أجل تحسين ظروف عيش المحتجزين بها
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لمنظمة ل ية  ن اإلنسا لطوعية  ا لعودة  ا برنامج  خالل  من  وذلك  االم  لموطنهم  لهم  ق ست لتي  ا ئرة  لطا ينظرون  ل  أطفا



   اإلستقرار المجتمعي
 يدعم مشروعنا ‘معا نبني’ استقرار وصمود المجتمعات المتضررة من حالة النزاع في ليبيا. ويتناول البرنامج دوافع

 النزوح وعدم االستقرار من خالل استئناف الخدمات وإعادة تهيئة البنية التحتية للمجتمعات، وتقوية التماسك االجتماعي
 وإيجاد موارد لكسب الرزق. وعبر خلق ظروف مالئمة تسمح باستئناف الحياة االجتماعية واالقتصادية الطبيعية، تكّرس

 المنظمة الدولية للهجرة نشاطاتها داخل مناطق جغرافية محدودة ومحّددة المعالم مستخدمة في ذلك المعرفة الميدانية
 والتقييمات ومصادر البيانات. وترتكز هذه المبادرات على المجتمع المحلي وتُجرى بالتعاون الوثيق مع أصحاب

 المصلحة وممثلي المجتمعات. وتعمل وحدة  االستقرار المجتمعي بالتعاون الوثيق مع مجلس إدارة المجتمعات المحلية
 المتكّون من قادة المجتمعات الذين يمثلون بدورهم قطاعا عريضا من المجتمعات القبلية. ويدعم المجلس جهود وحدة
قّدم المشورة فيما يخّص الظروف والشواغل المحلية كما تزّود  اإلستقرار المجتمعي التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، ويُ

 وحدة االستقرار المجتمعي بتوصيات حول أولويات المشاريع.  وسيكفل هذا األسلوب في العمل تنفيذ األنشطة بصفة
 شفافة وعادلة وعالية الجودة فضال على الرقابة وتولي الجهات المحلية زمام األمور. وتعمل وحدة االستقرار المجتمعي مع

 مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة المحليين بصفتهم شركاء تنفيذيين ومستفيدين أيضا. كما تضّم هذه الوحدة
 مختلف المجموعات المنتمية إلى المجتمعات المستهدفة والمتضررة من حوادث العنف والنزوح والهجرة الجماعية ومن

بينها المجتمعات المستضيفة ومنظمات المجتمع المدني والنساء والشباب ومسؤولي الحكومة والنازحين والمهاجرين

اإلنجازات التي حققتها اإلستقرار المجتمعي في سنة 2017
أعيد تأهيل 16 مدرسة

  تم بناء 3 مالعب
ّم توفير 18 قاعة دراسة جاهزة ت

أعيد تأهيل 3 عيادات رعاية صحية
أصلح 37 بئر للمياه

قدم 240 تدريب مهني

تسليط الضوء على المساحات الترفيهية لشباب في جنوب ليبيا
 شيّدت المنظمة الدولية للهجرة ثالثة مالعب لكرة القدم في بلديتي سبها والقطرون جنوب ليبيا. ومن خالل االجتماعات

 المنعقدة بالمجتمعات المحلية، نّوه سّكان القطرون وسبها إلى حاجتهم إلى مساحات ترفيهية لجميع الشباب، بغض
النظر عن خلفياتهم، لممارسة الرياضة في أمان

 وأعربت المجتمعات المحلية عن أملها في تحسين العالقات القائمة بين مختلف فئات المجتمع من خالل ممارسة
 الرياضة بشكل مشترك. كما يمكن أن تكون هذه المساحات الترفيهية ذات عون نفسي كبير للشباب المتضررين من

 النزاع وأن تساعد في نفس الوقت في محاربة التطرف. واستجابة لهذا الطلب، ابتدأت عملية تشييد المساحات الترفيهية
متها المنظمة الدولية للهجرة هذه  بالتنسيق والدعم الوثيق بين ممثلي المجتمعات والسلطات والمجالس المحلية التي سلّ
 المالعب. وقد استكمل بناء المالعب بتمويل من االتحاد األوروبي وحكومة ألمانيا في بداية شهر يناير من سنة 2018

 وخالل سنة 2017، نّظمت المنظمة الدولية للهجرة أنشطة رياضية ومسابقات داخل المساحات الترفيهية والمدارس. وقد
 شارك فيها قرابة ألف وخمسمائة طفل تتراوح أعمارهم بين عشر وسبعة عشر سنة خالل السنة الماضية. كما أعادت

المنظمة الدولية للهجرة تهيئة خمسة عشر مدرسة وشيّدت مساحاتان ترفيهيين
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لتي ا لملعب  ا في  مرة  ألول  لعبون  ي بيون  ي ل شباب 
ئه  نشا إ ب لهجرة  ل ية  ول د ل ا لمنظمة  ا قامت 
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لهجرة ل ية  ول د ل ا لمنظمة  ا من  تنظيم  ب اإلجتماعي  نوع  ل ا علي  لمبني  ا لعنف  ا ربة  محا حول  عمل  ورشة  في  تشارك  إمراة 



الحماية
 

ليبيين المتضررين من حالة النزاع. وخالل  تدعم أنشطتنا المعنية بالحماية في ليبيا المهاجرين المستضعفين والنازحين داخليا وال
 سنة 2017، تم تقديم مساعدات فردية من خالل تحديد المهاجرين المستضعفين الذين يحتاجون إلى الدعم. وقد تم توسيع نطاق

 هذه األنشطة خارج طرابلس نحو بنغازي وسبها. وأجرى فريق الحماية زيارات رصد إلى مراكز اإليواء مقدما في نفس الوقت دعما
ا إلى المهاجرين المحتجزين. كما تم تقديم ضمانات أقوى تخّص برنامج العودة اإلنسانية الطوعية التابع للمنظمة الدولية  نفسيّ

 للهجرة تتمثل في إجراءات عمل ثابتة مستحدثة وتعاون أوثق مع بلدان األصل. كما شهدت سنة 2017 تحسينات في عملية جمع
 البيانات وتسجيلها بالنسبة إلى فريق الحماية.  وتستمّر دعوة المنظمة الدولية للهجرة إلى إيجاد بدائل لمراكز اإليواء ال سيما وأّن

 آالفا من المهاجرين يقبعون فيها. وقد انعقدت ورشات عمل تتناول هذه المسألة ضّمت منظمات غير حكومية محلية وممثلين عن
 السلطات  وموظفين من السفارات. وقد ابتدأت عملية تأسيس مساكن للمجموعات المحلية وفضاءات آمنة للمهاجرين خالل سنة

 2017. كما تتعاون المنظمة الدولية للهجرة مع وكاالت أخرى فيما يخص أنشطتها الحمائية. وقد تم وضع إجراءات تشغيل موحدة
مشتركة من أجل اإلحالة فيما بين الوكاالت

 
 كما انعقدت تدريبات مع المفوضية السامية لشؤون الالجئين حول تحديد الحاالت واإلحالة بين الوكالتين. وقد أمضت المنظمة

 الدولية للهجرة ومنظمة األمم المتحدة للطفولة على مذكرة تفاهم ومن ثم بدأ العمل على تكوين فريق لتحديد المصالح العليا من
 أجل المساعدة في إيجاد حلول لألطفال. كما انتظمت حملة وورشة عمل تتناوالن العنف القائم على الجنس بالتعاون مع صندوق

األمم المتحدة لإلسكان
اإلنجازات التي حققتها وحدة الحماية في سنة 2017
تمت مساعدة 850 طفل مهاجر غير مصحوب بأهله

تمت مساعدة 83 ضحية إتجار بشري
تمت مساعدة 44 حالة حمل ووالدة

  تمت مساعدة 30 حالة ذهنية وجسدية
 عبر حمالت التوعية حول العنف المبنى علي النوع االجتماعي تم

الوصول إلي 5,045 شخص

شارك 2,042 مهاجر في األنشطة الترفيهية
شاركت 291 عائلة نازحة في نشاطات الدعم النفسي اإلجتماعي

تسليط الضوء حول التصدي للعنف المبني علي النوع اإلجتماعي
 

قائم على النوع اإلجتماعي خالل شهر ديسمبر،  نظمت  كجزء من حملة الستة عشر يوما من النشاط في إطار حملة التصدي للعنف ال
 المنظمة الدولية للهجرة أنشطة في شرق البالد وجنوبها وغربها. وقد اندرجت حملة السنة الماضية ضمن محور  رئيسي يتمثل في :
 عدم إغفال أحد: وضع حد للعنف المسلّط على النساء والبنات. ويأتي هذا المحور بالتماشي مع مبدأ أساسي من  مبادئ خطة التنمية

 المستدامة المقبلة الممتدة حتى سنة 2030. وقد انطلق هذا الحدث في يوم 25 نوفمبر، اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة،
 واستمر لغاية يوم 10 ديسمبر، يوم حقوق اإلنسان. وقد تضمن ورشات عمل ومناظرات ومعارض في سبها وبنغازي ومصراته وطرابلس

قائم على النوع اإلجتماعي بالساحات الرئيسية لزواره ومصراته. وتبعت هذه المناسبات معرض  وزوارة. وانتظمت مسابقات حول العنف ال
قائم على النوع اإلجتماعي لتعبير عن آراؤهم فيما يخص العنف ال فني للوحات ورسومات أعدها المشاركون ل
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يهية ترف ل ا لنشاطات  ا من  كجزء  قدم  ل ا كرة  لعبون  ي محتجزين  مهاجرين 



التقني التعاون 
 

 للمساهمة في تعزيز إدارة الهجرة بما يراعي مصالح المهاجرين والليبيين على حد سواء، نقدم المساعدة التقنية إلى
 الحكومة الليبية. وفي عام 2017، أجرت المنظمة الدولية للهجرة تقييما لتحديد المعدات والدورات التدريبية والبنية

 التحتية المطلوبة من قبل الجهات الحکومية المشارکة في أنشطة اإلنقاذ في البحر وأنشطة إدارة الهجرة في ليبيا.
 وساعدت نتائج التقييم المنظمة الدولية للهجرة وشركائها على إعطاء األولوية للدعم المطلوب من أجل بناء القدرات.

 وقد تم توفير معدات إنقاذ الحياة وتضمنت مجموعة من معدات اإلسعافات األولية وسترات النجاة لحرس السواحل
 الليبي. كما تم توفير معدات اتصاالت وتسجيل. كما سيصدر نظام التسجيل سجال لعمليات اإلنقاذ التي يقوم بها

 حرس السواحل الليبي –وتضمت معلومات عن عدد المهاجرين وجنسياتهم وأعمارهم وحالتهم الصحية. كما قدمت
 وحدة التعاون الدولي أيضا دورات تدريبية لجهات حكومية مختلفة حول مواضيع مثل اإلسعافات األولية، وحقوق
 اإلنسان، وإدارة البيانات، وتعزيز النظافة الصحية، واالتجار بالبشر، وتحديد الفئات الضعيفة. وشملت المساعدة

 التقنية أيضا وضع إجراءات تشغيل موحدة لعمليات اإلنقاذ في البحر، مما ساعد على تحسين آلية التنسيق فيما بين
الوكاالت المشاركة في هذه العمليات استنادا إلى أفضل الممارسات الدولية

اإلنجازات خالل عام 2017
تلقى 7,967 مهاجر مساعدات بنقاط اإلنزال

قدمت 2,300 عدة إلنقاد الحياة
أعيد تأهيل 7 نقاط إنزال

أعيد تأهيل 9 مراكز إيواء لتحسين الظروف المعيشية للمهاجرين
درب 599 مهني

تسليط الضوء على تحسين ظروف المهاجرين المحتجزين
 خالل العام الماضي تم إعادة تأهيل تسعة مراكز ايواء للمهاجرين في طرابلس وخارجها. وشملت عملية إعادة
 التأهيل التي بدأت في نهاية مارس تركيب دوارت مياه جديدة وإعادة تأهيل دورات المياه القديمة، وإنشاء نظام

 لتنقية المياه، وإصالح شبكة المجاري والكابالت ومراوح التهوية وسخانات المياه. كما تم نقل دورات المياه إلى
 خارج منطقة اإلقامة في معظم مراكز اإليواء مما سيحسن الظروف الصحية للمهاجرين. وكان الهدف من التدخل

 هو تحسين الظروف المعيشية الصعبة آلالف المهاجرين داخل مراكز االيواء التي تديرها جهاز مكافحة الهجرة
 غير الشرعية. وكان هذا العمل جزءا من مشاريع دعم السلطات الليبية في إدارة تدفقات الهجرة من خالل تحسين

حقوق اإلنسان في مراكز اإليواء للمهاجرين
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بية ي ل ل ا لسواحل  ا حرس  لي  إ ة  نجا معدات  م  يسل لهجرة  ل ية  ول د ل ا لمنظمة  ا موظف 
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مهاجرون يتعدون للعودة إلي بلدانهم عبر برنامج العودة الطوعية اإلنسانية للمنظمة
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العودة الطوعية
اإلنسانية

 تمكن 19,370 مهاجر من العودة إلى أوطانهم عبر
برنامج المساعدة على العودة الطوعية اإلنسانية

أبرز ثالث جنسيات عائدة إلي بلدانها األصلية
نيجيريا

غينيا
غامبيا

 من أجل مّد يد العون إلى المهاجرين الذين تقّطعت به السبل
 في ليبيا والذين  يملكون وسيلة للعودة إلى أوطانهم، توفّر

 المنظمة الدولية للهجرة مرورا مجانيا وآمنا للمهاجرين نحو
 بلدان أصلهم وتقّدم لهم دعما مستمرّا للبدء من جديد حالما

يصلون

UN CAMP POUR LES PERSONNES DÉPLACÉES À L’INTÉRIEUR DE LEUR PROPRE 
PAYS DERRIÈRE L’ÉGLISE DU QUARTIER DE LA MISSION, BODA.

لهجرة ل ية  ول د ل ا لمنظمة  ا من  بدعم  وذلك  األصلي  لدهم  ب ل تهم  عود قبل  لمهاجرين  ل بالت  مقا بإجراء  تقوم  ية  لحما ا بقسم  موظفه 

 ويأتي هذا المشروع مرفقا بمساعدات أخرى، لكّن العديد من
 المهاجرين يعتبرونه شريان الحياة. وينبني أيضا على أعمدة
 متينة من الحماية والصحة تكفل أّن كّل المحتاجين يحظون
 بدعم مالئم طيلة العملية. وعقب حالة الطوارئ التي شهدتها

 صبراته خالل شهر أكتوبر، رفعت المنظمة الدولية للهجرة
 مستوى أنشطتها. فخالل التسعة أشهر والنصف األولى من سنة

 2017، ساعدت المنظمة الدولية للهجرة حوالي  8,500
 مهاجر في العودة إلى أوطانهم مّمن أرادوا مغادرة ليبيا. وابتداء
 من يوم  18 أكتوبر إلى غاية نهاية ديسمبر، ساعدت المنظمة

 قرابة 11,000 مهاجر في العودة. وبحلول نهاية السنة، لم يتبق
 في مراكز اإليواء الرسمية إال ما يقارب 5,000 مهاجر منهم ما

 يزيد على 3,000 مهاجر يرغبون في العودة ونأمل أنهم
سيرجعون إلى أوطانهم   في األشهر األولى من سنة 2018
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تسليط الضوء على الخدمات القنصلية المتاحة عبر اإلنترنت لفائدة المهاجرين العالقين في ليبيا
 

 أطلقت المنظمة الدولية للهجرة خدمة قنصلية متاحة عبر اإلنترنت لتيسير الوصول إلى االجراءات القنصلية والتوّصل إلى
 المهاجرين المستضعفين الراغبين في العودة إلى أوطانهم. وقد أجريت أّول جلسة قنصلية عبر اإلنترنت في شهر يونيو عبر
 »السكايب« بالتعاون الوثيق مع سفارة غانا في طرابلس. وتصل الخدمة القنصلية عن بعد المهاجرين بممثلي سفاراتهم عبر

 اإلنترنت من أجل الحصول على المعلومات الالزمة المتعلقة بخدمة العودة الطوعية اإلنسانية الخاصة بالمنظمة الدولية للهجرة.
مها في حال توّجب  وبفضل هذه الخدمة، تمّكن عدد إضافي من المهاجرين من تلقّي وثائق سفرهم أو من تقليل مّدة انتظارهم لتسلّ

على ممثلي السفارات السفر بصفة شخصية إلى كّل مركز من مراكز اإليواء
 

 وأجرت المنظمة الدولية للهجرة زيارات ميدانية إلى مراكز اإليواء بمعية ممثلي السفارات من أجل تسهيل عملية إصدار وثائق السفر
 الالزمة لفائدة المهاجرين الذين يستعّدون إلى العودة الطوعية إلى بلدان أصلهم. وتقتضي هذه الزيارات القنصلية تنسيقا كبيرا مع

 مراكز اإليواء والسلطات المحلية والسفارات. كما أنها غير ممكنة خارج طرابلس ومن الصعب القيام بها في غريان ( 90 كلم جنوب
 طرابلس) وفي مصراته ( حوالي 200 كلم شرق طرابلس). وهي ليست متوفرة في مدن كبرى أخرى مثل الزاوية وصبراته وصرمان

ر هذه الخدمة المتاحة عبر اإلنترنت  وبنغازي وسبها حيث سّجلت المنظمة طلب مرتفعا للعودة الطوعية في صفوف المهاجرين. وتوفّ
 من وقت السفارات ومن وقت المنظمة كذلك ومواردها الالزمة في تنسيق الزيارات الميدانية المصحوبة بحراسة لموظفي السفارات

إلى مراكز اإليواء فضال على أنها تكفل التوّصل إلى المهاجرين خارج طرابلس
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موطنه لي  إ يعود  ل ر  لمطا ا لي  إ ه  ل ق ست لتي  ا ة  ل ف لحا ا من  مودعا  يده  ب يلوح  مهاجر 



لصّحة ا
 

في المستضعفين  للمهاجرين  صحيا  دعما  للهجرة  الدولية  للمنظمة  بع  التا الطبي  الفريق  م  قّد  ،2017 سنة   خالل 
مراكز إلى  طارئة  وأخرى  منتظمة  طبية  زيارات  لها  والشركاء  المنظمة  في  العاملون  األطباء  أجرى  وقد   ليبيا. 

التقييمات اجراء  وعقب  طرابلس.  في  الكنيسة  وإلى  نيجيريا  سفارة  إلى  طارئتين  زيارتين  جانب  إلى   اإليواء، 
المنظمة وفرت  وقد  اإليواء.  مراكز  تطهير  بهدف  الجرب  ضد  حمالت  للهجرة  الدولية  المنظمة  نظمت   الصحية، 

منقذة تدخالت  الطبيبة  الخدمات  هذه  وفرت  وقد  اإليواء.  مراكز  خارج  المهاجرين  من  للمرضى  ودعم  طبية   خدمات 
اإلنزال نقاط  تزويد  تم  كما  والشباب.  الحوامل  لنساء  بإظافة  للخطر  عرضة  األكثر  األشخاص  عم  وفرت  وقد   للحياة 

قدمت متواصلة،  بيع  ألسا امتدت  التي  صبراته  حادثة  وعقب  الشاطئ.  إلى  عودتهم  ان  إبّ طارئة  صحية  رعاية   بخدمات 
والزاوية. زوارة  مثل  به  المحيطة  والمناطق  صبراته  مخيم  في  المهاجرين  إلى  عاجال  دعما  للهجرة  الدولية   المنظمة 

لألطفال تطعيم  بحمالت  القيام  أجل  من  آخرين  وشركاء  الصحة  وزارة  مع  للهجرة  الدولية  المنظمة  تعاونت   وقد 
العاملين المهنيين  قدرات  بناء  إلى  الرامية  جهودنا  من  وكجزء  سنوات.  سّت  من  أقل  أعمارهم  تبلغ  الذين   المهاجرين 
إلى الصحية  السياسات  حول  مستديرة  مائدة  المنظمة  عقدت  ليبيا،  في  المنفذين  والشركاء  العامة  الصحة  مجال   في 

المنقضية السنة  خالل  آخرين  تدريبين  جانب 

إنجازات سنة 2017
إستلم 14,883  مهاجر مساعدات طبية 
تلقى 473 طفل حماية ضد شلل األطفال والحصبة 

تم تدريب 125 عامل في مجال الصحة

تسليط الضوء على تدريب المهنيين الليبيين العاملين في مجال الصحة
 خالل شهري نوفمبر وديسمبر، جمعت المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الصحة العالمية بالتعاون مع المركز

 الوطني لمكافحة األمراض، قرابة 90 مهني عامل في مجال الصحة من كافة أرجاء ليبيا للمشاركة في تدريب لمدة
 ثالثة أيام حول تقوية اإلنذار المبكر بوجود األمراض ونظام االستجابة له. ويأتي هذا التدريب في إطار مشروع تعزيز
ذه منظمة الصحة العالمية في ليبيا وبرنامج حماية المهاجرين  نظام المعلومات وإدارة سلسلة اإلمداد الطبية الذي تنفّ
 المستضعفين ودعم استقرار المجتمعات في ليبيا الذي تتواله المنظمة الدولية للهجرة. ويمول كال المشروعين االتحاد
 األوروبي. وكان األعضاء المشاركون في التدريب من فرق االستجابة السريعة وموظفي من المراقبة وفنيي مختبرات

وأطباء وقد تم تدريبهم حول طرق إدارة تفش األمراض وعلى وجه خاّص األمراض المعدية
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2017 ته  بصبرا لطوارئ  ا فترة  اء  ن ث أ د  ي جد ود  مول بتطعيم  يقوم  طبيب 
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لهجرة ل ية  ول د ل ا لمنظمة  ا بل  ق من  لهم  قدمت  مساعدات  يحملن  مهاجرات 



المساعدات اإلنسانية المباشرة
 

 على مدار سنة 2017، قّدمت المنظمة الدولية للهجرة مساعدات إنسانية مباشرة إلى المهاجرين داخل مراكز اإليواء
 وبالمناطق الحضرية وبنقاط اإلنزال كذلك. وقد أتى ذلك في شكل توزيع مساعدات مثل افرشة اسرة والمالبس واألغطية

 ومستلزمات النظافة الصحية إلى جانب مواد إغاثة أساسية أخرى. وبوجود ما يقّدر بمليون مهاجر في ليبيا، يحتاج
 الكثير منهم إلى الدعم اإلنساني. وقد رفعت المنظمة الدولية للهجرة من مستوى دعمها لهذه الفئة خالل سنة 2017. كما
 نتج عن االشتباكات التي حدثت في البالد نزوح مئات اآلالف من الليبيين من بيوتهم، وهو ما تركهم في حاجة ماّسة إلى
 المساعدات اإلنسانية. وقد توّصلنا إلى 50,000 نازح في ليبيا من خالل توزيع مواد اإلغاثة عليهم في سنة 2017. وقد

 صّمم مشروع المساعدات اإلنسانية المباشرة التابع للمنظمة الدولية للهجرة من أجل تلبية أبرز احتياجات النازحين
الليبيين والمهاجرين

اإلنجازات التي حققها مشروع المساعدات اإلنسانية المباشرة في سنة 2017
 

تلقّى  41,000 مهاجر  مواد إغاثة أساسية
استلم  50,000نازح مواد إغاثة أساسية

ّدمت  365,980وجبة إلى 11,685 مهاجر كما قُ

تسليط الضوء على موارد الهجرة وآليات االستجابة في ليبيا
 

 خالل شهر ديسمبر، وزّعت المنظمة الدولية للهجرة مواد إغاثة أساسية ومستلزمات نظافة صحية إلى النازحين في سبها وأوباري
ّم توفير طائفة واسعة من الخدمات اإلنسانية ومن خدمات اإلحالة إلى الدعم والمساعدة اإلنسانية على العودة  جنوب ليبيا. كما ت

 الطوعية. وللتوّصل إلى مزيد من األشخاص، استهدفت نفس هذه األنشطة األفراد النازحين والعائدين األكثر ضعفا في شرق البالد
وجنوبها كذلك

 
 وبصفة عاّمة، قّدمت المنظمة الدولية للهجرة مساعدات إلى إنسانية إلى 700 أسرة نازحة و3,000 مهاجر. وقد مّول صندوق األمم

 المتحدة للمستوطنات البشرية والصندوق االستئماني لألمم المتحدة هذه األنشطة. وتمثل هذه البادرة أولى الخطوات نحو وضع
الة لتدفقات المعقدة للهجرة من خالل بناء آلية فعّ يبيا ل يبيا الهادف إلى دعم استجابة ل  برنامج موارد الهجرة وآليات االستجابة في ل
 إلدارة الهجرة ولتعزيز القدرات الوطنية من أجل تشجيع بدائل الهجرة غير النظامية ولتقديم مساعدات إنسانية مباشرة للمهاجرين

على امتداد مساراتهم الهجرية
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DES BÉNÉFICIAIRES REÇOIVENT L’ARGENT DES ACTIVITÉS THIMO.لهجرة ل ية  ول د ل ا لمنظمة  ا به  قامت  توزيع  عبر  لها  قدمت  دة  ووسا نية  بطا تحمل  إمراه  



مصفوفة تتبع النزوح
 
 

 على مدار سنة 2017، كّرست مصفوفة تتبع النزوح الخاّصة بالمنظمة الدولية للهجرة جهودها على تنفيذ أنشطتها في
 ليبيا وساهمت في مساعدة المجتمع اإلنساني في تحسين تخطيطه لالستجابة في حالة األزمات. ويتجلّى دور هذا

ّم  المشروع من خالل توفيره بيانات أساسية حول النزوح والهجرة تسمح بقياس حجم األزمة. وتتضّمن هذه البيانات التي يت
ع التنقّل الذي يمثّل األعداد الثابتة لألفراد المتنقلين في ليبيا - سواء كانوا مهاجرين  تجميعها ونشرها معلومات حول تتبّ

 أو نازحين ليبيين، وعن رصد التدفق الذي يعكس حجم تنقّالت األفراد عبر البالد وعّدل تواترها، ومواصفات مراكز اإليواء
 الذي يقّدم لنا لمحة عن المهاجرين بمراكز اإليواء إلى تحيين مجموعة البيانات العملية المشتركة بهدف توحيد استخدام

 كّل الشركاء لنفس الحدود الجغرافية  وتبادل الملّخص الشهري للبلديات الذي يشمل عّدة قطاعات، فضال على حزم
ات المهاجرين بالنسبة إلى المهاجرين القادمين من البلدان  المعلومات التحليلية الشهرية التي تسلّط الضوء على جنسيّ

 المجاورة لليبيا ولتزويد مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية لألمم المتحدة بالبيانات األساسية الضرورية  من أجل خطة
االستجابة اإلنسانية لسنة 2018 الخاّصة بليبيا

اإلنجازات التي حققتها المصفوفة في سنة 2017
 

قدمت 16 حزمة معلوماتية عن الهجرة والنزوح والعودة
أصدر 24 تقرير حول مراقب األحداث في ليبيا

أصدرت 5 تقارير لمراقب األحداث في حالة الطوارئ
أصدرت 40 حول مواصفات مراكز اإليواء

تسليط الضوء على مراكز اإليواء
 خالل شهر يونيو، أطلقت مصفوفة تتبع النزوح وحدة مواصفات مراكز اإليواء بكل المراكز التي يديرها مكتب مكافحة

نة كالكهرباء  الهجرة غير الشرعية. وتزّودنا المصفوفة بتقييمات أساسية حول المرافق والبنى التحتية لمراكز إيواء معيّ
 واإلضاءة ودورات المياه ومرافق الغسيل. وفي نفس الوقت، ترمي المصفوفة إلى مّد الشركاء بلمحة عاّمة حول

 الخصائص الديمغرافية والوضعية الصحية للمهاجرين الموجودين بمراكز اإليواء في يوم اجراء التقييم. وترّكز المؤشرات
 األخرى على مستوى وصول المهاجرين إلى مختلف الخدمات كالخدمات القانونية والطبية والصحية والنفسية، فضال

قة بإمكانية الوصول إلى الفضاءات الخارجية  وعدد  على خدمات اقتفاء أثر األسر. وهي تجّمع المعلومات المتعلّ
 الوجبات المقّدمة بالمراكز وأنواع األمراض، إن تّم تسجيل وجودها، التي أصابت المهاجرين مؤخرا. وقد مّولت إدارة

التنمية الدولية التابعة للمملكة المتحدة أنشطة تقييم مواصفات مراكز اإليواء في ليبيا
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لمهاجرين ا احد  من  لمعلومات  ا جمع  ية  عمل ناء  ث أ لنزوح  ا بع  ت ت مصفوفة  موظف 



28



29

2017 أكتوبر  طوارئ  ناء  ث أ ته  صبرا في  ل  أطفا
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لمهاجرين ل لدولي  ا يوم  ل ا ية  ل ا ف أحت في  أمراه 



 إحياء اليوم الدولي
للمهاجرين لسنة 2017

 في يوم 18 ديسمبر من سنة 1900، اعتمدت الجمعية
 العامة لألمم المتحدة االتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال
 المهاجرين وأفراد أسرهم.  وبعد مضّي عشر سنوات، حّددت
 الجمعية العامة ذاك التاريخ يوما عالميا للمهاجرين مراعاة

 لألعداد الكبيرة والمتزايدة للمهاجرين في العالم. واحتفاء
 باليوم العالمي للمهاجرين، استضافت المنظمة الدولية

 للهجرة بالتعاون مع وزارة الخارجية الليبية معرضا للصور
 في طرابلس. وقد سلّط هذا المعرض الضوء على جوانب

 الهجرة المتنوعة من خالل الصور الفوتوغرافية والقصص
 الشخصية التي رواها المهاجرون المستقرون جيدا داخل

 المجتمعات. وقد زار قرابة 150 شخصا هذا المعرض بما
 فيهم ممثلين من عشر سفارات ومن ست وزارات ليبية وعدد

.كبير من المنظمات غير الحكومية المحلية
 كما تم استدعاء األشخاص الذين أجريت مقابلتهم وأُخذت 
 صورهم من أجل المعرض  وتمّكن الحضور من التحّدث

 إليهم حول تجاربهم في ليبيا بصفتهم مهاجرين. وتوجد هذه
 اللوحات عبر اإلنترنت على موقع »أنا مهاجر« الخاّص
 بالمنظمة الدولية للهجرة. وتعتزم المنظمة توسيع نقاط

 عرض اللوحات نحو مدن أخرى من ليبيا ومن تونس من
 أجل نشر وعي إيجابي حول المهاجرين الموجودين في
 ليبيا. وفي اليوم الدولي للمهاجر، أحيا الشريك التنفيذي

 مركز ملتقانا مناسبة ثقافية  بدعم من المنظمة شارك فيه
 مهاجرون من تشاد ومصر ومالي ونيجيريا والنيجر

 والسنغال. كما تم عرض شريطين سينمائيين من المهرجان
السينمائي العالمي للهجرة

 كما استمتع 241 مهاجر باللعب بكرة اليد وكرة القدم
 وبالقيام بورش أعمال فنية. كما رقص الحاضرون ورددوا

 مع أغاني الفرقة المحلية الليبية. وعزفت هذه الفرقة
 موسيقى أفريقية خلقت أجواء تبعث على السرور. وخالل

 نفس اليوم، مّكن المركز باالشتراك مع المنظمة الدولية
 للهجرة المهاجرين الموجودين بمركز إيواء جنزور من

 إجراء اتصاللت هاتفية مجانية بأسرهم الموجودة في بلدان
األصل
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 صاحب الثالثة عشر ربيعا يروي قصته من
أخطر مسارات الهجرة بالعالم

 ترعرع فقيرا في غرب أفريقيا، وطالما حلم جوناثان* ذو
 الثالثة عشر ربيعا باصطحاب أهله إلى إيطاليا. لقد راوده
 حلم أن يصبح العبا محترفا لكرة القدم وأن يكسب الكثير

من المال، ما يكفيه الصطحاب أهله جميعا إلى أوروبا

»أود أن ألعب في منتخب اليوفنتوس«

 وعندما سنحت له فرصة المغادرة نحو أوروبا اغتنم
 جوناثان الفرصة. ودفع حوالي تسعمائة دوالر أمريكي إلى

 المهربين، ليبتدئ رحلة السبعة أالف كيلومتر في سيارة
 رباعية الدفع عبر مالي وبوركينا فاسو والنيجر إلى جنوب

.ليبيا نحو شمالها
 

 تم احتجاز جوناثان ثالث مرات خالل هذا المسار المحفوف
 بالمخاطر عبر قارة أفريقيا. تعّرض إلى التعذيب وإلى سوء
 المعاملة. اختطفه المهربون في جنوب ليبيا للمرة الثانية،

 ولم يطلقوا سراحه إال عندما استطاع أهله وأصدقاؤه دفع
550 دوالر أمريكي إلى العصابة

.
 سافر الصبي ذو الثالثة عشر سنه بعد الحادثة إلى

 طرابلس، عاصمة ليبيا. وهناك، عمل كعامل نظافة. كان
 يحاول جمع 500 دينار ليبي اي حوالي 360 دوالر أمريكي

 الشتراء مروره على متن قارب مطاطي قابل للنفخ يرتحل
 بصفة منتظمة من الساحل الليبي محمال بالمهاجرين

 الحالمين بالوصول إلى أوروبا. ولكنه تعّرض لالحتجاز مرّة
أخرى

 كان على أقربائي أن يرسلوا 300 دوالر« 
»أمريكي لكي يتركوني

 عندما حاول جوناثان عبور البحر نحو أوروبا ألول مرّة،
 تعرضت مجموعته لكمين نصبه المهّربون ومنعوهم من

 النزول. وفي المحاولة الثانية، أبحر جوناثان، بيد أّن
 القارب غير الصالح لإلبحار لم يكن مالئما للسفر وقد

.أنقذ خفر السواحل الليبي الصبّي
 

 وبعد محاولتين فاشلتين  لعبور البحر األبيض المتوسط،
 المسار األشد خطرا في العالم، انتهت رحلة جوناثان
 ورحلة الكثيرين غيره في أحد مراكز إيواء العاصمة

.الليبية
 

 وعن ذلك قالت كارولينا استبيكر المسؤولة عن الحماية
 بالمنظمة الدولية للهجرة: » مراكز اإليواء ليست مالئمة

 لألطفال. نحن نعمل بشكل وثيق مع السلطات الليبية
 لمحاولة إيجاد حلول بديلة لهذه المراكز ولمساعدة
 ».الراغبين في العودة إلى أوطانهم على نحو أكفأ

 وبينما تحاول المنظمة الدولية للهجرة تقصير فترة البقاء
 في مراكز اإليواء، فهي تدعم األطفال أيضا من خالل

 .األنشطة الترفيهية واإلسعافات النفسية األولية
 جوناثان هو واحد من بين مئات من األطفال الذين

 ساعدتهم المنظمة على العودة إلى بلدان أصلهم. وهو
 حاليا في وطنه مع عائلته حيث ال يزال يراوده حلم بأن

  .يصبح العب كرة قدم محترف

تم تغيير اسم الطفل لحماية هويته*



35
ا ي ب ي ل درته  مغا قبل  تان  ا جون



36
لهجرة ل ة  ول لد ا لمنظمة  ا بل  ق من  مساعدات  قيهم  ل ت بعد  اإليواء  مراكز  أحد  في  ل  أطفا



37
األصلي لموطنهم  ه  أهل مع  لطفل  ا عودة  ناء  ث أ ئرة  لطا ا في  طفل  تحمل  لمنظمة  ا موظفة 



مريض مهاجر  لج  يعا لهجرة  ل ية  ول د ل ا لمنظمة  ا طبيب 
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