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دعم استقرار المجتمعات المعرضة للخطر وتعزيز ادارة الهجرة وتمكين التحوالت المرنة في كل من مصر وتونس وليبيا

•تقديــم مســاعدة مباشــرة للمهاجريــن المعرضيــن للخطــر فــي ليبيــا :فــي ظــل المشــروع ،تعمــل  IOMحاليــا بالشــراكة مــع الســلطات
الليبيــة لتحســين البنــى التحتيــة ومراكــز اإلســتقبال وتقديــم المعلومــات والمســاعدة للمهاجريــن المحتجزيــن .وقــد أنشــئت IOM
صنــدوق تمويــل للطــوارىء لمســاعدة المهاجريــن المســتضعفين فــي ليبيــا ومنهــم ضحايــا اإلتجــار بالبشــر والقصــر بــدون مرافــق.
  .3دعــم الشــركاء الحكومييــن وغيــر الحكومييــن فــي مصــر وتونــس للعمــل علــى اســتقرار المجتمعــات المعرضــة للخطــر -بمــا فــي ذلــك
الذيــن يعانــون مــن ارتفــاع معــدالت البطالــة ونقــص فــرص العمــل و /أو يســعون إلســتيعاب العائديــن.
•المســاعدة فــي دعــم اســتقرار المجتمعــات المعرضــة للخطــر فــي مصــر وتونــس :بنــاء علــى التقديــرات الحكوميــة ،هنالــك حوالــي
 200000مصريــا و 82000مــن تونــس عــادوا الــى وطنهــم بســبب النــزاع فــي ليبيــا وبذلــك فقــد غالبيتهــم مصــدر رزقهــم الوحيــد.
وضمــن هــذا الســياق ،تعمــل  IOMمــع شــركاء مــن مصــر وتونــس لتحســين الوصــول للمعلومــات حــول المســاعدات المتاحــة
والتحديــات التــي تواجههــا مجتمعــات العــودة .وســتقوم  IOMعلــى ادارة المنــح لجهــات معينــة علــى نطــاق صغيــر لدعــم جهودهــم
الراميــة الــى تحســين الوصــول الــى مســتوى معيشــي وخدمــات الئقــة بيــن العائديــن وضمــن مجتمعاتهــم.
•إقامــة منتــدى الكترونــي للربــط بصــورة أفضــل بيــن الهجــرة والتنميــة :هــذا المنتــدى ،تطــورت فكرتــه بالتشــاور مــع الجهــات الفعالــة
ذات الصلــة ،ســوف يتيــح الحــوار والتعــاون بيــن أصحــاب المصلحــة المعنييــن محليــاً والمســتثمرين المحتمليــن -بمــا فــى ذلــك ،علــى
وجــه الخصــوص ،المصرييــن والتونســيين المغتربيــن.
  .4تحســين الوصــول للخدمــات األساســية (مثــل الرعايــة الصحيــة) بيــن الليبيــن والمهاجريــن فــي المناطــق المســتضعفة والمتأثــرة
بالنــزاع والعمــل علــى تقويــة قــدرات مقدمــي الخدمــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة لتواجــه تدفقــات الهجــرة مســتقبال.
•توفيــر المســاعدة التقنيــة والتجهيــزات والمعــدات للجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة التــي توفــر الرعايــة الصحيــة فــي كل مــن
مصــر وتونــس وليبيــا :لقــد شــكل النــزاع فــي ليبيــا ضغطــا واســع النطــاق علــى قطــاع الخدمــات األساســية ومنهــا قطــاع الصحــة.
وفــي اطــار هــذا المشــروع ،ســتقوم  IOMبتوفيــر المســاعدة التقنيــة والتجهيــزات والمعــدات لجهــات مختــارة حكوميــة وغيــر حكوميــة
توفــر الرعايــة الصحيــة لتحســين وصــول الليبيــن والمهاجريــن فــي المناطــق المعرضــة للخطــر والمتأثــرة بالنــزاع الــى خدمــات
الرعايــة الصحيــة.
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المرنة في كل من جمهورية مصر العربية
وتونس وليبيا

•تنميــة الوعــي ورفــع أليــات التوعيــة :إلتمــام االنشــطة المذكــورة أعــاه  ،ســتعمل  IOMعلــى الوصــول الــى الليبيــن والمهاجريــن
فــي المناطــق المعرضــة للخطــر والمتأثــرة بالنــزاع ورفــع وعيهــم حــول المســاعدات المتاحــة .علــى ســبيل المثــال ،ستؤســس IOM
شــبكة مــن المتطوعيــن فــي مجــال الصحــة المجتمعيــة فــي البلــدان الثــاث المســتهدفة -لتوســيع وتبنــي اســتراتيجية التوعيــة القائمــة
علــى مبــدأ النــد -للنــد والتــي جــرى تجربتهــا فــي الماضــي والقــت نجاحــا فــي المنطقــة.
للمزيد من المعلومات حول مشروع  STARTالرجاء اإلتصال:
 STARTمصر ،المنظمة الدولية للهجرة بالقاهرة  -البريد االلكترونى ،STARTEgypt@iom.int :هاتف+2 010 16 25 55 04 :
 STARTليبيا ،المنظمة الدولية للهجرة بطرابلس  -البريد االلكترونى ،STARTLibya@iom.int :هاتف+21 82 14 77 78 38 :
 STARTتونس ،المنظمة الدولية للهجرة بتونس  -البريد االلكترونى ،STARTTunisie@iom.int :هاتف+216 71 960 313 :

الجهة التمويلية  -اإلتحاد األوروبي

الجهة التنفيذية  -المنظمة الدولية للهجرة IOM

المنظمة الدولية للهجرة
المكتب اإلقليمي للشرق االوسط وشمال
افريقية -القاهرة
القاهرة -الزمالك شارع ابو الفدا 47C
تليفون+202 27 36 51 40 :
فاكس+202 27 36 51 39 :
www.egypt.iom.int

المنظمة الدولية للهجرة
صندوق بريد6743 :
طرابلس ،ليبيا ،حي االندلس مكتب البريد
تليفون+21 82 14 77 78 38 :
تليفون+21 82 14 78 24 68 :
فاكس+21 82 14 77 78 39 :
www.iom.int/jahia/Jahia/libya

المنظمة الدولية للهجرة
صندوق بريد77 :
تونس ،لو بيرج دو الك 1053
تليفون+216 71 86 03 21 :
تليفون+216 71 96 03 13 :
الفاكس+216 71 96 23 85 :
www.tn.iom.int

الجهة التنفيذية  -المنظمة الدولية للهجرة IOM

الجهة التمويلية  -اإلتحاد األوروبي

تم إصدار هذا المنشور بمساعدة االتحاد االوروبى .جميع محتويات هذا المنشور تقع مسئوليته على عاتق المنظمة الدولية للهجرة
وفى جميع األحوال ال تأخذ على إنها وجهة نظر االتحاد االوروبى
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دعم استقرار المجتمعات المعرضة للخطر وتعزيز ادارة الهجرة وتمكين التحوالت المرنة في كل من مصر وتونس وليبيا

يتكــون اإلتحــاد األوروبــي مــن  27دولــة أعضــاء قــرروا ربــط خبراتهــم ومصادرهــم ومصيرهــم ســوية بصــورة تدريجيــة .معــا وخــال
أكثــر مــن  50عامــا اســتطاعوا إقامــة منطقــة مســتقرة وديمقراطيــة ذات طابــع تنمــوي مســتدام مــع الحفــاظ علــى التنــوع الثقافــي والتســامح
والحريــات الفرديــة .يلتــزم اإلتحــاد االوروبــي بمشــاركة انجازاتــه وقيمــه مــع الــدول والشــعوب خــارج نطــاق حــدوده.
إن المنظمــة الدوليــة للهجــرة ( )IOMالتــي تأسســت عــام  ، 1951ذات ريــادة كمنظمــة بيــن الحكومــات المعنيــة بقضايــا الهجــرة وتضــم
حاليــا  149مــن الــدول األعضــاء -مــن ضمنهــم جمهوريــة مصــر العربيــة ،وتونــس ،وليبيــا .باإلضافــة إلــى  12دولــة بصفــة مراقــب.
فــي  ،2011تجــاوزت ميزانيــة برامــج  IOMب 1.3بليــون دوالر أمريكــي والتــي تســاهم فــي تمويــل حوالــي  2700برنامــج ،ولديهــا اكثــر
مــن  7.800موظفــاً منتشــرين فــي أكثــر مــن  100دولــة .إن المنظمــة الدوليــة للهجــرة ملتزمــة فــي الترويــج للهجــرة اإلنســانية المنظمــة
ورفــع مســتواها لمصلحــة الجميــع .وهــي تقــوم بذلــك مــن خــال تقديــم خدمــات ومشــورة للحكومــات والمهاجريــن.
خلفية عن المشروع:
بتمويــل مــن االتحــاد االوروبــى وتنفيــذ المنظمــة الدوليــة
للهجــرة ،بــدأ مشــروع  STARTفــى االول مــن ينايــر
 .2012فــى إطــار هــذا البرنامــج الشــامل ,ســتدعم المنظمــة
الدوليــة للهجــرة الحكومــات فــى كال مــن مصــر وليبيــا
وتونــس إلســتقرار المجتمعــات المعرضــة للخطــر وتعزيــز
إدارة الهجــرة -المســاعدة علــى وضــع شــروط مســبقة لضمــان
سالســة عمليــات االنتقــال المســتدامة فــى الثــاث دول
المســتهدفة .والواقــع أن المنظمــة الدوليــة للهجــرة وشــركائها
معترفيــن بــأن أحــداث  2011فــى كال مــن مصروليبيــا
وتونــس فاقمــت تحديــات الهجــرة المعقــدة فــى حيــن أنــه أيضــا
يــؤدى إلــى ظهــور فــرص جديــدة متعلقــة بالهجــرة
األهداف المحددة للمشروع:
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األنشطة
ضمن هذا السياق ،لتحقيق األهداف العامة والمحددة لمشروع  STARTتسعى  IOMلتنفيذ األنشطة المذكورة فيما يلي:
  .1دعم الحكومة الليبية في رصد وتلبية احتياجات سوق العمل  -بمافي ذلك الهجرة النظامية /الشرعية
•اجــراء تقييــم ســريع ونشــر اإلختصاصييــن فــي الشــؤون الصحيــة
لمعالجــة فجــوات ســوق العمــل بصــورة فوريــة :أســفر النــزاع
فــي ليبيــا عــن مغــادرة مئــات اآلالف البلــد ومــن ضمنهــم العمــال
المهاجريــن .وقــد خلفــت المجموعــات التــي غــادرت فراغــات
ملحوظــة فــي ســوق العمــل الليبــي ،وبالتالــي ،أثــرت علــى الخدمــات
األساســية ومــن ضمنهــا الرعايــة الصحيــة .وفــي اطــار مشــروع
 ،STARTســتعمل  IOMبالشــراكة مــع الســلطات الليبيــة إلجــراء
تقييــم فــوري للنقــص الموجــود فــي قطــاع الصحــة ،و بالتعــاون مــع
الكيانــات ذات الصلــة فــى الــدول المرســلة ســتقوم بتســهيل نشــر
الموظفيــن الالزميــن علــى فوريــا وعلــى المــدى القصيــر والمتوســط
لمتلبيــة إحتياجــات ســوق العمــل فــى أكثــر القطاعــات أهميــة فــى
ليبيــا.

تعمل  IOMمع السلطات الليبية لتقييم فوري للفجوات
الموجودة في قطاع الرعاية الصحية

•دعــم تقنــي لرصــد احتياجــات ســوق العمــل فــي ليبيــا وتعزيــز أليــة مطابقــة الوظائــف :بنــاء علــى االنشــطة المشــار اليهــا أعــاه ،
ســتعمل  IOMبالشــراكة مــع الــوزارات المعنيــة فــي ليبيــا إلنشــاء و/أو تقويــة اآلليــات لدعــم والتنبــوء باحتياجــات ســوق العمــل علــى
المــدى المتوســط والطويــل .وبنــاء علــى ذلــك ،ســتنظم  IOMجلســات حــوار وفعاليــات لتعزيــز التعــاون المؤسســي والدولــي فــي هــذا
المجــال باإلضافــة الــى القيــام بزيــارات ميدانيــة اطالعيــة لبلــدان اخــرى واجــراء ورشــات عمــل لتمكيــن المســؤولين الليبيــن فــي تبــادل
المعلومــات مــع نظراءهــم مــن الــدول األخــرى.
  .2دعــم الحكومــة الليبيــة فــي مراجعــة وتقويــة السياســات والتشــريعات المتعلقــة بالهجــرة وتحســين القــدرات المحليــة إلدارة الهجــرة
وتعزيــز حقــوق المهاجريــن.
تقديرات بحوالي  200000مصريا و 82000تونسيا عادوا الى وطنهم
بسبب النزاع في ليبيا -وبذلك فقد غالبيتهم مصدر رزقهم الوحيد.

في هذا المشروع ستقوم  IOMب:
1 .1دعم الحكومة الليبية في رصد وتلبية احتياجات سوق العمل -بمافي ذلك الهجرة النظامية /الشرعية
2 .2دعــم الحكومــة الليبيــة فــي مراجعــة وتقويــة السياســات والقوانيــن المتعلقــة بالهجــرة وتحســين القــدرات المحليــة إلدارة الهجــرة وتعزيــز
حقــوق المهاجرين
3 .3دعــم الشــركاء الحكومييــن وغيــر الحكومييــن فــي مصــر وتونــس للعمــل علــى اســتقرار المجتمعــات المعرضــة للخطــر -بمــا فــي ذلــك
الذيــن يعانــون مــن ارتفــاع معــدالت البطالــة ونقــص فــرص العمــل و /أو يســعون إلســتيعاب العائديــن.
4 .4تحسين الوصول للخدمات األساسية (مثل الرعاية الصحية) بين الليبين والمهاجرين في المناطق المستضعفة والمتأثرة بالنزاع
5 .5والعمل على تقوية قدرات مقدمي الخدمات الحكومية وغير الحكومية لمواجهة تدفقات الهجرة مستقبال.

•دعــم تقويــة السياســات والتشــريعات المتعلقــة بالهجــرة فــي ليبيــا:
باتــت الهجــرة النظاميــة /الشــرعية وغيــر الشــرعية بيــن جنــوب
الصحــراء األفريقيــة الكبــرى وأوروبــا مــن خــال بلــدان المغــرب
العربــي وعمليــة ادارة هــذه التدفقــات تشــكل تحديــا طويــل االمــد فــي
ليبيــا .فــي ظــل مشــروع  STARTســتعمل  IOMبالشــراكة مــع
الســلطات الليبيــة إلجــراء تقييــم شــامل إلدارة الهجــرة وتطويــر خطــة
عمــل اســتراتيجية لتحســين إدارة الهجــرة -مــع التركيــز علــى مواجهة
التحديــات التــي ظهــرت أو نجمــت فــي ســياق مابعــد النزاع .وســتدعم
 IOMالســلطات الليبيــة فــي تشــكيل مجموعــة عمــل تشــريعية
(لتحســين القوانيــن الحاليــة المتعلقــة بالهجــرة) وايجــاد مجموعــات
عمــل حــول السياســات العامــة (لدراســة وطــرح توصيــات بهــدف
تحســين السياســات واإلجــراءات الحاليــة المتعلقــة بالهجــرة).

إن  IOMملتزمة بدعم الحكومة الليبية لتقوية السياسات والقوانين
المتعلقة بالهجرة

•المســاعدة التقنيــة لتحســين القــدرات الوطنيــة فيمــا يتعلــق بــإدارة الهجــرة ودعــم حقــوق المهاجريــن فــي مصــر وتونــس وليبيــا :فــي
آن معــا ،ســتعمل  IOMكذلــك مــع الشــركاء المعنييــن لتصميــم وايصــال المســاعدة التدريبيــة والتقنيــة اليهــم لتقويــة القــدرات الوطنيــة
فيمــا يتعلــق بــإدارة الهجــرة ودعــم حقــوق المهاجريــن فــي مصــر وتونــس وليبيــا .وتتطلــع  IOMأيضــا الــى تعزيــز حــوار عالــي
المســتوى وتقنــي حــول ادارة الهجــرة فــي المنطقــة.

