ليبيا  -تقييم االحتياجات المتعددة القطاعات
استبيان ذوي الخبرة و الدراية
مقدمة
الهدف من هذه المقابلة هو استكشاف نتائج بيانات األسر التي تم جمعها من أجل تقييم احتياجات القطاعات المتعددة (  ) MSNAلتقييم االحتياجات
اإلنسانية والثغرات للمجموعات السكانية الضعيفة في ليبيا .تهدف هذه المقابلة إلى تقديم فهم متعمق للسياقات االجتماعية واالقتصادية والسياسية
المحلية التي تسهم في ضعف األسر.

كيفية استخدام هذا االستبيان:
يجب تقديم نسخة مطبوعة من االستبيان في كل مقابلة .اختصار األفكار الرئيسية يجب أن يتم ذكرها هنا .عند انتهاء المقابلة ،يجب أن يتوسعوا
(تأكد من تلخيص كل إجابة في جملتين أو ثالث جمل) و كتابتها على ملف  wordفي غضون  24ساعة من المقابلة.
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غير نازح
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نازح داخلي

أجريت معه المقابلة
منصب الشخص الذي ِ
______________________________

 .1النزوح
ما هي المناطق األصلية الرئيسية لمجموعات النازحين في
هذه المنطقة؟

كيف يتم اتخاذ القرارات لعودة السكان النازحين في
المجتمع؟
• هل تتخذ السلطات الحكومية القرار؟ إذا لم يكن األمر
كذلك  ،من الذي يقوم  /يشارك في قرار عودة مجموعات
النازحين؟
هل هناك حوافز لتشجيع عودة مجموعات النازحين؟ (على
سبيل المثال  ،صناديق إعادة التأهيل  ،عناية خاصة )...
• هل هم ناجحون؟
ما هو وضع اإليجار في هذا الموقع؟ هل يمكنك تقديم تقدير
لمتوسط أسعار اإليجار الشهري؟
• هل تغيرت أسعار اإليجار خالل الـ  6أشهر الماضية؟
زيادة  /ال تغيير  /انخفاض؟
• على حد علمك  ،ما يفسر التغير في أسعار اإليجار؟
ما هو تأثير ذلك على السكان؟ من هم الفئات السكانية األكثر
ضعفاً؟
إذا تم اخالء الناس من مساكنهم  ،فما هي األسباب
الرئيسية؟
ما هي المجموعة السكانية التي تأثرت (األشخاص
النازحون داخلياً ،النازحين ،العائدين)؟

يرجى وصف الدينامكيات المحلية التي تؤثر على حركة
الناس الذين يعيشون في هذا الموقع.
•هل تمتلك مجموعات معينة حرﮐة مقيدة أﮐثر  /مشاﮐل
أﮐثر؟ (على سبيل المثال  ،األشخاص النازحون داخليا
اوالعائدون)

 .2الحماية
•ما هو الوضع األمني في منطقتك؟ هل كان مستقر منذ
يوليو 2018؟
إذا لم يكن مستقر ،ما هي الدوافع الرئيسية لعدم االستقرار؟
يرجى تقديم إجابة مفصلة

ما هو تصورك لمدى السالمة في منطقتك السكنية؟
يرجى وضع عالمة في المربع المناسب

آمن جدا
آمن
غيرآمن
غيرآمن تماما
ال أعرف

إذا كانت االجابة غير آمن أو غير آمن تماما  ،فلماذا؟ (مثالً
 ،القتال النشط أو وجود الجماعات المسلحة أو وجود األلغام
أو غيرها من مخاطر التفجير والتوترات بين القبائل وغير
ذلك)؟
كيف يتعايش مختلف المجموعات السكانية معا في هذا
الموقع؟ في المنطقة كلها بشكل عام؟ (المجموعات السكانية
المختلفة  ،المجموعات القبلية  /العرقية  ،وضع النازحين ،
إلخ).
• أي نوع من التمييز ضد مجموعات معينة (مثل النساء /
األقليات  /ذوي االحتياجات الخاصة والمجموعات القبلية)؟
إذا كان األمر كذلك  ،من الذي يتسبب في هذا التمييز؟
• أي تجارب سلبية أو إيجابية ترغب في مشاركتها؟
 .3الغذاء
• ما هي أنواع الطعام الرئيسية التي يتناولها الناس في هذه
المنطقة بطريقة منتظمة؟ هل يعتمد الناس في هذا الموقع
بشكل كبير على مجموعة غذائية معينة لتلبية احتياجاتهم
الغذائية؟
• هل هناك اختالفات داخل المجتمع في أنواع األطعمة
المستهلكة؟ (مثال اختالف بين المناطق الحضرية و
المناطق الريفية).

هل تغيرت أسعار المواد الغذائية خالل الـ  6أشهر
الماضية؟ إذا كان األمر كذلك  ،ما هي هذه المواد الغذائية؟

خاص
بالكفرة،
مرزق و
جفارة

هل تعتمد العديد من األسر في هذا الموقع على المواد
الغذائية المدعومة؟
هل تغير نمط استهالك األسر خالل الـ  6أشهر الماضية؟
•إذا كان األمر كذلك  ،فما هي األسباب الرئيسية لهذا؟

•هل انخفضت شحنات تزويد المواد الغذائية؟
هل تستطيع الوصول إلى الطعام في األسواق لتلبية
احتياجاتك؟
 .4الخدمات األساسية
يرجى وصف مدى وصول األشخاص الذين يعيشون هنا في
الوقت الحالي إلى األدوات المنزلية والمنتجات واألغذية؟
يرجى توضيح كيف تتحصل األسر على احتياجاتها
األساسية من مأكل وملبس ومشرب؟
• من أين يشتري معظم الناس أغذيتهم وموادهم المنزلية؟
• هل يتمﮐن الناس من الوصول إلﯽ مختلف المنتجات من
مصادر أخرى غير المتاجر  /األسواق (علﯽ سبيل المثال
االقتراض من األسرة وما إلﯽ ذلك)؟ يرجى التوضيح
• هل اضطر الناس إلى استخدام طرق أخرى للحصول
على السلع األساسية (مثل السفر إلى األسواق بعيدا ً  ...إلخ)؟
• هل واجهوا صعوبات في الوصول إلى السلع األساسية
التي يحتاجونها؟ يرجى وصف هذه الصعوبات.

في األشهر الستة األخيرة  ،هل تصف تدفق السلع إلى هذه
األسواق والمحالت بانها مستقرة؟
• إذا كان الجواب بال  ،فيرجى توضيح ذلك

• هل أنت على علم بأي سياسات أو مبادرات حكومية
موجودة أو سوف يتم تنفيذها قريبا ً لمساعدة األشخاص في
المجتمع على تلبية احتياجاتهم؟ يرجى توضيح…

 .5الصحة
ما هو الوضع الصحي في مجتمعك؟
• ما هي األمراض التي تالحظها عادة في مجتمعك؟ (من
حيث اإلصابات واألمراض واألمراض غير المعدية )...
هل تعمل المرافق الصحية؟ إذا تضررت  ،متى تضررت
وما هي المرافق التي تأثرت؟

برأيك  ،هل تدهورت جودة الخدمات الصحية أو تحسنت
خالل الـ  6أشهر الماضية؟ [يرجى وضع عالمة وتقديم
شرح]

أفضل

الرجاء الشرح

أسوء
الرجاء الشرح

لم تتغير
الرجاء الشرح

ماذا عن الدواء المعتاد في منطقتك؟ هل يمكن الوصول إليه
 /بأسعار معقولة؟ إذا لم يكن كذلك  ،ماذا يفعل الناس؟ (على
سبيل المثال" :موقف التأقلم السلبي" مثل عدم التعامل مع
مرض غير خطير  ،وإعادة تدوير و استعمال المواد الطبية
)...

 .6التعليم
الوصول :هل المدارس في المنطقة مفتوحة أم مغلقة (ما
عدى خالل العطلة الصيفية)؟
• في حالة اإلغالق  ،ما المدة التي أغلقت فيها المدرسة؟
• إذا كانت مفتوحة  ،فهل تعمل الفصول بشكل طبيعي؟ هل
يتبعون البرنامج؟
• إذا لم يلتحق التالميذ بالمدارس ،ما هو نوع التعليم الذي
يمارسه األطفال بشكل عام؟ هل هي دروس خاصة أو
أنشطة تداركية (زيادة عدم المساواة)

هل يوجد أطفال كثيرون خارج المدرسة؟ هل وضعت حلول
لمعالجة هذا األمر؟
هل تواجه مجموعات سﮐانية معينة (مثل النازحين أو األسر
العائدة) صعوبات في الحصول علﯽ التعليم؟ إذا كان األمر
كذلك  ،يرجى شرح األسباب؟
الجودة :هل هناك ميزانية  /تمويل مقدم من الحكومة للتعليم؟
• ما هي التحديات التي يواجهها الناس للوصول إلى التعليم؟
(على سبيل المثال  ،نقص أعضاء هيئة التدريس أو
المعدات)

• هل هناك تكافؤ في وصول الذكور واإلناث إلى التعليم
المدرسي؟ إن لم يكن  ،لماذا؟
برأيك  ،هل تدهورت جودة مرافق وخدمات التعليم أم كانت
أفضل خالل العام الماضي؟

أفضل

الرجاء الشرح

أسوء
الرجاء الشرح

لم تتغير

الرجاء الشرح

برأيك  ،ما هي االحتياجات الرئيسية الثالثة للمنشآت
التعليمية في منطقتك (على سبيل المثال  ،القاعات المكتظة ،
الحاجة إلى المزيد من المعلمين)
 .7النقد و سبل العيش
ما هو المصدر الرئيسي للدخل للناس في منطقتك؟

نوع الوظيفة

الحكومة أو
القطاع العام
صاحب محل
يرجى تقديم تقدير لمتوسط الراتب لكل نوع وظيفة في هذه
المنطقة ومجال ألقل األجور وأعالها لكل نوع وظيفة

خباز

مجال النفط

القطاع
الخاص

معدل الراتب
(بالدينار
الليبي)

الراتب األدنى
(بالدينار
الليبي)

الراتب
األعلى
(بالدينار
الليبي)

(شركة
دولية)
تجارة الجملة
والتجزئة
البناء
(العمالة
اليومية)
قطاع
الخدمات
التصنيع

خدمات
الضيافة
(المطاعم
والفنادق)
الزراعة
وصيد
األسماك
مدرس

أخصائي
الرعاية
الصحية
ً
وقبوال لشراء السلع في
ما هي طرق الدفع األكثر استخدا ًما
األسواق؟
• هل حدث تغيير في نوع الدفع الذي تستخدمه؟ إذا كان
األمر كذلك  ،فلماذا وكيف تمكنت من شراء السلع؟
كم مرة يتم دفع اجور الناس؟
• إذا كانوا يحصلون على رواتبهم في حسابهم البنكي  ،هل
هم قادرون على استخدامه؟
• إذا كانت اإلجابة نعم  ،ما هو مقدار األموال التي ينجحون
في سحبها شهريا؟
• هل يتم دفع مرتبات الحكومة في هذه المنطقة؟ إذا كانت
اإلجابة نعم  ،فما مدى انتظام ذلك؟ إذا كان الجواب ال  ،فما
هي االستراتيجيات التي يستخدمها الناس لتلبية احتياجاتهم؟

هل يعاني الناس في منطقتك من أزمة السيولة (ال يوجد نقود
متاحة  ،أو من المستحيل سحب األموال من الحساب أو
القدرة على سحب مبلغ صغير  ،وما إلى ذلك)
• هل هم قادرون على تلبية احتياجاتهم؟ إذا لم يكن األمر
كذلك  ،كيف هم قادرون على سد هذه الثغرة؟
• ما هو الحد االقصى للسحب من البنوك في منطقتك؟ هل
زاد  /انخفض في األشهر القليلة الماضية؟
• هل هناك طوابير طويلة و  /أو احتجاجات لسحب النقد
(الكاش) ؟
• هل ازدادت أزمة السيولة سوءا في األشهر الستة األخيرة؟
عملة السوق السوداء :هل يستخدم الناس في هذه المنطقة
سعر صرف السوق السوداء لشراء  /بيع السلع؟
• كيف أثر ذلك على توفر الوقود وأسعاره؟
• ما هي تكلفة  1لتر من وقود السيارات في السوق
السوداء؟
• كيف يؤثرهذا على االستهالك اليومي لمواد أخرى؟
سوق العملة الرسمي :هل تأثرت هذه المنطقة بسبب نقص
الوقود  /الزيادات في أسعار الوقود؟
• إذا كان األمر كذلك  ،يرجى توضيح تأثير ذلك على
السكان.
• ما هو متوسط سعر 1لتر من وقود السيارات ؟
هل لدى معظم الناس بطاقات هوية وطنية؟
• إذا كانت اإلجابة بنعم  ،يرجى توضيح ما إذا كان الناس
يتلقون رواتب حكومية.
• إذا كان الرد بالنفي  ،فيُرجى وصف تأثير ذلك على (أ)
تلقي المرتبات الحكومية و (ب) القدرة على تلبية احتياجات
األسر المعيشية.
هل لدى معظم الناس بطاقات هوية وطنية؟
هل الضروري وجود بطاقة هوية وطنية الستالم المرتبات
الحكومية؟
• إذا كانت اإلجابة بنعم  ،يرجى توضيح ما إذا كان الناس
يتلقون رواتب حكومية.
• إذا كان الرد بالنفي  ،فيُرجى وصف تأثير ذلك على (أ)
تلقي المرتبات الحكومية و (ب) القدرة على تلبية احتياجات
األسر المعيشية.
 .8رسم خطط المساعدة  -الخالصة
هل تلقيت أنت أو أشخاص في منطقتك شكالً من أشكال
المساعدة؟
• إذا كانت اإلجابة بنعم  ،ما هو نوع المساعدة؟

• من من؟
هل كانت مفيدة أم أنك تفضل الحصول على نوع مختلف
من المساعدة؟

 شكرا جزيال على وقتكم ومشاركتكم في هذا اإلحصاء

