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 مقدمة

 لى نشؤ إ تشهد الحالة الليبية كثيرا من التوترات املتداخلة من نزاع مسلح إلى صراع سياس ي ألقى بثقله على املجتمع الليبي في أغلب جوانبه، أدى

أضعف جانب الخدمات األساسية لجميع مؤسسات الحكومة من الذي حالة من عدم االستقرار ملؤسسات الحكومة وضعف في املوارد املالية 

 أزمة سيولة زادت من تعقيد الحل فكانت األزمة  ،الشؤون االجتماعية والتعليم والصحة والطاقة واملوارد املائية قطاع
ً
وبرزت على السطح مؤخرا

 اإلنسانية الخانقة. 

  ي التقارير الدولية، زادت فبراير وهي بداية سنة األزمة اإلنسانية ف 17انطالق ثورة  2011ن محنة النزوح التي تفاقمت في ليبيا منذ عام أال شك

ناهيك عن نازحي املناطق الغربية كانت البداية حماسية من الجميع  ،موجات النزوح ومؤخرا في مناطق بنغازي وضواحيها واملنطقة الجنوبية

 فت من حجموالقيادة للمنظمات الدولية شاركها مؤخرا مؤسسات حكومية ومنظمات مدنية وطنية غطت جوانب احتياجات عديدة ومهمة خف

 املعاناة اإلنسانية للنازحين داخليا في ليبيا.

  بالرغم من أهمية الجهود التي بذلت في جانب تقديم املساعدات اإلنسانية من جانب بعض مؤسسات الحكومة الليبية واملنظمات الوطنية

انت إنها كف ،لنازحين والتخفيف من معاناتهموالدولية الحكومية وغير الحكومية واألطراف الفاعلة األخرى ملواجهة تحديات احتياجات ا

دخل املجال العديد من املنظمات الوطنية ولجان وقطاع خاص و النازحين،  عنعشوائية ولم تكن ضمن خطة موحدة فتضاربت املعلومات 

 وبتعدد األطراف الفاعلة اختلفت األهداف، فجاءت النتائج غير مرضية.

 اإلقرار بتدني مستوى األوضاع  جرى على قائمة األولويات للحكومة املؤقتة وخضع للنقاش على أعلى مستوى و  اشكل ملف النزوح ضغط

فكان قرار  ،يكفل حقوقهم أسوة بباقي املواطنين لهم بمااملعيش ي  تحسين املستوى اإلنسانية للنازحين بالداخل في مختلف املناطق وضرورة 

 . جماعباإل  املؤقتة( )للحكومةمجلس الوزراء 

  لحكومة،ااالهتمام بملف النزوح وجعله أولوية لعمل الحكومة باستحداث مكتب يعنى بشؤون النازحين ورفعه ملستوى أصحاب القرار برئاسة 

  والخارج.سجلت نقطة قوة وحظي القرار بالقبول من جميع األطراف الفاعلة بامللف اإلنساني في الداخل 

 ن اختلفت ل او  ،نستطيع الوصول للدعم الدولي بكل يسر وسرعة ) عندما كانت بوادر استقرار ووجود اتفاق ( وفي السنوات القريبة املاضية كنا

عظم املساعدات املقدمة للنازحين تأتي من املنظمات اإلنسانية الدولية التي تعمل عن بعد من تونس منذ مغادرتها فم ،الظروف وقل الدعم

صعبة في الحصول على بيانات موثقة تتمتع بمستوى رسمي من املصداقية، فانتهجت بعض  ، فهي تواجه تحديات2014منتصف يوليو 

املنظمات الدولية للعمل منفردة مع شركاء ثانويين منظمات وطنية ) كمقاولة بالباطن ( بتقديم خدمات للنازحين وعملت معها كشريك مواز 

صة في ظل غياب تشريع قانوني بنظم آلية العمل مع صختات الحكومية اململؤسسات الحكومة الليبية، هذا األمر يسهم في إضعاف املؤسس

  املنظمات الدولية وعدم صدور امليزانية العامة )الخدمات ( واألهم سلطة مركزية واحدة.

 العمل على إيجاد آلية تنظم عمل الشركاء الدوليين العاملين في بالدنا مع املؤسسات الحكوم 
ً
فشكلت  ،دنيواملجتمع امل ةيالن أصبح من الهام جدا

.
ً
  لجان لدراسة آلية العمل ولم تنشر تقريرها بعد، وسنحاول اقتراح آلية عمل قائمة على املؤسسات املعنية في هذه الورقة تباعا

 سأحاول في هذه الورقة تناول مؤشرات الدعم الدولي لألزمة اإلنسانية بليبيا، فهو يوضح االهتمام بامللف الليبي من املنظمات اإلقليمية 

يالت هرى إنسانيا وال اقتصاديا في التخفيف من حدة األزمة اإلنسانية بالرغم من التسيكاد ي  ال والدولية، ولكن ال يخفى على أحد أن الدور العربي 

ن أوعندما نطالع تلك املؤشرات فلسان حالها يدلنا على املهتمين وكذلك الالعبين في األزمة الليبية التي ال يجب  ،لدى كثير من جيراننا العرب

 موال ولكنها في حاجة إلى حزمة أدوات تساعدها على االستقرار.تكون، بالدنا ليست بحاجة إلى األ 
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 والدور التنسيقي لبعثتها للدعم الدولي لليبيا: موجز عن: منظومة األمم المتحدة

 في ليبيا  -
ً
إضافة إلى  ،املنظمة الدولية للهجرة املرتبطة باألمم املتحدةبعثة من وكاالت وصناديق وبرامج األمم املتحدة، من ضمنها  25يوجد حاليا

ق أيضا كمنسو تحت مظلة فريق األمم املتحدة في ليبيا بقيادة املنسق املقيم ) املؤسسات املالية الدولية )البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

نفذ األنشطة اإلنسانية تحت رعايته
 
  .للشؤون اإلنسانية، حيث ت

 

( 4م )( اإلدارة العامة والحك3( االنتعاش االقتصادي )2( الخدمات االجتماعية )1ستة قطاعات ذات أولوية تتمتع فيها األمم املتحدة بالخبرة: ) -

 .( والبنية التحتية واإلسكان6الثقافة والسياحة ) 5حقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية وسيادة القانون )

 http://unsmil.unmissions.org/Default.aspx?tabid=5341&language=arاملصدر : )

 

 بعض المنظمات الدولية العاملة في ملف النزوح بليبيا:

(  مقره الرئيس مدينة جنيف السويسرية، حيث يقوم املركز بتنسيق وإدارة الحوار وإعمال الوساطة من  H.D Centerمركز الحوار اإلنساني )  •

ة تجربة  في جلسات الحوار ومنح ترخيص العمل حتى نهايولين في ليبيا وله ؤ جل املصالحة وذلك بتنظيم ورش عمل وعقد اجتماعات بين املسأ

  وتتلقى الدعم من مفوضية االتحاد األوروبي.  2015

تعمل في مجال دعم وتدريب املجتمع املدني وفض النزاعات  األمريكية،: مقرها الرئيس ي مدينة بورتالند (Mercy corps)منظمة مرس ي كورب  •

دني مع منظمات مجتمع م عبر الشراكةل امليداني، ومستمرة في العمل عن بعد من دولة تونس الشقيقة تجربة في العم اإلغاثة ولديهاوأعمال 

  البريطاني.وطنية، وتتلقى الدعم من مفوضية االتحاد األوروبي وبرنامج الدعم 

األلغام ومستمرة في عملها من تونس وتعمل ختص بتقديم املساعدة لالجئين وأعمال اإلغاثة اإلنسانية ونزع ي: (D.R.C)ركي لالجئين ااملجلس الدنم •

  تتلقى الدعم من السفارة البريطانية ومفوضية االتحاد األوروبي. وطنية،عبر الشراكة مع منظمات مجتمع مدنية 

دت إليها ناللجنة الدولية للصليب األحمر )حركة دولية(: مقرها الرئيس ي مدينة جنيف، وهي منظمة محايدة وحرفية ومتحيزة ومستقلة وقد أس •

، وتتمتع بحصانة املنظمات الحكومية الدولية 1949الدول مهمة حماية ومساعدة ضحايا النزاع املسلح من خالل اتفاقيات جنيف األربعة لعام 

  .وكافة االمتيازات ومنها اتفاقات إلقامة مقر للجنة

 

 

 

 

 

 

 

http://unsmil.unmissions.org/Default.aspx?tabid=5341&language=ar
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 :2014ملخص لنشاط اللجنة الدولية للصليب األحمر خالل سنة 

  الصحة: قدمت اللجنة بمساعدة جمعية الهالل األحمر الليبي بتقديم اإلمدادات الطبية العاجلة ملساعدة عالج جرحى السالح لحوالي قطاع

 16767فرعا من فروع جمعية الهالل األحمر ومراكز الرعاية الصحية في مختلف مناطق ليبيا، واستفاد منها حوالي  27مستشفى و 23

  .افرع 16متطوعا من جمعية الهالل األحمر في  76ريبية لإلسعافات األولية لعدد ، وقدمت برامج تدامواطن

  من سبها، و 16في مجال تدريب األطباء، نظمت اللجنة الدولية دورات تدريبية في مجال الصحة والطوارئ لعدد 
ً
من مستشفيات  16طبيبا

  نحاء ليبيا.جراحا من جميع أ 33املنطقة الشرقية عن جرحى السالح والحرب لعدد 

 اللجنة  ن اضطرتأوكانت على وشك االفتتاح بعد  ،للتأهيل الجسدي تةجهزت اللجنة ورشة مصرا تةبالتعاون مع جامعة طرابلس ومصرا

  إجالء موظفيها من ليبيا.إلى 

  مجال املساعدات اإلنسانية: زادت نشاطات اللجنة بتقديم الدعم للنازحين بالتعاون مع جمعية الهالل األحمر الليبي، بتوزيع مساعدات

 .أسرة (6675)حوالي  انازح (42134)أسرة ومستلزمات منزلية لحوالي  (2659)نازح حوالي  (18102)غذائية لحوالي 

 ة خليج غوانتانامو في مريكي في محطلين في ليبيا: ساعدت اللجنة املعتقلين الليبيين في مراكز االعتقال األ في مجال الروابط العائلية واملعتق

  كوبا باالتصال بأسرهم في ليبيا عن طريق املكاملات الهاتفية املرئية.

  ة بين املعتقلين في الخارج و مكتوبأرسالة شفوية  191أسرة في معرفة مصير ومكان أبنائهم، وجمعت حوالي  77ساعدت عدد وكذلك

مركزا لالحتجاز وتابعت  18شخص محتجزين في  5300وعائالتهم في ليبيا وبين املحتجزين في ليبيا وعائلتهم في الخارج، وزارت اللجنة حوالي 

لزيارات ا تعليق جرى وترسل اللجنة توصيات للجهات املعنية لتحسين ظروف املحتجزين ومن شهر يوليو  ،بشكل فردي 200من  أكثر

  للمحتجزين وأبقت على املساعدات اإلنسانية.

  مولدات كهربائية ومعدات  6سيارات و 6شاحنات نقل و 5سيارات إسعاف و 5عدد باللجنة  الليبي: تبرعتدعم جمعية الهالل األحمر

  السلكية ومعدات اتصال باإلنترنت عبر األقمار االصطناعية.

 من ضباط الجيش الليبي ولم  115ي ليبيا: نظمت دورتين تدريبيتين حول القانون اإلنساني الدولي لحوالي للقانون الدولي اإلنساني ف جالتروي

  تستكمل باقي برامج التدريب بعد شهر يوليو.

 . 2014املصدر: تقرير اللجنة لسنة 
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 .الدولية للصليب األحمرعملية ميدانية على مستوى العالم من حيث اإلنفاق  وخريطة توضح نشاط اللجنة  15أكبر  

 :2015اللجنة الدولية للصليب األحمر   www.icrc.orgاملصدر : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظة:

وال تشكل  هلكنها موجودة من ضمن نشاط ،2015مستوى العالم لسنة  األحمر علىليبيا ال توجد من ضمن أكبر العمليات اإلنسانية للصليب  

  الحاجة في ليبيا لتركيز الدعم ورفع قيمته املادية للمنظمات الدولية الفاعلة في األزمة اإلنسانية في بالدنا.

 

http://www.icrc.org/
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 (:OCHA) الدوليةلمؤشرات الدعم الدولي اإلنساني لليبيا خالل سنة األزمة حسب التقارير ملخص 

 

 *99.4 us$  من حجم التمويل الدولي لألزمات اإلنسانية على مستوى العالم % 0.7، يمثل نسبة 2011حجم التمويل الدولي لسنة. 

 *36.2 us$ .يمثل حجم التمويل املبني على النداء اإلنساني وخطط االستجابة اإلنسانية ملنظمات الدولية العاملة في ليبيا 

 

 

سنة األزمة اإلنسانية )حسب التقارير الدولية( مدى الضغوطات لقائمة  2011التمويل في على مدار سنة  توضح هذه املؤشرات املتفاوتة في حجم

ارتفاع موجة  نسانية، فاملؤشر مثلاالحتياجات اإلنسانية امللحة في تلك الفترة فنجدها شهري مارس وسبتمبر كانت أعلى فترة لضخ املساعدات اإل

ل بشكل ميسر ووصول املساعدات في وقت وجيز استفاد منها كثير من النازحين واألجانب املغادرين لألراض ي الليبية نزوح الليبيين، فكان تدفق التموي

 . 2011خالل شهر مارس 

 اجيمليون دوالر، وثم عاد في االنخفاض تدري 15.3ووصل في شهر مارس إلى  8.9في شهر يناير إلى  0.2نالحظ ارتفاع مؤشر التمويل في شهر فبراير من 

 مليون دوالر. 15.8ويوليو ووصل أقص ى حد للتمويل خالل السنة إلى  وخالل شهر مايو ويعاود االرتفاع خالل شهري يوني

زمة اإلنسانية إنما يدل على تذبذب موجات نزوح متدفقة ناجمة عن مخاطر إن انخفاض وارتفاع مؤشر التمويل في فترات مختلفة من السنة خالل األ 

وكذلك  ،األمر الذي يضطرهم الختيار النزوح خوفا على سالمتهم ،للسكان املدنيين، ومؤشر انخفاض أو انعدام كلي لألمن الشخص يتهديد أمني 

عقبتها موجات نزوح كبيرة ونراه بوضوح خالل شهر سبتمبر عندما اقتربت الحرب من نهايتها على املدن الساحلية أاملؤشر يعطي على فترات استقرار 

 للبالد.

ضا تمثل يبدو لي أن املعطيات الجوهرية ملؤشر التمويل الدولي اإلنساني في األصل جاء تلبية ملتطلبات األساسية الحتياجات النازحين في ليبيا وأي

 مصالح واهتمامات دول معينة تعبر عن رغبتها في مساعدة الليبيين في أزمتهم وتعبر عن وجودها كداعم.
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  2011يوضح املنظمات الدولية املتحصلة على تمويل لسنة  1جدول 

 

 ftsbeta.unocha.orgاملصدر/ 

 ،اعداتلديه الخبرة والقدرة على تقديم املس ادولي اصناديق ووكاالت األمم املتحدة باعتبارها العبإلى ن جانب الدعم والتمويل يذهب مباشرة أنالحظ 

ن تعتمد عليه الدول في التخفيف من املعاناة والتعاون في أوهي تنطلق من مبدأ الحياد وال تعبر عن أي مواقف سياسية معينة، فهي شريك يمكن 

 تقديم االستشارات الفنية املطلوبة في معالجة األزمة دون التدخل في الشأن الداخلي للدول.

لبعض  زمات الداخليةتضامن دولي مع األ  عنكزية التابعة لألمم املتحدة، ويمكن أن يعبر هذا الدعم وأغلب التمويل يأتي من صناديق الطوارئ املر 

و الفئات املعروفة بالهشة مثل املهاجرين غير أنسانية للنازحين داخليا وضاع اإلالدول ومن جانب إنساني تقدم املساعدة حسب ما تقتضيه األ 

 القانونين والالجئين.

 

 

 نسبة املئوية من إجمالي التمويل تمويل بالدوالر األمريكيال املنظمات املستفيدة من التمويل

 9.1 9.056847 مم املتحدة للطفولةصندوق األ 

 8.8 8.762842 املنظمة الدولية للهجرة

 7.9 7.892116 منظمة الصحة العاملية

 4.1 4.073571 مكتب األمم املتحدة لخدمات املشاريع

املفوضية السامية لألمم املتحدة 

 لشؤون الالجئين

3.066403 3.1 

 1.5 1.444890 برنامج الغذاء العاملي

 1.1 1.052201 منظمة الغذاء والزراعة

 0.9 910000 صندوق األمم املتحدة للسكان

 0.3 300000 قسم السالمة واألمن لألمم املتحدة

إجمالي حصة منظمات األممية من 

 نسبة التمويل الدولي

36558870 36.8 
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 أو غيرها من الفئات بشكل علني وال يعبر بذلك ويمكن أن تدعم 
ً
 برنامج مساعدات أممي موجه لدعم فئة النازحين داخليا

ً
بعض الدول الكبرى ماليا

ط، قعن مصالح تلك الدول وإنما يفهم على أنه دعم الستمرار الجهود اإلنسانية لبرامج وصناديق األمم املتحدة كأداة محايدة وتضامن إنساني ف

 في التعبير عن مصالح واهتمامات الدول بقضايا خارج بلدانها. اواضح االجدول التالي اختالفوسنرى في 

 

  2011املنظمات الدولية وغير الحكومية املستفيدة من التمويل الدولي خالل سنة: 

املنظمات املستفيدة من التمويل الدولي خالل 

 2011سنة 

حجم التمويل بالدوالر 

 األمريكي

 من حجم التمويلالنسبة املئوية 

 الدولي لألزمة في ليبيا

 20.2 20.103065 حمراللجنة الدولية للصليب األ 

 15 14.930890 مختلفة -مجموعة منظمات دولية 

 4.2 4.147458 الهيئة الطبية الدولية

 3.4 3.386232 الوكالة الفنية للتعاون والتنمية

 3.1 3.106386 منظمة إنقاذ الطفولة

السويسرية ومنظمة التعاون  غاثةمنظمة اإل 

 والتنمية السويسرية

2.098645 2.1 

 2 2.000000 املنظمة الدولية للدفاع عن املدنيين

 1.7 1.732555 منظمة الكنيسة الدنماركية

 1.6 1.615376 املؤسسة السويسرية للطفولة

 1.6 1.583609 مجموعة االستشارات الدولية

حجم  جمالي نسبة املنظمات الدولية منإ

 2011التمويل الدولي لسنة 

54.704216 54.9 

 

 ftsbeta.unocha.orgاملصدر/ 

خر ومن دعم لوكالة أممية إلى منظمة دولية، فمثال نرى الدعم املتنامي للجنة الدولية للصليب آيختلف الدعم الدولي لقضايا النزوح من ملف إلى 

نسانية على األرض فاللجنة تتحصل على دعم وتمويل كاف لتغطية تمويل أنشطة العمليات اإل ،وبشكل ميسر ااألحمر بليبيا خالل فترة األزمة مستمر 

و أاتجاه حالة إنسانية حرجة مباشرة تتلقى الدعم من الحكومات الغربية وخصوصا دولة املقر سويسرا  امجرد أن تطلق اللجنة نداء إنسانيببليبيا 

، فالدعم هنا يعبر عن ثقة املجتمع الدولي في اللجنة كمنظمة إنسانية محايدة ومستقلة في تقديم وروبية الكبرى وحتى الدول الصناعيةالدول األ 

رادة إل العون واملساندة ملحتاجيها بغض النظر عن عرقهم أو دينهم أو صفاتهم كأطراف في نزاع مسلح أو قبلي أو سياس ي، وفي ذات الوقت يعبر عن ا
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إنما تدفع بتلك  ،صالحها الدولية ، ولكن تلك املصلحة والرغبة في الدعم واملساعدة ال تعطي لكل من يطلبهاالسياسية للدول وخريطة اهتماماتها وم

نها رسائل أوإنما أعتقد  ،موال لقناة تلعب دور الوسيط النزيه واملحايد في األزمة اإلنسانية وال تعبر من خالل دعم اللجنة عن أي رسائل سياسيةاأل 

ما ندرس تقارير الدعم فالسؤال الوحيد الذي نحاول فهمه هو " من يدعم من ؟" حتى يتسنى لنا فهم رسائل التضامن الدولي عندو اهتمام إنسانية، 

 مع بالدنا خالل األزمة ومساعدتها على االستقرار.

 في تقارير التمويل اوهذا ال  نفسها، لدولةلفي أحيان أخرى يأتي الدعم مباشرة من حكومة دولة ما إلى منظمة إنسانية غير حكومية 
ً
لدولي حظناه كثيرا

فنجد حكومة الدنمارك تدعم منظماتها الوطنية التي تعبر عن اهتماماتها بشكل مباشر على األرض ومحايد إنسانيا، لكن يبقى  ،لألزمة اإلنسانية بليبيا

فهي تعبر عن  ،ركية غير رسميةاا كبعثة للحكومة الدنمهن نفهمأونستطيع  ،ممارسة املنظمة لتلك األنشطة اإلنسانية بليبيا على األرض عنتساؤل 

 نسانية. زمة اإلوجود رغبة حكومة الدنمارك في دعم واملساندة للتخفيف من األ 

  2011زمة التمويل الدولي لألزمة اإلنسانية لليبيا حسب القطاعات الحيوية املختلفة لسنة األ: 

 

 ftsbeta.unocha.orgاملصدر/ 

 

 التمويل حسب القطاع

 

النسبة املئوية من حجم  مريكيالتمويل بالدوالر األ 

 التمويل

 24 23.832422 قطاع الصحة

 9.6 9.582732 عدة قطاعات

 9.3 9.200485 جراءات املتعلقة باأللغاماإل 

 6.3 6.262675 خدمات الدعم والتنسيق

 6.1 6.016261 املياه والصرف الصحي

 4.6 4.576147 نسان وتعزيز القانون الحماية وحقوق اإل

 3.4 3.330461 املضيفة واملواد غير الغذائيةاملجتمعات 

 0.9 906289 التعليم

 0.8 759770 االقتصاد والبنية التحتية

 0.7 740741 الزراعة

 0.4 437297 الغذاء

 34 33745749 قطاعات غير محددة

إجمالي حجم اإلنفاق الدولي على األزمة 

 2011اإلنسانية في ليبيا خالل سنة  

باملليون دوالر  99.391029

 أمريكي

100 % 



 دور المنظمات الدولية في حل األزمة اإلنسانية بليبيا

 

10  
 

اني وأكثر سيوضح هذا الجدول  القطاعات الحيوية والضرورية للتخفيف من حدة األزمة اإلنسانية التي دائما تأتي كأولوية عاجلة يطلق ألجلها نداء إن

التي قد تنشأ  ضالقطاعات الحيوية املطلوبة في األزمات اإلنسانية هي القطاع الصحي ملا له من أهمية في املحافظة على حياة الناس ومكافحة األمرا

و املياه الصالحة، لذلك يبقى القطاع الصحي من أولويات التغطية املالية لجميع املنظمات اإلنسانية وتتحصل على أكبر أعن تدهور منظومة الغذاء 

هناك و  ،حرب واأللغامما السالمة الشخصية من مخلفات اليال س ،ثم يأتي بعدها كثير من القطاعات املهمة األخرى ، قدر من التمويل واالهتمام

ستقرار سر النازحة يساعدها على اال فاملأوى ضروري لحياة األ  ،يواء وهو ال يقل أهمية عن دوره في توفير الخدمات اإلنسانية  للنازحين داخلياقطاع اإل 

ياجات اإلنساني دائما ما يركز على االحتنساني، فسلم األولويات للتمويل الدولي لتلقي املساعدات من املجتمع اإل ثابتا اويحدد عنوان ،ولو مؤقتا

بلغ في سنة ي يالصحية للنازحين داخليا وغيرهم من الفئات الهشة )الجئين ومهاجرين( فقيمة تمويل القطاع الصحي بليبيا أثناء األزمة اإلنسانية والذ

فهو يعبر عن مدى أهميته  ،خرى خالل السنةسية األ ساجمالي حجم التمويل لكافة القطاعات الخدمية واأل إمن  % 24( ما يمثل 23.832422) 2011

 وال يخفى على أحد تدهور الخدمات الصحية في بالدنا منذ فترة طويلة.، كأولوية قصوى وحاجة إنسانية

 

 "2011"أكبر املمولين )املانحين( لألزمة اإلنسانية في ليبيا سنة 

 

 
 

 

يين حيث نجد أن االتحاد األوروبي على قائمة املمولين الرئيس ،بدعم األزمة اإلنسانية في ليبيايوضح هذا الرسم معرفة الشركاء الدوليين واملهتمين 

بل إن أغلب الدول الكبرى في االتحاد األوروبي مهتمة وتضغط لتقديم املساعدات اإلنسانية  ،لألزمة ومساهمته مستمرة ولم تنقطع في مجاالت عدة

قليمية ولكن تبقى املفوضية كمنظمة إ ،ة وبعضها قدمت مساعدات منفردة عن مفوضية االتحاد األوروبيفي البداية كانت بدون أي ضغوطات سياسي

 ،موحد داخل ليبيا وروبيأضاغطة باتجاه تصحيح األوضاع اإلنسانية بل تساهم في الدفع باملنظمات األوروبية لتنسيق التعاون في ما بينها كفريق 

ولكن توجد أيضا دول مهتمة أخرى من خارج االتحاد األوروبي وتساهم وبقوة في تقديم املنح واملساعدات  ،لألزمةوهذا ما حصل خالل السنوات التالية 

 نساني بليبيا.نسانية عن طريق تمويل برامج وكاالت األمم املتحدة أو املنظمات الدولية كتعبير عن دعمها للملف اإلاإل

 

يمفوضية االتحاد األوروب

19.4%

أستراليا

15.4%

إيطاليا

7.5%

باقي الدولة المانحة

40.1%

إسبانيا

6.3%

بريطانيا

11.3%
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للتعبير عن دعمها للتغيير في ليبيا ورؤيتها لتطور مراحل التغيير تراه يستحق الدعم واملساندة عندما إن قرارات التمويل للدول الصديقة هي نتائج 

نسانية منذ وينخفض ذلك الدعم عندما ما يحدث العكس وهو ما سنراه في التحليل الشامل مللخص تمويل العمليات اإل ،يسير في االتجاه الصحيح

 .2016وحتى  2011

 

 

 :2012لدولي اإلنساني خالل سنة مؤشرات التمويل ا

 

 
 

 خالل شهر يناير من السنة أنساني بدمؤشر الدعم والتمويل الدولي اإل 2012نالحظ خالل سنة 
ً
نخفض وال يكاد يرى خالل باقي اثم  نفسها، عاليا

لك الفترة وفي ت ،داخليا باتجاه املنظماتنسانية لتلبية احتياجات النزوح قد خفت من النازحين ن حجم نشاط العمليات اإلأشهر السنة بسبب أ

ت جاءت من آوتشكيل الحكومة االنتقالية وقرارتها بصرف مستحقات ومكاف ،حصلت طفرة من املعونات التي انسابت ملستحقيها بكل يسر وسهولة

 ،نسانينخفاض مؤشر الدعم الدولي اإلا علىباب التخفيف واملعالجة لحدة األزمة وتحقيق االستقرار في تقديم الخدمات الحكومية التي ساعدت 

وال ننس ى بقاء كثير من املهاجرين والالجئين في ليبيا بحاجة للمساعدات  ،2012وهو ما نراه واضحا خالل شهري فبراير ومارس وحتى شهر ديسمبر 

يستمر في ظل وجود حكومة قادرة على تقديم ، هذا يعني الدعم الدولي اإلنساني ال يمكن أن 2011الدولية الذين لجؤوا إلى دول الجوار خالل سنة 

 االرتباط مهم واملؤشر يعبر عن حالة من االستقرار لسنةف ،الخدمات األساسية والضرورية ملواطنيها بغض النظر عن حالة النزوح أو حالة االستقرار

 نسانية بليبيا.في حجم التمويل الدولي لألزمة اإل انخفاضنتج عنها  2012
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 :2013مويل الدولي اإلنساني خالل سنة مؤشرات الت

 

 
 

ي نعاش فعندما يحدث االستقرار للحكومة وتبسط يدها فوبشكل خاص في التنمية واإل ،نسانية الدوليةهذه السنة استمر تدفق املساعدات اإلفي 

خالل  حيث نالحظ دث،وهو ما ح ،نعاش والتنميةغاثة إلى مرحلة اإلتقديم خدماتها املطلوبة يتغير اتجاه املساعدات الدولية من مرحلة تقديم اإل 

ل وهذا كان محور اهتمام دو  ،كان جل مشاريع املساعدات الدولية تتجه لدعم مؤسسات املجتمع املدني في آلية التدريب وبناء القدرات 2013سنة 

دة قشتها هنا، ولكن مؤشر الدعم يعبر عن مسانمن املنظمات لسنا بصدد استعراضها ومنا احيث خصصت له مشاريع ودعمت كثير  ،وروبياالتحاد األ 

خر مهم وهو جانب آدوات ذلك الدعم، فليس كل الدعم دواء أو غذاء وإنما أيضا جانب أنساني لكن اختلفت في قد تحققت فعال من الجانب اإل

 11إلى ثم  2012مليون دوالر خالل سنة 16إلى  2011مريكي خالل سنة أمليون دوالر  99وهذا ما يبرر تغيير مؤشرات الدعم وانخفاضها من  ،التنمية

 نساني الدولي.هداف الدعم للمجتمع اإلأ، فالتغيير في املؤشر ال يعني غياب الدعم واملساندة وإنما تغير  2013مليون دوالر خالل سنة 
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 :2014مؤشرات التمويل الدولي اإلنساني خالل سنة 

 

 

 
 

 خالل النصف الثاني من هذه السنة، بينما كان التركيز على دعم املجتمعات العمليات اإلن مؤشر الدعم لتمويل أالحظنا 
ً
نسانية بليبيا قد اختلف كليا

ى جنبية مقرا مؤقتا لها قد تحصلت علقامة العمال للشركات األ إالنازحة التي استقرت داخل مخيمات بطرابلس وغيرها من املناطق واتخذت مواقع 

زاد من حجم التمويل عدد النزوح باملنطقة الغربية نتيجة العمليات املسلحة بطرابلس التي تفاجئ الجميع بحجم  2014وفي  2013دعم خالل سنة 

 في قائمة االحتياجات اإلوفي حقيقة األ  ،النزوح وتوزيع النازحين على جغرافية املنطقة الغربية وبشكل سريع جدا
ً
نسانية مر لم تشكل ضغطا حرجا

 خر.آمن نوع  انسانية بل شكلت ضغطالوكاالت الدولية اإلعلى املنظمات و 

الدولية  تنرى ترقبا واضحا لكثير من املمولين الدوليين خالل شهر سبتمبر في تقديم الدعم والتقارير ملجموعات األزمات الدولية وتحليالت للمنظما

خالل شهر ديسمبر قد عادت مراحل التمويل اإلنساني الدولي إلى مرحلة  فنراه ،الوضع اإلنساني واالنحراف في مؤشر االستقرار عنوتقارير السفارات 

 
ً
وما زاد من تعقيد تقديم املساعدات هو خروج كافة فرق العمل لبعثات ومكاتب املنظمات الدولية  ،اإلغاثة وتركت التنمية وبناء القدرات جانبا

 شأنبتضارب البيانات واملعلومات   مما نتج عنهن في تونس، ل اك التاريخ وحتى وباشرت عملها منذ ذل ،2014صف يوليو تالعاملة بليبيا خاصة في من

 و املساعدات اإلنسانية اتجاه األزمة بليبيا.أاتخاذ قرار الحكومات بتقديم املنح  فيأزمة النزوح في ليبيا والتقارير الصادرة التي تؤثر 
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 :2015مؤشرات التمويل الدولي اإلنساني خالل سنة 

 

 
 

ا باألمس كانوا مستقرين وربم ،فئة جديدة ةصبح عدد املحتاجين للمساعدات الدوليأزمة و الظروف امللحة وزادت من حدة األ  تختلفا 2015في سنة 

ويل على التمنسانية الدولية، وبالرغم من زيادة في حجم التمويل ونشاط العمليات اإل اواضح بدا جبروا على تلقي املساعدات، بلأداعمين اليوم 

ن نفهمه بشكل أمن حجم التمويل على مستوى األزمات اإلنسانية في العالم وهو ما يجب  % 1ن األزمة اإلنسانية في ليبيا ال تمثل إمدى أشهر السنة ف

 مستوى اهتمام العالم بامللف الليبي. ، إضافة إلى معرفةجيد
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 :2016/ 2011سنوات مؤشرات التمويل الدولي اإلنساني خالل 

 
 

 

يقدم معطيات حول مسار األزمة اإلنسانية من  ،31/12/2016وحتى  2011في هذا الرسم ملؤشرات التمويل للعمليات اإلنسانية بليبيا منذ سنة 

، املاضية الست ( خالل السنواتمليون دوالر أمريكي  285.5مرورا بفترة استقرار وتباين بين االرتفاع واالنخفاض في قيمة التمويل حيث بلغ ) تهابداي

مليون $( وجمهورية  159مليون$( الكاميرون )54مليون$( بروندي ) 50)  فاسووهي بوركينا 2016أربع دول أفريقية خالل سنة  يعادل تمويله ما

من التمويل  %51ما يمثل  2016مليون $(خالل سنة  278مليون $(يعادل تمويل دولة تشاد لوحدها ) 289مليون $( مجتمعة حيث بلغ )  26جيبوتي )

 مليون $(. 541املطلوب )

التي  2016جمالي املساعدات الدولية املطلوبة خالل سنة إمن  %2املاضية نسبة الست سنوات الويمثل حجم التمويل الدولي اإلنساني لليبيا خالل 

حيث  ،وتصدرت القائمة سوريا ،( دولة متأزمة إنسانيا على مستوى العالم35تغطي احتياجات إنسانية لعدد ) يمليار $( والت19.730بلغت قيمتها ) 

( لذلك أرى أن األزمة اإلنسانية بليبيا ال تمثل $ مليار 7.730مليار $( من أصل ) 4.61بلغت قيمة التمويل التي تحصلت عليه املنظمات الدولية حوالي )

ة ن بالدنا لديها املوارد الكافية لتقديم الخدمات األساسية ملواطنيها وهي دولألعدة أسباب منها  رنة باألزمات في الدول اإلقليمية،محور اهتمام كبير مقا

وكان شعار األزمة من وجهة نظر املنظمات الدولية ومراكز األبحاث واملؤسسات املالية الدولية  ،غنية حسب تصنيف املنظمات الدولية كدولة مانحة

ا ولذلك فإن األزمة اإلنسانية في ليبيا هي نتيجة التداعيات السياسية التي ألقت بظالله ،"ليبيا األزمة التي يجب أن ال تكون"بعنوان حد تقاريرها أفي 

بررة للنازحين املتفاق ينتج عنه سلطة مركزية واحدة في هذه الحالة ستستمر املعاناة غير اعلى االحتياجات اإلنسانية للمواطنين، وفي ظل غياب 

 
ً
 وتضاعف من حجم املعاناةاملستقرين وستضيف أيضا املواطنين  ،داخليا

ً
سانية بليبيا سنين نن يستمر التمويل الدولي لألزمة اإلألكن ال نتوقع  ،حاليا

ي أزمة ولكن كل ة أخرى نحن اليوم فعال فهذه املعونات اإلنسانية في حقيقة األمر هي التزامات مسبقة في املستقبل على الدولة الليبية، وبعبار ف ،أخرى 

سيتوجب علينا كدولة لديها موارد كافية لتقديم الدعم واملساعدات اإلنسانية للدول الشقيقة والصديقة سواء و  ،الظروف تدفع باتجاه االستقرار

 و البحار.أجيراننا أو ما وراء الصحراء الكبرى 
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 :2016لليبيا خالل سنة مؤشر الدعم الدولي لألزمة اإلنسانية 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قطاع الصحة•

%23.6بنسبة 

يد أكبر قطاع مستف
من التمويل لسنة 

2016

%  18.0االتحاد األوروبي بنسبة •
أكبر ممول لسنة 

2016

متحدةالمنظمة الدولية للهجرة مرتبطة باألمم ال•

 (14.6$  )

%15.8بنسبة 

أكبر منظمة دولية
مستفيدة من 
التمويل الدولي

اللجنة الدولية للصليب األحمر •

$12.2حجم التمويل 

%13.3نسبة 

أكبر منظمة دولية
غير حكومية 
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 2016خطة االستجابة اإلنسانية 

 

 
 

 مالحظات مكتب متابعة شؤون النازحين بديوان رئاسة الوزراء

 
 

 

 

 

التغطية الفعلية للخطة 
31/12/2016

الدعم المطلوب لخطة 
اإلنسانية اإلستجابة

2015/16
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 2017مقترح آلية عمل المنظمات الدولية 

 ستوى اإلستراتييياملأوال: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكتب متابعة 
شؤون 
النازحين

رئاسة الوزراء

وزير الدولة 
لشؤون 
النازحين 
والمهجرين

مكتب 
التعاون 

الفني وزارة 
التخطيط

الوطنيالمجلس 

للتطوير 
االقتصادي

مكتب الدراسات 
السكانية 

إدارة المنظمات 
الدولية وزارة 

الخارجية
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: املستوى الفني )مجال البيانات والخدمات(
ً
 ثانيا

 مصادر البيانات /مجال الدراسات واملعلومات:

 “"يتم اعتماد منهجية علمية في أساليب جمع البيانات وحمايتها 
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 أدوات العمل اإلنساني )الخدمات(

 وطنية وإقليمية ودولية. العمل من خالل أدوات حكومية مع الترحيب بمساعدة أدوات غير رسمية

 

 

 

 

 

GO's

N.NGO's

I.NGO's
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 أهم املؤسسات الوطنية الحكومية املقدمة للخدمات اإلنسانية للنازحين الهيئة الليبية لإلغاثة واملساعدات

(Libaid.org): 

 

  مؤسسة حكومية ليبية تابعة لرئاسة الوزراء وتعني بمساعدة ضحايا الكوارث وتقديم  ،اإلنســانيةالهيئة الليبية لإلغاثة واملساعدات

، تأسست في عام 
ً
  .في مدينة بنغازي  2006املساعدات اإلنسانية للفئات األكثر ضعفا

  لي ة الكافية واملدربة جيدا حواها ولديها املوارد البشريتاملؤسسة الوحيدة الحكومية القادرة على العمل على األرض بحكم اختصاصا

( موظف، ولديها اتصاالت مع املؤسسات املختصة في الشأن اإلنساني الوطنية والدولية، ويتركز نشاطها على تقديم املعونات 182)

 . فروع ولديها ليبيااإلنسانية للمحتاجين إليها في 

  جبل الغربيال –درنة –مصراته  –سرت  –سبها  –طرابلس  –فروع الهيئة: بنغازي. 

 

ل اعلينا تشجيع إدارة الهيئة على أداء واجبهم  تجاه بالدهم والضغط على الحكومة لتوفير ميزانية كافية لتغطية احتياجات املواطنين، في حتوصية :

ة في وكذلك املنظمات الوطنية والدولي ،تقوية الهيئة وتوفير التمويل الالزم ستخفف الضغط على كل الوزارات الخدمية واملؤسسات الحكومية

بعة أنشطتها وكذلك مراقبتها ومتا ،يسهل التنسيق و التعامل معها ستحقيها بحيثوستكون هناك قناة واحدة تقدم املساعدات مل تقديم املساعدات،

 للمواطنين على مستوى ليبيا.فهذا يخدم املصلحة الوطنية من الجانب اإلنساني ويقلل من العشوائية في تقديم الخدمات األساسية 
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 تساؤالت عن محاور الورقة العلمية من قبل الحضور:

آليات  نعحيث طرحت نقاط عديدة كان أهمها  ،مؤشرات التمويل الدولي الداعم لتخفيف األزمة اإلنسانية بليبيا بشأنردود الفعل هناك كانت 

دعم النازحين، وكذلك طرح البعض فكرته عن حالة النزوح في ليبيا، وتعرض النازحين ملوجات نزوح متكررة، طالب البعض خالل تساؤالته عن 

واإلطار نساني، بناء املؤسسات الوطنية في املجال اإل عنتساؤالت كما طرحت تمثيل أفضل ملؤسسات الحكومة املحلية، وإبراز دور املجتمع املدني، 

 منهجية العمل مع املنظمات الدولية بليبيا، ودور املكتب في إدارة أزمة النزوح. عنالتشريعي ألزمة النزوح، و 

 

ن آليات دعم املتاحة لدعم النازحين تمثلت في الهيئات الليبية لإلغاثة التي تناولتها الورقة، وساندها أتلك التساؤالت بشكل مركز  نجابة عوكانت اإل 

 ،ن منظمات املجتمع املدني الليبية وبشكل ساهمت في التخفيف من حدة النزوح ووفرت االحتياجات الضرورية للنازحين بمختلف املناطقكثير م

 .وتعرض بعضهم ملوجات نزوح متكرر مثل نازحي تاورغاء ببنغازي 

هو ية زادت من حدتها، وبالنسبة لدور املجتمع املدني الليبي فزمة االقتصادومع اشتداد األ  ،ن ظروف النازحين في ليبيا ال تخفي على أحدإ في الواقع

 نسانية وتجنيب كثير من مناطقجراءات تقديم املساعدات اإلإطراف املتنازعة لتسهيل دور مهم وحيوي في وصول املساعدات والضغط على األ 

لكن  ،وميةن تتحرك الهيئات الحكأنسانية قبل إل في مفاوضات حيانا قادر على تنسيق املساعدات والدخو أالنزوح النزاع املسلح فاملجتمع املدني 

 جهزة الحكومة ال يؤتي عملها أكله في حينه.أموارد محدودة دون تنسيق مع بو  ،عمالهم لم ترصد وتوثقأمن  اير ثك

 

درات املؤسسية نساني ببالدنا، ونوص ي دائما بالتركيز على بناء القوتناولنا ضعف تمثيل املؤسسات الحكومية مع شركائنا الدوليين املعنيين بالشأن اإل

نسيقية نسانية مستقبال، وطرحنا آلية تن هناك آلية عمل مقترحة على رئاسة الحكومة لتنظيم عمل املنظمات الدولية اإلأواملوارد البشرية، ونوهنا 

 ح بمشاركة العديد من املؤسسات املدنية الوطنية والدولية مستقبال.لتنظيم عمل الجهات املحلية والدولية في قناة واضحة املعالم تسم

التعاون ف ،نسانية والتزامات دوليةزمة اإلوفي النهاية نوص ي بالرجوع دائما ملؤسسات الحكومة في تناول ملف النزوح وما له من تداعيات على األ      

 .رادة سياسية واضحة وشجاعة ملعالجة ملف النزوح بشكل دائمإخطة عمل شاملة، تدعمها إلى ن يقود أوالتنسيق املسبق يمكن 

ن تكون في أنسانية التي وبكل املعايير ال يجب زمة اإللى إرادة سياسية لحل املختنقات والتخفيف من حدة األ إهي بحاجة  ،ألموالإلى ابالدنا ال تحتاج 

 ليبيا.
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 التوصيات:

 

  املنظمات الدولية وفق إطار قانوني.اعتماد منهجية واضحة لليات العمل مع 

 ضرورة التنسيق بين مؤسسات الحكومة فيما بينها لتبادل املعلومات الرسمية. 

 .مشاركة الحكومة في إعداد ونشر واعتماد التقارير الدولية عن الشأن اإلنساني في ليبيا خالل السنوات القادمة 

 ملساعدات ودعمها.تخصيص والتركيز على دعم قناة واحدة حكومية لتوزيع ا 

 ما أمكن خصوصا في جانب بناء القدرات املؤسسة 2017نسانية لسنة االستفادة من الدعم الدولي لخطة االستجابة اإل. 

 

  المقترحات على المدى البعيد )استقرار حكومي(:

  كثير من  املختلفة املحلية والدولية، اكتسبباعتبار أن التجربة الوطنية في إدارة األزمة اإلنسانية كانت مفاجئة وتضافرت فيها الجهود

األشخاص سواء العاملين في املؤسسات الحكومية أو املستقلة وفتحت آفاق التعاون اإلقليمي والدولي في جانب املساعدات اإلنسانية، 

 واستنادا على الدور الجغرافي والتاريخي لليبيا كممر عبور للتجارة عبر أفريقيا.

  حرة، مؤهلة الستضافة املنظمات الدولية وتوطينها إقليميا واستخدام السوق  منطقة خدمات إنسانيةشروع إلنشاء نقترح التفكير في م

 واألراض ي الليبية كقاعدة انطالق للمعونات اإلنسانية في منطقة جنوب الصحراء.

  ؤسسة ينص على إعادة هيكلة الهيئة من مأساس الفكرة: نقترح تطوير اختصاصات الهيئة الليبية لإلغاثة واملساعدات بتطويع تشريع

حكومية لوجستية إلى مشروع حكومي متكامل يسقط مظلة على الخدمات اإلنسانية ،يحتوي على مراكز إدارة ومستودعات تستخدم 

فروع لكمخازن لحفظ املعونات واملساعدات بمختلف أنواعها الطبية والغذائية وغيرها، ويكون لها مساحات كافية للتخزين ومكاتب 

املنظمات اإلنسانية الخيرية الوطنية واإلقليمية والدولية ووكاالت وبرامج األمم املتحدة خصوصا في دول إفريقيا جنوب الصحراء، وأن 

تستفيد من خطوط اإلمداد الجوي، ويمكن أن تمتلك طائرات شحن خاصة بها ستوفر فرص عمل عديدة للشباب، ومراكز تدريب 

 وجستية اإلنسانية.وغيرها من الخدمات الل

 :(وظيفة البوابة هي لتنظيم الدخول والخروج)ليبيا بوابة ألفريقيا   خالصة 

  علينا أن نستثمر في الجغرافية كمورد اقتصادي لبالدنا من الجانب اإلنساني، جيراننا األوروبيون ساهموا في استعمال هذه البوابة

  نشجعهم على االستثمار في تقديم املساعدات والدخول عبر البوابة نفسها. للخروج فقط )عبور املهاجرين االقتصاديين( علينا أن
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 نبذة عن املنظمة الليبية للسياسات و اإلستراتيجيات

في طرابلس  2014 في ديسمبر هي مؤسسة مستقلة، غير ربحية وغير حكومية تأسست ستراتيجياتواإل املنظمة الليبية للسياسات 

. تقوم املنظمة  بإجراء األبحاث و  الدراسات التي تخص قضايا  2015مكتب تمثيلي لها في إسطنبول في يناير افتتاحليبيا, و تم 

ى سياسات فعالة و ناجحة و كذلك من أجل تقديم الدعم لصانعي لإ السياسات واإلستراتيجيات الحالية والناشئة من أجل الوصول 

جهدها من أجل تحسين أداء املؤسسات الليبية وتعزيز الرفاهية اإلقتصادية واإلجتماعية للشعب الليبي.  القرار. و تكرس املنظمة

ات زة من أجل تطوير أداء املؤسستهدف املنظمة كذلك إلى نشر مفاهيم الجودة والحوكمة والتخطيط اإلستراتيجي و ثقافة التمي

 إلى تعزيز ونشر املعرفة حول السياسات العامة واإلستراتيجيات للحكومة
ً
إلحصاءات من خالل نشر ا الليبية. و تهدف املنظمة أيضا

و األفكار  األراءو منتديات من أجل النقاش و تبادل  ورش عمل و والدراسات والتقارير الدورية. تقوم املنظمة كذلك بتنظيم مؤتمرات

 و نشر املعرفة.
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