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ملخص توصيات ندوة
"النازحون في ليبيا ..تحديات و حلول"

تمهيد:
ال شك أن الحالة اإلنسانية التي يعيشها النازحون يجب أن تتوقف في أسرع وقت ممكن عن طريق إيجاد حل جذري
للمشكلة وال يتأتى هذا الحل الجذري دون إيجاد حل ملشكلة النزاع املسلح في ليبيا بوجه عام والوصول إلى مصالحة عامة
متكاملة مع إجراءات العدالة اإلنتقالية و جبر الضرر واالبتعاد عن حالة اإلنتقام التي قد تسود بعد إنتهاء النزاع لصالح
أحد األطراف.
يجب أن يكون الدافع اإلنساني هو املحرك الرئيس ي لإلسراع في إجراء مصالحة ينتظرها الكثيرون  ،لكن الواقع اليوم يخبرنا
أن األزمة السياسية قد تبدو بعيدة عن الوصول إلى مصالحة حقيقية في الوقت القريب إذ الزالت املناورات السياسية
والعمليات العسكرية مستمرة في البالد ؛ لكن وإلى أن نصل إلى مصالحة شاملة يمكن أن يتم التعامل مع قضية النازحين
من الناحية اإلنسانية من خالل إتفاق جميع األطراف على األقل على التعامل بشكل متناسق على تخفيف حدة الصراع
على النازحين الذين يعانون الكثير ،ولعل اإلتفاق على إسناد مهمة التنسيق اإلنساني ملنظمات محلية ال تخضع للتأثير
السياس ي (الهالل األحمر والحركة الكشفية مثال) وتحض ى بتواجد واسع في البالد قد يساعد على تنسيق الجهود اإلنسانية
،مع ضرورة أن تضع املنظمات الدولية تنسيق الجهود ااإلنسانية ضمن أولوياتها لعام  2017حتى ال يستمر تشتت الجهود
اإلنسانية كما كان عليه الوضع خالل الفترة املاضية .
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وبشكل عام فإن التخفيف من حدة األزمة اإلنسانية حاليا يتطلب وجود اإلجراءات التالية:
 إستراتيجيات لحل مشكلة حصر النازحينللقيام بعملية حصر ناجحة للنازحين داخل ليبيا يجب أن تتوفر اإلرادة من الجهات الحكومية إلنجاح هذا العمل فال
يمكننا أن نلقي الحمل بأكمله علي املنظمات الدولية وشركائها املحليين في هذا املجال .حيث أن تبني عملية حصر النازحين
واعتبارها مشروعا استراتيجيا من طرف الحكومة سيسهل بنسبة كبيرة من إنجاح العملية برمتها ،و سينتج التعاون
املشترك بين املؤسسات الحكومية املحلية و املنظمات الدولية بيانات ملموسة تتوفر فيها نسبة عالية من الدقة
واالحترافية،فبدون تكاتف الجهود لن نتحصل علي نتائج مرضية ،فالعمل بشكل فردي وبمعزل عن اآلخرين لم ينتج إلى
اآلن بيانات كاملة ودقيقة ،وال يمكننا أبدا أن نحصل علي تعاون كامل من النازحين ما لم يتم ضمان حماية بياناتهم
الشخصية وعدم تسليمها ألي جهة مهما كانت إال لفائدة النازح وبقرار مكتوب يحاسب فيه املخالفون  ،وإضافة علي ذلك
فإن تكرار جمع البيانات املوجود حاليا في أغلبية مشاريع الحصر في ليبيا مالم يكن في مقابله تواجد نتائج ملموسة سيؤدي
بعد فترة إلى خمول في العالقة بين الباحثين والنازح ولن يستمر التعاون في توفير البيانات بشكل منظم من قبل النازحين ،
فلذلك سيكون على كل املنظمات املسؤولة و الجهات الحكومية املختلفة في ليبيا أن تقوم بالنظر للحالة العامة للنازحين
وتوفر كل احتياجتهم وأن تركز جهودها من أجل إنشاء قاعدة بيانات قومية تربط النازح بمكان اقامته وتتبع حركة النزوح
اذا تغيرت من مكان إلى آخر ،وأن يقوم النازحون بالتعاون التام مع كل املنظمات التي ترغب في حصر بياناتهم بغية تقديم
املساعدة لهم و أن يشعروا باملسؤولية اتجاه تلك املنظمات من حيث التبليغ عن مغادرتهم ملناطق تواجدهم أو تغير
حاالتهم االجتماعية .أن عملية الحصر مسؤولية مشتركة بين العديد من الجهات املختلفة التي تعمل من أجل هدف واحد
وهو تقديم املساعدة والدعم للنازحين وتسهيل حياتهم اليومية حتي يأذن هللا بالفرج و تتقرر عودتهم ملدنهم ساملين .
وعموما ال نهدف هنا إلى الدعاية إلى أي من املؤسسات لكن تجب اإلشارة هنا مرة أخرى إلى أن املنظمات الدولية تعتمد
أساسا في إحصائياتها على بيانات تقدمها لها املنظمات املحلية واملجالس البلدية وهي قد تخضع في الكثير من األحيان إلى
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الرغبة في الحصول على دعم أكبر إما من أجل أن يغطي هذا الدعم األشهر التي ال تقدم فيها املنظمات الدولية هذا الدعم
أو لغرض اإلستفادة املادية لبعض الشخوص في أحيان أخرى وهو ما يدفع بعض الجهات إلى إعطاء معلومات مغلوطة.1
إن مصلحة اإلحصاء والتعداد ونظرا الختصاصها وعدم إنقسام إدارتها يمكنها أن تكون املؤسسة التي تجتمع حولها باقي
املؤسسات املحلية الحكومية والخيرية و املنظمات الدولية بحيث يتم تأهيل كوادرها و دعمهم لتقديم إحصاءات دقيقة
فيما يتعلق بأوضاع النازحين ومن ثم تتخذ اآلليات الصحيحة للتوزيع طبقا لهذه األرقام ويمكن أن يتبع اإلحصاء أكثر من
إجراء للتدقيق ،ولعل اإلعتماد فيما بعد على جهود متكاملة ما بين عدة جهات مثل هيئة اإلغاثة الليبية والهالل األحمر
والكشافة الليبية وبين املنظمات املحلية والدولية في عملية التوزيع من املمكن أن يمنح عملية تقديم املساعدة مصداقية
وشفافية أكثر.2 .

 تكامل الجهود اإلنسانيةيقصد بتكامل الجهود اإلنسانية هو توزيع املهام ما بين املنظمات اإلنسانية املحلية والدولية  ،فمن الواضح أن األبواب
التي تقدم فيها املساعدة من قبل املنظمات الدولية محددة ومعرفة سابقا وهو ما يعني أن تقديم املساعدة في هذه األبواب
إذا كان مضبوطا بأرقام محددة يمكن أن يوزع بطريقة متوازنة شرط وجود إحصائية موحدة تعمل على أساسها كل
املنظمات الدولية واملحلية  ،وفي حالة تطبيق هذا النظام سيمكن لباقي املنظمات املحلية العمل على أبواب املساعدة
األخرى التي ال تقع في مجال الخدمة املقدمة من املنظمات الدولية مثل إيجار املنازل للعائالت النازحة أو توفير متطلبات
الدراسة.
وتطبيق هذا اإلجراء سيحتاج إضافة إلى وجود منظومة حصر موحدة تعمل بها جميع املؤسسات إلى عملية أرشفة ومتابعة
مستمر ودقيقة ألن اإلخالل بتوازن عملية واحدة من عمليات اإلغاثة من شأنه أن يعرقل باقي إجراءات تقديم املساعدة .

 1معاد أبوالزمازم – اإلشكاليات التي تواجه عودة النازحين .
 2محمد تنتوش -النازحون في ليبيا – نظرة عامة .
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 تكامل الجهود من قبل الجهات الحكومية المختلفةإن واقعنا الحالي يخبرنا بأن حالة وجود أكثر من حكومة واقع معاش لكن علينا التعامل معه بطريقة تحيد الجهود
اإلنسانية ألنه يتعلق بملف مهم ال يقل أهمية عن الجهود التي بذلت في سبيل توحيد املؤسسة الوطنية للنفط مثال ،
فاألزمة اإلنسانية ال تستثني أيا من النازحين سواء أولئك املوجودين في قرية ما في أقص ى الشرق أو الغرب  ،وعلى هذا
األساس من املمكن أن تصل األطراف املختلفة إلى حالة من اإلتفاق في سبيل تقديم املساعدة للنازحين مثل توزيع
املجهودات ما بين مكاتب الشؤون اإلجتماعية سواء التابعة لحكومة طرابلس أو البيضاء وتبادل املعلومات حول ما تم
تقديمه من مساعدات في كل منطقة و احتياجات كل منطقة والخضوع فيها إلى رقابة لجنة مستقلة تتجاوز حدود اإلنقسام
السياس ي.

 اإلجراءات التي يمكن القيام بها لتسهيل عودة النازحين لمناطقهم .1املصالحة الوطنية الحقيقية الشاملة و الكاملة ملا خلفه الصراع في ليبيا منذ  2011إضافة للخالفات التاريخية
التي زادة من حدة هذا الصراع .
 .2تفكيك وإزالة كل مخلفات الحرب مثل األلغام والدخائر غير املتفجرة والشظايا وغيرها وتدريب الكوادر الالزمة
لذلك محليا.

.3

إعداد آليات لتعويض املتضررين إلعادة إعمار منازلهم وكذلك إعادة إعمار املؤسسات العامة املدمرة ويمكن أن
تكون هذه اآلليات التي تساهم في إعادة اإلعمار وتعويض املتضررين خاضعة للجان فنية حقيقية تقيم األضرار
وبمراقبة مباشرة من قبل ديوان املحاسبة حتى ال يفتح في هذا الباب أبواب الفساد في قضية إنسانية مهمة .
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 .91تحديات تواجه قطاع الكهرباء في ليبيا.
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نبذة عن املنظمة الليبية للسياسات و اإلستراتيجيات
املنظمة الليبية للسياسات واإلستراتيجيات هي مؤسسة مستقلة ،غير ربحية وغير حكومية تأسست في ديسمبر  2014في طرابلس
ليبيا ,و تم افتتاح مكتب تمثيلي لها في إسطنبول في يناير . 2015تقوم املنظمة بإجراء األبحاث و الدراسات التي تخص قضايا
السياسات واإلستراتيجيات الحالية والناشئة من أجل الوصول إلى سياسات فعالة و ناجحة و كذلك من أجل تقديم الدعم لصانعي
القرار .و تكرس املنظمة جهدها من أجل تحسين أداء املؤسسات الليبية وتعزيز الرفاهية اإلقتصادية واإلجتماعية للشعب الليبي.
تهدف املنظمة كذلك إلى نشر مفاهيم الجودة والحوكمة والتخطيط اإلستراتيجي و ثقافة التميزة من أجل تطوير أداء املؤسسات
الليبية .و تهدف املنظمة أيضا إلى تعزيز ونشر املعرفة حول السياسات العامة واإلستراتيجيات للحكومة من خالل نشر اإلحصاءات
والدراسات والتقارير الدورية .تقوم املنظمة كذلك بتنظيم مؤتمرات و ورش عمل و منتديات من أجل النقاش و تبادل األراء و
األفكار و نشر املعرفة.

مكتب طرابلس
النوفليين – طرابلس  -ليبيا

مكتب إسطنبول
Yenibosna Merkez MAH.29
Istanbul Vizyon Park
Ofis Plaz.A3 BLK K:3/D28
Bahçelievler - İstanbul – Türkiye

هاتف 0090 212 603 25 92 :
فاكس 0090 212 603 27 48:
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