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املقدمة :

القصير  على املدىهلي في تعقيد الوضع الداخلي الليبي وتعكير السلم ال تعتبر قضية النزوح الداخلي في ليبيا معضلة كبيرة تساهم 

شارها بشكل واسع في تزمة وانت دتت لىى تااقم ال كل في ليبيا في السنوات املاضية مش ب تصاعد حركة النزوحوسب  ل، والطوي

 املجتمع الليبي.

كثر للحصول على درقام دوطرق تحسينها وستغطي هذه الورقة البحثيةعملية حصر النازحين املتبعة في ليبيا في السنوات املاضية 

 .نعدات النازحيبشأن د تقة

التمهيد:

ول فكان د، تسبب في نزوح السكان عن منازلهم ملسلحة في مناطق كثيرة في البلتبسبب دحداث ثورة فبراير اشتعلت االشتباكات ا

ين من مصراتة املدني بعض نزوحومن ثم ن في جبل ناوسة في اتجاه الحدوت التونسية في وازن وذهبية، يمثال هو نزوح املدني

، هذه الحالة العامة ساتت في فترة الثورة بالجرافات باتجاه بنغازي، وكذلك نزوح املدنين من بنغازي باتجاه بقية مدن الشرق 

من هنا يبدد الشق الثاني من عملية ، و نتهاء العمليات القتالية تاخل تلك املدنفيها عمليات النزوح با صيرة انتهتولكن ملدة ق

فعندما  ،مناطق ومدن تعتبر حاضنة للنظام قة معينة يبدد بالتراجع تدريجيا لىىه في منطتميو هز ، فبعد انسحاب النظام دالنزوح

من االنتقام وعدم ضبط الناس يبدد سكان تلك املدن بدورهم واقع وخشية تلك امل الهجوم العكس ي من قوات الثوار علىيبدد 

رة ملدن ثائرة تعرضت مجاو ، وفي هذه الحالة بالتحديد تكون دغلب املدن النازحة مان لهمال و  النزوح لىى مناطق دبعد توفر املأوى 

الخروج قبل وصول قوات  تقرر ينة تلو الخرىنارط عقد النزوح، املدمدة طويلة، فلم يلبث حتي انهار النظام والحصار وقتل 

 اطق هجرت بشكل كامل لىىن، فهذه املغرب الرياينةو  القواليشو زاوية الباقولو العوينيةءو كبر مثال لذلك مدن تاورغا، وديهالالثوار ل

كبر تحولت مدينتا طرابلس وبنغازي لىى د  2014ومنذ انتهاء الثورة ولىى سنة  بعد انسحاب قوات النظام منها، خارج مناطقها

، وديضا ظام السابقمؤيدين الن ا علىاقتصر النزوح الجماعي في ليبي 2014ىى سنة للنازحين من جميع مناطق ليبيا، ولمستقبل 

 ة انعدام المن وعدم محاسبة املسؤولين علىلشخص ي للنازحين، فحالغلبها االنتماء اب حاالت النزوح الارتية كان سبب دغلد

بين ذ الحقوق بشكل شخص ي وانتشار فكرة الثائر تكبة في فترة الثورة وماسبقها دتى لىى حالة من الاوض ى ومحاولة دخالجرائم املر 

س ومصر، دما النزوح النظام السابق لىى تون مؤيدي انتشار حاالت النزوح لصحاب الموال من العامة، كل تلك االخترقات دتت لىى

من النظر لىى الوضع العام، فإن غياب ال خارج ليبيا، فب الداخلي فقد اقتصر في دغلب الحيان على من ال قدرة لهم على العيش
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د نذكر هنا ما خارج ليبيا، وقهم يشجع بشكل كبير عملية النزوح لىى تامتهم دو مخياللزمة للنازحين في تجمعوعدم توفر الحماية ا

 تكررة في السنوات الخمس املاضية.من اختراقات وعمليات قتل عشوائية م ءتاورغاضت له مخيمات نازحي تعر 

صر النازحين سهلة نوعا ما، فمنذ لنشاء دول فقد كانت عملية ح 2014-2011 النظر لىى العدات املحدوتة للنازحين بين عاميب

كاتب سية لتلك املياملهام الرئ اجتماعية في دغلب مدن ليبيا وكانت لحدىوزارة للشؤون االجتماعية جرىاستحداث مكاتب شؤون 

مقار تلك املكاتب  قة الحصر عن طريق حضور النازحين لىىوتكون طري ،حدة النازحين تاخل نطاق كل بلدية على حصر هي

كثر ا، قد تكون هذه الطريقة هي داستقرو ين ناتهم وفتح ملف فيها، ويجري تسجيل عدت دفرات السرة ومن دين دتوا وداتسجيل بيل

مباترة النازح بتسجيل  كون الطريقة تعتمد بشكل كبير على عدات النازحين، وبسببتشارا في املكاتب الحكومية لحصر دالطرق ان

، وهناك ديضا من سر النازحة تتخلف عن التسجيلا من ال كبير  ان عدتفإ ،ملكاتب ولعدم وجوت املحازاتناسه تاخل تلك ا

ذه ه سماء لىى جهة دخرى مهما كانت، وللتغلب علىت واملحافظة عليها وعدم تسريب ال منية وسرية املعلوماج بالحالة ال يتحج

ؤسسات قامت مكاتب الشؤون االجتماعية بإلزام ناسها وامل عداتهم بدقةالصعاب والعقبات في طريق رصد دغلبية النازحين ود

سجلت النازحين املسجلين في غير ولية بعدم توزيع مساعدات لألسر دو الشخاص ة املحلية والدالعامة واملنظمات الخيري

 التسجيل. املسجلين علىغير ، وذلك إلجبار باملكاتب

لضالعة في موضوع حصر النازحين هي املصدر رقام مكاتب الشؤون االجتماعية وغيرها من مؤسسات املجتمع املدني اتعتبر د

عدات النازحين منظمة الهجرة الدولية، وقد وصلت دساس ي ملعلومات املنظومات الدولية كاملاوضية السامية لشؤون اللجئين و ال 

 لف نازح.د 70لىى قص ي حد لها في د 2014منتصف  لىى 2011في الاترة املمتدة ما بين نهاية 

انطلق عملية فجر ليبيا في طرابلس واتساع رقعة  ن ثمالكرامة في مدينة بنغازي وم بعد انطلق عمليةو  2014ومنذ منتصف 

ما نتج عنه تضاعف العدت الكلي للنازحين في كل مناطق ليبيا سواء في الشرق دو الغرب دو الجنوب، ة ا عداالشتباكات لتشمل مدن

لف نازح د 450ازحين يقارب العدت الكلي للنو  ،2015تاريخي في منتصف سنة  دل دربعة دضعاف ليصل لىى مستوى في ليبيا بمع

ا طبيعيا لذا علمت دن سلسلة الحداث في تلك مر الزياتة الحاتة في نسبة النزوح د هذه ي مواقع متارقة في ليبيا، وستبدوتشرين فمن

 وق الحوت، حرب املطار فيحياء مكتظة جدا بالسكان كالصابري و سعدة وفي دمحاور  زي فيالقتال في بنغا الاترة قد تخللها اآلتي:

ف كذلك الصراع تاخل الكارة، الحرب التي امتدت لعام ونصغلب سكان املنطقة املجاورة للمطار، طرابلس التي دتت لىى نزوح د

رشاانة وكانت اشتباكات حاتة جدا مناطق و  اكات لىىوباري، بعد انتهاء حرب املطار والصراع في طرابلس انتقلت االشتبالعام في د

ناسه كان هناك اشتباكات ممتدة على طول مدن الساحل من الزاوية لىى  الوقتظم سكان املنطقة الشاسعة وفي تت لنزوح معد
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عملية الكرامة في املنطقة الغربية،  ة فجر ليبيا والقوات املحسوبة علىسال جبل ناوسة بين قوات عمليزوارة وكذلك في املناطق د

 ليا.كبر موجات النزوح في ليبيا حاحرب في سرت التي دتت لىى د، ودخيرا الثم حرب ككلة ونزوح كامل لسكانها

ل الزمني لألحداث ال التسلس لكبيرة في عمليات النزوح ونلحظ دناالزياتة  تعتبر املحطات السابقة هي دبرز السباب التي دتت لىى

ات حرب دو دعلنت هدنة ما يلبث النازحون ي حل دزمة النازحين دو التقليل من الرقام املوجوتة، فمتى توقيجابي فيساهم بشكل ل

 بالعوتة لىى مدينتهم حتى تشتعل حرب دخرى في مكان آخر تكون دشد ودنكى من سابقتها.

ملنظمات املحلية والدولية العاملة في مجال كل ا الشتباكات والقتال في السنتين الخيرتين دتى لزياتة الحمل علىاتساع رقعة ا لن

ولكن  ،حصاء تقيقة وسريعةاملوارت البشرية لتكون عملية اإل  ن يقابلها زياتة فيياتة في دعدات النازحين يجب دلحصاء النازحين، فالز 

الوضع االقتصاتي الهش لم يكن من السهل توفير بيانات تقيقة جدا من جانب روف الراهنة واالنقسام السياس ي و بسبب الظ

الشوؤن االجتماعية في كل مدينة دو  البيانات عبر مكاتبمن جمع  ناسها ليديةالطريقة التقت املحلية، فالعملية استمرت باملنظما

رقام الدولية في تلك الاترة تعتمد على د غلب املنظماتشكلة من قبل املجالس البلدية في دغلب البلديات، وقد كانت دزمة امللجان ال 

نسانية في ليبيا، وبخصوص املصاتر املحلية لعدات الحالة اإلخاصة بها والتقارير عن عدات خطط التدخل الصاتر املحلية في لامل

غياب التحديث املستمر لألرقام، فإذا لم يحصل توزيع ملوات ء و حصائما قلة التااصيل املدرجة ضمن اإل النازحين فيعاب عليها تا

ور تفع منظمة الهجرة الدولية لىى لقصو النقصان، وجوت مثل هذا افي الرقام من ناحية الزياتة دتحديث  لغاثية فلن تحصل على

ليبيا في نهاية سنة  لىى هايتيا كالعراق و و حروبحين املستخدمة في عدة تول عانت كوارث طبيعية دنقل تجربة مصاوفة تتبع الناز 

ي حلية عند الحاجة للقيام بتوزيع دللمعلومات وتوفر بدائل للمنظمات الدولية وامل اتقيق التكون املصاوفة مصدر  ،2015

 املاتي للنازحين.الدعم الناس ي و و توفير مساعدات د

 الدافع وراء عملية حصر النازحين :

وتهم وفئاتهم الدافع الرئيس ي وراء عملية حصر النازحين يكمن في توفير مصدر ماتوح للبيانات عن النازحين بأماكن وج نل

ساسية تنطلق منها املنظمات مثل هذه البيانات قاعدة د، وتوفر هم احتياجاتهمتي قدموا منها ودماكن الالعمرية وجنسهم وال 

سباب النزوح توفيرها للنازحين، وكذلك ملعرفة دولويات املطلوب خاصة وتحديد ال عدات خطط التدخل الإل املحلية والدولية 

 راستها ومحاولة تداركها مستقبل.الرئسية ليتم ت
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توفير تالئل تسهل عملية الوصول لليهم باستخدام خرائط  تهم معو جودماكن و ات تقيقة عن النازحين كأعداتهم توفير معلوملن 

يجات اعدات لهم بطريقة سلسلة قد تغني دحيانا عن للنازحين وتقديم املسبير جدا سرعة الوصول لىى ال مثل يسهل بشكل كغوغ

عدات النازحين وعدم وجوت مصدر بيانات داالختلف في مات، ففي تقليل وقت التدخل عند حصول الز ويساهم وسيط محلي 

 فأغلب املنظمات الدولية تحمل عل حيانا،ملساعدات وليقافها دتأخير كبير في عملية تقديم ا موثوق يملك بيانات تقيقة يؤتي لىى

معينة، فمتى ملمنوحة وفي مدة زمنية موال اجه صرف ال و ، وعليها توفير تقارير تقيقة عن دتجاه املانحينوليات كبيرة عاتقها مسؤ 

التي بدورها تقوم بالتعاون مع شركاء للمنظمات الدولية وجه الصرف مقنعة استمرت الجهات املانحة بتقديم الدعم كانت تقارير د

لعب املنظمات الدولية تور الرقيب عليها، ويعوت هذا المر بسبب الوضع ت ، بينمان يقومون بتنايذ الخطط واملشاريع املعدةيمحلي

ت الدولية من العمل تاخل ليبيا ودتى لىى نقل مكاتب تلك املنظمات لىى تونس منذ صيف غلب املنظماترتي الذي منع دالمني امل

 .2014سنة 

ة كلما تحسنت جوتة يضافمعلومات ل ات فكلما كانت البيانات تحتوي علىالكم املجموع من البيان لن سرعة االستجابة تعتمد على

 ويات املطلوبة للنازح.ولتوفير ال  عدات املقدمة وكذلك يتماملسا

ملساعدات املقدمة من املنظمات الجنبية بشكل نهائي كتوقف اعواقب وخيمة جدا  ء عملية حصر للنازحينجرالى عدم لعيترتب 

القدرة عدم ما ينتج القيام بتزوير الرقام للستااتة الشخصية م وداملنظمات  تلك تأخر في الدعم املقدم منغلب حدوث دو في ال 

ء عمليات حصر للنازحين تلعب جرالوضع الخطط املناسبة لتقديم املساعدات املستعجلة للنازحين، وقد ينتج عن عدم  على

بالرقام الخاصة بهم من دجل مكاسب سياسية دو ماتية لبعض الطراف من تضخيم لألعدات في جهة وتقليل منها في جهة دخرى من 

ال بعد التثبت تعتد معظم املنظمات الدولية بالرقام املقدمة لها ل ، لذلك الالصالح العامجل دجل مصلحة شخصية وليس من د

 من صحتها عن طريق الشريك املحلي لتجنب التجاوزات التي قد تحدث نتيجة لألرقام الخاطئة.

 :واقع عملية حصر النازحين

لف د 313خاصة بمنظمة الهجرة الدولية تبع النازحين اليبلغ عدت النازحين في ليبيا حاليا حسب التقرير الساتس من مصاوفة ت

كبر مصاتر وتعتبر بنغازي وسرت د وزارة الحكم املحلي، بلديات معتمدة لدى 104بلدية من دصل  100 بعد لجراء مسح علىنازح 

 للنزوح في ليبيا حاليا.
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ليبيا ويختلف عدت الباحثين في كل بلدية بحسب يتم جمع البيانات عن طريق مجموعة من الباحثين امليدانين تاخل جميع مدن 

يسية هي جمع بيانات النازحين ودعداتهم من دكثر من مصدر ومقارنة الرقام حجم البلدية وعدت سكانها، وتعتبر مهمة الباحث الرئ

 مع بعضها واختيار الرقام القرب لىى الواقع.

، سواء تهم بالتحديد فقطو جى تعتمد على جمع درقام النازحين ودماكن و ازحين في املصاوفة في مراحلها الوىكانت عملية حصر الن

في  ، ولكن مع تقدم املراحلناسها البلدية بلدية دخرى دو دنهم قرروا النزوح لىى مناطق تنعم بأمن دكثر تاخلتجاه كانوا نزحوا با

يضا االحتياجات ملية الحصر ليشمل دتبيان الخاص بعلين في املشروع توسيع االسامالعمشروع املصاوفة كان لزاما على

بع معقدة لحركة النزوح يضا بعملية تتخاصة بهم، تقوم املصاوفة دالشخصية لجموعات النازحين وكياية تحسين بيئة السكن ال

 عرفة اتجاهات النزوح املاضلة لدى سكان كل مدينة على حدة.وذلك مل من مدينة لىى دخرى 

من غلب النازحين لي عملية نزوح قد تحدث، فمثل لذا عرفنا دنه د معرفة الخيارات املستقبليةنشاء عملية التتبع هذه يساهم في ل

حسين سرعة عملية التدخل مستقبل لذا حدثت فهذا يساهم في ت ،بلدية بوسليم ىى مدينة طرابلس وبالتحديد لىىسرت توجهوا ل

 من سرت. عملية نزوح دخرى 

ن يزتات هذا الرقم في الجولة السابعة من ،ويتوقع دلف عائدد 463تحسن الوضع فيها لىى  وقد بلغ عدت العائدين لىى مدنهم بعد

منا بمقارنة بسيطة بين ذا قبداية السنة الجديدة بعد تحسن الوضاع في سرت وبنغازي، و لاملصاوفة التي ستصدر نتائجها 

عدت النازحين العائدين كذلك، فاي الجولة الوىى كان دات النازحين و عاتسة من املصاوفة سنجد تضاعف في دالسالجولة الوىى و 

تيجة لنشوء بؤر جديدة من الصراع عدات نالحات في ال  ، ويعوت هذا االرتااعلف عائدد 130بلغ لف وعدت العائدين د 269في ليبيا 

كبر مستقر للنازحين م دابوسليا و فتعتبر بلديات بنغازي واجدابيما بالنسبة لماكن االستقرار دضيات لىى البؤر املشتعلة مسبقا، د

 في ليبيا.

، تركز املصاوفة على االحتياجات الخاصة ربع فئات عمرية، ولكل جنس دناثلذكور و  تقوم املصاوفة بتقسيم النازحين لىى

دكانت بيوتا ، سواء تهم املختلاةو جنازحين الرئسية في دماكن و هم احتياجات البالنازحين والعائدين كل على حدة، فيجري بحث د

لنازحين، من حيث توفر الكل والشرب والمن واملوات ليها ابيرة وغيره من املجمعات التي يلجأ لاملخازن الكدو دماكن عامة كاملدراس و 

يجار تفعه بناسه دو من جهة وت فيه النازح لذا كان لجوديضا نوع املسكن املو  ،رف الصحي وتوفر الرعاية الصحيةالصالصحية و 

لضافة سؤال آخر  سئلة عليهم معاستضافة من دسرة من القارب دو من غيرهم، دما بخصوص العائدين فتطرح ناس ال  دخرى دو
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ر من الحرب م  ت  وهو عن مكان اإلقامة الذي عاتوا لليه سواء دكان بيتهم السابق دو مكان جديد الستنتاج لذا كان بيتهم السابق قد 

 خيرتين.ة وبنغازي دكبر املناطق التي عات لليها النازحون في السنتين ال دم ال، وتعتبر مناطق الزهراء واملاي

التي بدورها  زمة والشؤون االجتماعية في البلدياتتتبع النازحين مبنية على عمل املنظمات املحلية ولجان ال كل بيانات مصاوفة 

يضا تعاني املنظمات املحلية من عائق كبير وهو دتق ود ية واملاتية للقيام بعمليات حصر دكبر وفي املوارت البشر  احات انقص تعاني

وهذا  ،رقام النازحين وفي املقابل عدم توفير مساعدات لهموالتعدات بسبب تكرار طلب دالنازح مع عمليات الحصر عدم تعاون 

في السنة نه لتوفير احتياجات النازحين، حيث ل زمةملختلاة في هذا الجانب وعدم صرف دموال للجان ال يرجع لتقصير الحكومات ا

 25.5ية على النازحين في ليبيا بقيمة لجمالية بلغت ف حصة غذائال آ 210منظمة الغذاء العاملي لوحدها ت املاضية فقط صرف

نظمات املحلية امل ، وفي غياب واضح للحكومة تلجأجنبية في ليبياا من مساعدات قدمتها املنظمات ال وغيره مريكيمليون توالر د

حين تدعمها منظمات تولية مساعدة الناز في مجال لغاثة و فأغلب املؤسسات املحلية الكبيرة والعاملة  ،للتعاون مع املجتمع الدوىي

 وهي تشرف على التوزيع والتوصيل والحصر.

ولوال القوانين الصارمة  ،و الدولة غياب الحكومات املتتالية الواضح عن مشهد النازح الليبي سبب في فقدان الثقة بين النازح لن

عدات دت الحكومة دي مصدر محلي ملعرفة دزمة ملا وجا لحصر النازحين عن طريق لجان ال التي تقوم املجالس البلدية بسنه

ى ؛ لنها في العاتة تعتمد علجدا وتاتقد للدقة ر تاخل نطاق البلديات تعتبر ضعياةن عمليات الحص، ورغم ذلك فإالنازحين منه

عدات الدقيقة للنازحين تاخل البلدية وعدم ربط واضح ملعرفة ال غلب البلديات بمسح ميداني مصدر واحد للمعلومة ولم تقم د

النازحين في  عداتالاائدة للجميع، فالواقع ملعرفة دليبيا لكي تعوت ب ية في كل بلدية بمنظومة موحدة على مستوى املنظومات الداخل

كاة بين الشؤون االجتماعية ولجان الزمة وصندوق الز  ختلفهارة كل بلدية على حدة والتدقيق في البيانات ال بلديات ليبيا يتوجب زيا

توفير املوارت  ر الدعم املاىي عندها وقدرتها علىوغيرها من الهيئات املهتمة بحصر النازحين، وبالنسبة للمنظمات الدولية فتوف

 فإنورغم كل هذه امليزات  ،اهم بشكل كبير في تعاون جميع الجهات بشكل افضل معاهاالبشرية وكذلك استمرارية تعمها للنازح س

عاون كبير من تحتاج لت، فتكلاة املسح امليداني عالية جدا و مر طبيعيدن وهو ميداني كامل لىى اآل املنظمات الدولية لم تقم بمسح 

صر تت لعدم وجوت منظومة حهذه الظروف املجتمعة دية جدا، كل ظهار نتائج تحصل تقتها لنسب عالالحكومة واملجتمع إل 

رقام النازحين وبياناتهم الكاملة، منظومة بهذا ا ملعرفة دئيسير  االدولية والحكومة لتكون مصدر موحدة بين املنظمات املحلية و 

 وهذا غير متوفر في الظروف الراهنة. ،تارتهاحجم تحتاج ملبلغ كبير من املال وموارت بشرية مدربة إل ال
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 :التي تواجه عملية حصر النازحينالتحديات 

بيانات  عدة لنحصل على عواملنازحين يجب توفير ي عمل يجب توفر كل العوامل املساعدة لذلك، وفي عملية حصر اللنجاح د

وللقيام  ،متراميةفها طرافليبيا تولة كبيرة جدا ودتقيقة يمكن االستااتة منها في تشخيص حالة النزوح في ليبيا واحتياجات النازح، 

البلت حاليا نتيجة ه تعاني وهو ما ،بعملية حصر ناجحة يجب ضمان حرية الحركة لارق العمل تاخل الوطن وتأمين سلمتهم

عامة والضعف التكنولوجي ساهم سائل النقل اللك البنية التحتية وغياب الطرق وو ن تهاغياب المن وانتشار الجريمة، كذلك فإ

، وفي سبيل فهذه العوامل تعيق تدريب الكواتر البشرية املساهمة في عمليات البحث امليداني حصر املتكررةعرقلة عملية الفي 

و لىى تدريب مبسط عن طريق الهاتف د ونلجأ امكثا احيانا نضطر للتغاض ي عن تدريب جميع الكواتر تدريبلنجاح املشاريع د

املتكرر للكهرباء في الجنوب  االنقطاع ذلك ويضاف على ،قل تقةج دتائحيانا لن، وقد يؤتي ذلك دشبكات التواصل االجتماعي

ويعتبر ديضا  عملية توصيل وجمع البيانات بين فرق العمل املختلاة، ،مما يؤثر فييام متواصلةفي فترات الصيف يصل لىى دحيانا ود

، ويعتبر وجوت عاقة عملية الحصرفي ل يضاة دساهمسية امليالرئهم العوامل االنقطاع املتكرر للتصاالت وضعف اإلنترنت من د

ر ثناء حصملشكلت التي قد تواجه الباحثين دهم االتي يغلب عليها الصراع الجهوي دو العرقي لحدى د املليشيات املسلحة في املناطق

عدات تضخيم د جهات معينة، دو قد يارض على الباحثينو البيانات، فقد يمنع الباحثون من حصر دعدات تنتمي لعرقيات دخرى د

من املساعدات املتوفرة بناء على درقام الحصر تلك، ولألسف و للستااتة النازحين لغرض االستااتة السياسية من الرقام الحقا د

، بل لن بعض الجهات الحكومية دو املنظمات املحلية تقوم بتوثيق املليشيات فقط فإن تضخيم الرقام وتزويرها ال يقتصر على

مصدر  كثر من، وهذا المر يمكن كشاه بسهولة لذا جرى التواصل مع دلنازحين في مناطقهمومضخمة جدا لدعدات وهمية 

 للمعلومة تاخل منطقة معينة.

مام املنظمات ين املانحين واملنظمات املحلية واهتزاز صورتهم دختلل العلقة بملشينة تؤتي بشكل كبير لىى اهذه التصرفات ا لن

؛ رقام النازحيناهمة بطريقة غير مباشرة في تضخم دول، وتعتبر الحكومة مسبالضرر على النازحين في املقام ال ، مما يعوت الدولية

ذائية وغير الغذائية وتوزيعها على في زياتة حصتها من املساعدات الغ لن دغلب املنظمات التي تضخم الرقام تهدف بدرجة دوىى

وهذا ما سيجعلنا نسلط الضوء ولويات الحكومة سر املحتاجة هي بشكل دساس ي من د،وهذه ال سر املحتاجة في تاخل مناطقهاال 

 زمة النزوح.اناة املجتمع املضيف الناتجة من دمع على

هش جدا من نقص في السيولة وغلء دسعار املوات للوضع االقتصاتي الثار السلبية تعاني دغلب املجتمعات في ليبيا من اآل

عاتق املواطن القاطن في مجتمع  ،وتتزايد الصعاب علىسر متوسطة الدخلية الباهضة بالنسبة لأل اليف اليومالتكالساسية و 
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العوائق في عمليات حصر النازحين،  ، وهذا قد يكون لحدىالبيوت ةر و دجمضيف للنازحين بسبب الغلء املضاعف للمعيشة 

لنه ال يمكن لجراء دي عملية حصر تون تعاون من  مع املضيف مع فرق البحث قد يعيق دي عملية حصر، بلفعدم تعاون املجت

 .املجتمع املضيف واملنظمات املحلية بداخله

 :لية حصر النازحينستراتيجيات والحلول املقترحة لتسهيل عمال 

 ، فل يمكننا دن نلقينجاح هذا العملناجحة للنازحين تاخل ليبيا يجب دن تتوفر اإلراتة من الحكومة إل  للقيام بعملية حصر

ستراتيجيا حصر النازحين واعتبارها مشروعا ل تبني عمليةئها املحليين في هذا املجال، فاملنظمات الدولية وشركا الحمل بأكمله على

بين املؤسسات الحكومية املحلية سينتج التعاون املشترك ف الحكومة سيسهل بنسبة كبيرة لنجاح العملية برمتها، و من طر 

 نسبة عالية من الدقة واالحترافية.تتوفر فيها موسة املنظمات الدولية بيانات ملو 

لىى اآلن بيانات كاملة وتقيقة وال يمكن دبدا دن نحصل لم ينتج  الارتينتائج مرضية، فالعمل  تون تكاتف الجهوت لن نتحصل على

ائدة النازح ال لاكانت لوعدم تسلميها لي جهة مهما تهم الشخصيةاتعاون كامل من النازحين ما لم يتم ضمان حماية بيان على

غلب مشاريع الحصر في ليبيا مالم يكن في ر جمع البيانات الحاصل حاليا في دن تكراوبقرار سياتي فقط، ولضافة على ذلك فإ

ير البيانات ولن يستمر التعاون في توف ،خمول في العلقة بين الباحثين والنازح لىىمقابله توجد نتائج ملموسة سيؤتي بعد فترة 

ة للنازحين وتوفر كل لحالة العامنظر لىى اة في ليبيا دن تمنظم، فلذلك على كل املنظمات املسؤولة والحكومات املختلا بشكل

 خر،لىى آذا تغيرت من مكان بيانات قومية تربط النازح بمكان لقامته وتتبع حركة النزوح لنشاء قاعدة تهم، ودن تركز في لااحتياج

تجاه تلك اتهم بغية تقديم املساعدة لهم، ودن يشعروا باملسؤولية ملنظمات التي ترغب في حصر بيانمع كل ا ن يتعاون النازحون ود

عملية الحصر مسؤولية مشتركة بين تغير حاالتهم االجتماعية، فو وتهم دوجمناطق حيث التبليغ عن مغاترتهم لىى املنظمات من 

 نازحين وتسهيل حياتهم اليومية حتىهو تقديم املساعدة والدعم للجل هدف واحد و هات املختلاة التي تعمل من دالعديد من الج

 ذن هللا.و تتقرر عوتتهم ملدنهم ساملين بإ يأذن هللا بالارج
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 الليبية للسياسات و الستراتيجيات نبذة عن املنظمة

في طرابلس ليبيا, و تم  2014هي مؤسسة مستقلة، غير ربحية وغير حكومية تأسستاي تيسمبر واإلستراتيجياتاملنظمة الليبية للسياسات 

. تقوم املنظمة  بإجراء البحاث و  الدراسات التي تخص قضايا السياسات  2015مكتب تمثيلي لها في لسطنبول في يناير افتتاح

ىى سياسات فعالة و ناجحة و كذلك من دجل تقديم الدعم لصانعي القرار. و تكرس ل واإلستراتيجيات الحالية والناشئة من دجل الوصول 

ء املؤسسات الليبية وتعزيز الرفاهية اإلقتصاتية واإلجتماعية للشعب الليبي. تهدف املنظمة كذلك لىى املنظمةجهدها من دجل تحسين دتا

 لىى 
ً
نشر مااهيم الجوتة والحوكمة والتخطيط اإلستراتيجي و ثقافة التميزة من دجل تطوير دتاء املؤسسات الليبية. و تهدف املنظمة ديضا

ة واإلستراتيجيات للحكومةمن خلل نشر اإلحصاءات والدراسات والتقارير الدورية. تقوم تعزيز ونشر املعرفة حول السياسات العام

 املنظمة كذلك بتنظيم مؤتمراتوورش عملو منتديات من دجل النقاش و تباتل الراء و الفكار و نشر املعرفة.
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