
 

                                                    
      
 
 

 
 یبیال من أجل اللقاء اإلنساني الثاني
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 مسودة
 توصیاتالنتائج وال

 
 

 ملخص:
 

 یاجاتاإلحتوتقییم مناقشة ل العربیةالدول وجامعة   المنتدى اإلنساني بدعوة من مارس 24 یوم في اللقاء اإلنساني األولقد عً 
 الوضع اإلنساني مع تدھورو فیما بینھمخلق جسور الشراكات . 1في لیبیااإلنسانیة العاملة وتعزیز التكامل بین المنظمات  ةاإلنسانی
لدراسة  ثانٍ  لقاءاً لتنظیم  والمنتدى اإلنساني اإلسالمي المؤتمر ومنظمة جامعة الدول العربیة دعا كلفقد  لیبیا والمناطق المجاورة في
 . أوسععلى نطاق والمعلومات المستجدات على مستوى خدمات اإلغاثة، وتبادل الخبرات  آخر

 
غیر حكومیة، السالمیة اإلمنظمات الكذلك غیر حكومیة غربیة دولیة، وال المنظمات اإلنسانیةوحضره  مایو 8 فياللقاء عقد 
 لألزمة االتجاھات المتغیرة دراسةو ھناكإلنساني الوضع ا المعلومات عن آخروتم تبادل غاثیة من منطقة الشرق األوسط واإل

 الشراكاتتجسیر لو الوطنیة الناشئة وتعزیز ةیالحكومالمنظمات تعزیز المدني و المجتمع أھمیة دعمومناقشة وأشكال تطورھا 
 .والمساھمة في إعادة تعمیر لیبیا األطراف المشاركةجمیع بین والتنسیق إستمرار التواصل و

 
 

تاحیة:الجلسة االفت  
 

في قیادة منظمة المؤتمر اإلسالمي  أھمیة اللقاء تكمن ووصف المشاركین.ب المنتدى اإلنساني رئیس البنا ھاني الدكتور رحب
 في تلبیة مدى األلتزام واإلخالصالتي توضح وكذلك الجمعیات اإلنسانیة  والجامعة العربیة لھ المنظمتان األبرز في المنطقة

ضرورة عقد ، الذین اتفقوا جمیعا في اللقاءالدكتور ھاني البنا المتحدثین الرئیسیین  قدمو. في لیبیا لمتصاعدةا اإلنسانیة االحتیاجات
 .مثل ھذه اللقاءات بشكل دوري

 
 

: "إن الوضع الحرج في كلمة اإلفتتاح وقال الدكتور عبد العزیز حجازي رئیس وزراء مصر السابق و رئیس لجنة الحوار الوطني
العمل اإلغاثي بین جمیع تنسیق في لجھود ل اً شرق األوسط خلق أزمات إنسانیة جدیدة غیر متوقعة تتطلب تضافرفي منطقة ال

األطراف من أجل إیصال المساعدات لمستحقیھا من المدنیین" وطالب الدكتور حجازي الجمیع بتأسیس صندوق إلغاثة أھل لیبیا 
  ألبریاء"فوراً ألن "أي تأخیر سیكلف عدداً أكبر من حیاة ا

 
 البروفیسوربالمشاركین نیابة عن  القاھرةب منظمة المؤتمر اإلسالميرئیس مكتب الشئون اإلنسانیة ل حسین أحمد الدكتور ورحب

 .للشؤون اإلنسانیة ألمین العام المساعدا المنان عطاالسفیر و  لمنظمة المؤتمر اإلسالمي العام األمین وأكمل الدین إحسان أوغل
المشاركة بالتعاون وتكملة جھود بعضھا  المنظمات مطالبا، لیبیا في حاجة الملحة للخدمات اإلنسانیةالوضع الخطیر الو عن تحدثو

 البعض.
  
 

للحضور عن شكرھا األمین العام المساعد للشؤون االجتماعیة بجامعة الدول العربیة  حوثسعادة السفیرة سیما ب أعربت
أشادت بأن الملتقى یعبر عن نقطة تحول تاریخیة في تنظیم العمل اإلغاثي للمنظمات و "ھمومبادرت ھمالتزام" على والمشاركین

                                                
 1 libya.html-for-conference-http://www.humanitarianforum.org/pages/en/cairo . متاحة المعلومات اإلنسانیة 

 /http://northafrica.humanitarianresponse.info  على موقع:            



 

 اإلنسانیة على المستوى اإلقلیمي والدولي والوطني في العالم العربي. 
_______________________________________ 

 :اإلغاثي  الوضع اإلنسانيآخر مستجدات  
 

 أن على أشار السید بانوس ممتیز من األمم المتحدة، لیبیا في ت عن الوضع اإلنساني اإلغاثيالمستجداعلى آخر  المشاركین إلطالع
 إستقبال تمقد أنھ ب وأقر. غرب لیبیا في الملحةاإلغاثیة االحتیاجات  أشار إلىو 60,000 قد وصل إلى لیبیا داخل النازحینعدد 

 عنكافیة وال معلومات  إعالمیةتغطیة  توجدالأنھ  نھ أضافلكو، والشعب التونسيالتونسیة  من قبل الحكومة اشخص 51000
تبادل ونشر آخر مستجدات و االحتیاجات اإلنسانیةتلبیة و الجھود تنسیق أھمیة وأكد على. غرب لیبیا الوضع اإلنساني في

 الفجوة ھذه دعا الجمیع لسد. نھم ٪ 46 جمع نحو تم ذيوال، لتمویل برامج اإلغاثة عاجالً  نداءً  األمم المتحدة أطلقت وقد .المعلومات
 إلى لیبیا. المساھماتتوجیھ المزید من و في التمویل كبیرةال

 
 عن تحدث  لیبیا مناطق مختلفة من في الوضع اإلنسانیةلتنسیق اإلغاثة  اللیبیة الوطنیةاللجنة ممثل  بن موسى أحمدالسید  وصف
على تقدیم وحث المشاركین . "االنھیار وشك علىي التدھور ومستمراً فإن الوضع " من زیارة المناطق، الشخصیة تجربتھ

منظمي ل عن شكره عبرو. بقدرات وإمكانیات محدودة المستشفیاتعمل و ،الغذائیةاإلمدادات ناقص ت مع على الفور،المساعدات 
 ".لیبیافي  الموت صوت على سیتغلب المشاركینوالتعاون بین الجماعي اإلنساني "روح العمل  أنقال المؤتمر و

 
بشكل  المشترك العمل أھمیة توضح في لیبیا األحداث التي تجري نإ -الصلیب األحمر البریطاني  -یونغ  نیكوالس السیر قال

 الغرب من بین المنظمات اإلنسانیة بناء جسور التواصل وتمكین التشاركفي  المنتدى اإلنساني دورل ماسة حاجة ھناكو. أفضل
 یة في منطقة الشرق األوسط ھي فرصة للمساعدة في بناء مجتمع مدني للمستقبل.والشرق. إن األحداث الجار

 
" بأن الوضع في المنطقة العربیة  - السابقة المتحدة باألمم المقررة الخاصة المعنیة باإلعاقة – آل ثاني حصة الشیخة سعادة توصف

 الى أھمیةومتضررین من ذوي اإلحتیاجات الخاصة في لیبیا لاألشخاص ا حدة معاناةتزاید  االنتباه إلى لفتت. بأكملھا غیر مستقر"
 الحالیة والمستقبلیة. الكافیة والرعایة الطبیة العنایة تأمین

 
 قامت بتنظیمھا مشتركة مساعدات قافلة أولبوصف الدكتور أحمد و - جامعة الدول العربیة - نجم لیلى الدكتورة الفاضلة كل من قام

غیر إغاثیة منظمة  20 والتي ساھم فیھا مارس. 24 مؤتمر عن نتجت التي، مة المؤتمراإلسالميمنظوالدول العربیة جامعة 
فیدیو  عرضوا فیلم. بین المنظماتحالة التعاون والتنسیق المشترك والتي عبرت عن والمملكة المتحدة،  ولیبیا مصر من حكومیة
 . 2عنھا

 
 التعاون:

 
المجاالت والطبیة  اإلغاثة .1:مجاالتال من خالل مجموعات عمل فيفیما بینھم  الواقعيو عمليالتعاون ال فرص وتحدث المشاركون عن

 .وفیما یلي أبرز ماجاء: المجتمع المدنيمؤسسات بناء . 3 عن الوضع اإلنساني اإلغاثي المعلوماتتوفر ونشر . 2اإلغاثیة اإلخرى 
 
 )قطر الخیریة ،والطواريءأدردور، مدیر االغاثة  محمدالسید (بقیادة  اإلغاثة. مجموعة 1
 
 بعض كما ناقشوا .من قبل الجمعیات والمنظمات اإلنسانیة حالیةال األنشطةالبیانات حول أخر مستجدات  المشاركون تبادل 

 -:كما یلي الحالیة والمستقبلیة التحدیات
 

، والمساھمات المستقبلیةیة والحال أنشطتھا عنوالمعلومات  بأحدث البیاناتمجموعة بتزوید الالمنظمات المشاركة قامت  •
استعدادھا لتمویل  على –جمعیة األورمان  –وأكدت المنظمات غیر الحكومیة المصریة مثل تنسیق الجھود.  بھدفالمحتملة 

 .اإلنسانیةللمشاركة في الجھود  متطوعین إمكانیة تجنیدعلى ممثل جمعیة رسالة  كما شددالعملیات الجراحیة. 
األكر العملیات المعقدة.  عقب إجراءالمرضى  إخراج وحاالتمستشفیات ف القدرة اإلستیعابیة للضعأشار المشاركین الى  •

 .تأخیر تؤدي الى طبیةالمتابعة غیاب الدعم االجتماعي وال كما أشاروا الى إنشفاء المرضى. نجاح على معدل یؤثر الذي 
 
 ولكنالمجاورة. البلدان ولیبیا من  معقدةالالطبیة لرعایة ا إلى الذین یحتاجون الضحایا إخراج في المنظمات العدید مننجحت  •

 وعودتھم. مستقبل ھؤالء الضحایاغموض حول ھناك 
 
توفیر ودعم قضایا مثل  ت العدید من المنظمات. وقد تجاھلبرافق المریض المسافر عدداً من أھلھ أو أصدقائھ للقیام برعایتھ •

 .حى مؤخراً لمرافقي المرضى والجرالسكن والبدالت الیومیة 

                                                
 توافر النسخ لدى جامعة الدول العربیةت      2



 

______________________________________ 
•  ً مواطنیھم على لحصول على تأشیرة لدخول ل شروطاكل من السلطات اللیبیة والمصریة مؤخراً أصدرت الذي كان قائما

 االستجابةعرقلة وتقلیل سرعة الالمزید من سیؤدي إلى عكس حریة التنقل بین البلدین. ھناك تخوف إن ھذا اإلجراء 
 .بدرجة كبیرةاإلنسانیة 

 
 .لمستشفیاتحال احول الوضع الطبي ودقیقة المعلومات الالتنسیق والحصول على  ھناك صعوبة دائمة في •
 

 :التوصیات
 

 التي تدخل لیبیاالطبیة كفایة المساعدات  وذلك لعدم . تلبیة االحتیاجات الطبیة وتوفیر الموارد البشریة •
 
 آلیة لتنسیق المساعدات إیجادعمل مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة. بغم من الترحیب ، على الرالمساعدات عدم تنسیق  •

قدمت منظمة المؤتمر اإلسالمي أداة و وتعزیز عالقة األمم المتحدة باللجنة الوطني، ومالیة).ا(عینیة سواء كانت اإلنسانیة 
اجتماعات  ھمحضور علىاللیبیة وطنیة الاللجنة  . وأكد ممثلوFacebookبوك على موقع فیس3قامت بتطویرھابسیطة 

 الطبیة. والمتطلبات معلومات عن االحتیاجاتوأحدث الدوریة تقاریر أیضا نشر اللجنة وتمكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة. 
 

واإلھتمام بتوثیق ونشر .الى جمیع المناطق اللیبیة آمن لضمان وصول المساعدات توفیر طریقٍ ب مطالبة جمیع األطراف •
 المناطق الغربیة. اإلحتیاجات اإلنسانیة فيعن  معلومات

 
 تقدیم الدعم النفسي للنساء واألطفال وذوي االحتیاجات الخاصة. •

 
 .عاجلة بصفةوحدات العنایة المركزة بسیارات إسعاف مجھزة  لشراء وإلرسالالالزمة المالیة توفیر الموارد  •

 
عدم إھمال عودتھم إلى لیبیا.  تسھیلبیة في الخارج. ط رعایة یتلقون نالذی إحتیاجات المرضى والجرحى مراعاة •

 والمأوى. إلى الطعامیحتاجون  منمھم لالمرافقین  إحتیاجات
 
المأساوي تخاذ قرارات فعالة للتوصل إلى نھایة للوضع اللضغط األعضاء باوناقش الفریق ضرورة قیام جامعة الدول  •

 الحالي في لیبیا.
 

تمكنت الدعم النفسي واالجتماعي إذا  میقدت ھي یمكنذوال الخاصة،لذوي االحتیاجات  محبةؤسسة ممن قبل ح مشروع مشترك ااقترتم  •
 األطراف االصطناعیة. من توفیر منظمة أخرى

 
 

 المجموعة الثانیة:
 أوكسفام)، بول -بلفور جیمي بقیادة( والمعلوماتواإلعالم  للدعوةالرئیسیة  النقاط

 
بسشكل فردي أو مجموعة منھم في  المنظمات یمكن استخدامھا من قبلالتي  رسائلھا لإلعالممطالب المجموعة وعلى  الفریق اتفق

 :تحالف. وكانت ھذه المطالب
 

 :الى جمیع أنحاء لیبیا دون عوائقب وصول المساعدات اإلنسانیة
 

 .المحتاجینللوصول إلى  ملحة أخالقیة قضیة كونھ عن فضالً  القانون اإلنساني الدولي معذلك  یتسق •
 - بنغازيو طرابلس و عن طریقعلى مستوى البلد كلھ  النطاق واسع على المنظمات ان تخطط وتعمل في نھج شمولي •

 ودعم مطالب األمم المتحدة للوصول الى المناطق الغربیة وتقدیم الخدمات اإلنسانیة ھناك.
یة الغرب السلسلةو ،3البحر)و البرعن طریق (مصراتة  بوجھ خاص ھي دون عائقب الوصول التي تحتاج إلى المناطق  •

 .4الغربیة الجبال على طولالواقعة  یةالشرق

                                                
  oic.com-www.ichadوكذلك مراجعة موقع:  oic.org-libyanews@ichadیمكن الحصول على المزید من التفاصیل من خالل:      3
 تسیطر والشمال،  نحو الزاویة –زوارة  -یر دبین رأس أج يالشرق -يقطاع الغربال القذافي علىسیطر مارس،  24 حدث في یومكما      4

 على األراضي المنخفضة في الجنوب لذلك قوات القذافي أیضا وتسیطر  .الجنوب زینتان نحو.-جابو  - دھیبة اتالمعارضة على قطاع      
 الشمال ومن الجنوب. نحون قوات القذافي المعارضة عرضة للھجوم متكون       



 

 
______________________________________ 

 ثانیاً: حمایة المرافق اإلستراتیجیة للسكان المدنیین.     
 تجنبدعوة الى ال یجب - النزاع أثناء إلى ھجوم ةرئیسیال اإلمدادات الحیویة الرئیسیة خطوط تعرض من مخاوف ھناك •

، قد الصحراء الجنوبیة في مثالُ . كثبعن  أي إحتمال إلستھداف المرافق الحیویة للطاقة، الماء وغیرھا رصدو ، ذلك
 عواقب ، خزانات المیاه والوقود التي ینتج عنھا خطوط أنابیب النفط على أو النھر الصناعي العظیم لھجمات علىل یكون

 .إنسانیة وخیمة
 
 ذیوتنف جمیع األطراف المعنیة التواصل مع ضرورة جمیع ھذه المجاالت في منظمات اإلنسانیة العاملةال یتعین على  •

 .أعمالھا بنزاھة وحیاد
 

 اإلنسانیة الغیر طبیة (غذاء) االحتیاجاتمطالب حول 
 .الشرق والغرببین  كل الوطن اللیبي وعدم التفریق مستوىعلى ینبغي التعامل  •

 
إزالة الذخائر غیر  ھابما فی الحمایة ضرورة ضمان مع تلبیتھاویجب  حالیا ملحة إنسانیةتوجد احتیاجات  ،في الشرق •

 .القدرة بناء أھمیة العمل على بالتوازي مع – وغیرھا المنفجرة
 
 .نأكثرھا تتعلق بإنقاذ حیاة الجرحى والمرضى وتوفیر الحمایة للمدنیین والفارین والآلجئیاالحتیاجات في الغرب  •

 
اتخاذ  ذلك یتطلبو .والممتلكات الخدمات العامة والحفاظ على األزمة تصعید تمنعتخاذ إجراءات وقائیة ال حاجة ھناك •

لجمیع السكان)، ( الغذاءأمدادت خط  :ھيمصیریة ولھا عواقب إنسانیة ومجاالت رئیسیة (ثالث)  3 في 5إجراءات عاجلة
 من األمور الطاقة وإمدادات الوقودالنظام المصرفي. إعادة العمل بو، یارالغ قطعوالصرف الصحي، توفیرومعالجة المیاه 

 .مصیریةال
 
ً نازح 58,000 یوجد • للتخطیط كل إحتیاجاتھم ولكن ھناك حاجة ماسة  تفاوتوبنایات الدولة  وقد تاألماكن العامة  سكنوا في ا

 .القضیة ھذه 
 
 ثقافتھم المحلیة تالئممن قبل الجمعیات ل الموزعة ئیةغذامواد التعدیل على كمیة ونوعیة الل مطالبة المنظمات اإلنسانیة •

 التكفي والتلبي. األغذیة العالمي برنامجلقیاسیة الحصص الف
 

بما في ذلك  -ل على المعلومات والحصو متقاریرھإلرسال   http://libya.humanitarianresponse.info تم اإلشارة الى موقع
 . اإلنسانیة لتنسیق اإلغاثة ةاللیبی واللجنةمنظمة المؤتمر اإلسالمي التقاریر األسبوعیة ل

 
ن ناطقین باللغة العربیة لضمان إدراج التقاریر الواردة مإلضافة عاملین ن اإلنسانیة مكتب تنسیق الشؤول توصیةرفع  •

وكذلك ،األمم المتحدة تقاریرنظام في العربیة ظمة المؤتمر اإلسالمي وجامعة الدول منو المنظمات غیر الحكومیة العربیة
 یوصلأن مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة وكذلك ینبغي على المتحدة.  األمم حث المنظمات اإلنسانیة أن تعمل مع أجھزة

 لمستطاع.بقدر ا ومترجمة للعربیة اللقاءالمشاركین في إلى اإلنساني تقاریر عن الوضع ال
 

فیما تنسیق تحسین أطر الإلى  وجامعة الدول العربیةمنظمة المؤتمر اإلسالمي و األمم المتحدة طالبت المجموعة أجھزة •
 للتعاون المشترك وتنظیم العمل اإلنساني. اً جید اً حافز األزمةھذه تعتبر و ،بینھم 

وقت الكوارث للتنسیق  خاصة بھم اتآلی مر األحوالھالل جمعیات الھالل األحمر واالتحاد الدولي الصلیب  طورت •
  واألزمات كأعضاء في شبكة واحدة، وعلینا إحترام خصوصیة التكامل فیما بینھم.

 
 :التمویلمطالب حول 

 
صدار نداء میزانیة متوقعة. سوف یتم إ ٪ 46أصدرت األمم المتحدة نداءاً لتمویل مشاریع اإلغاثة في لیبیا، وقد تم جمع  •

 معدل قریباً ونأمل أن یكون تمویلھ أفضل.
 

                                                                                                                                                            
 
 .عاجال ولیس آجال التحرك یجب ولكن االستقرار عنوان تحت یندرج ھذا كل 5



 

ً یكون أن  یستحسنھما لو فعال ذلك ولكن، نداءاتالعربیة  جامعة الدولمنظمة المؤتمر اإلسالمي ولم تطلق  • نداء ب مرتبطا
 .أیضا المتحدة األممنداء یستجیبوا ل أن من الدول العربیةالمانحین  نشجعو المتحدة األمم

 
____________________________ 

 :المدنیینحمایة مطالب حول 
 

یحظر و النسبي القوة استخدام یشمل، والذي القانون اإلنساني الدولي إحترامبالجھات  جمیعإن طالب أعضاء المجموعة  •
 .والممتلكات العامة وممتلكاتھم على المدنیین الھجمات العشوائیة

 
جراء  في صفوف المدنیین الضحایاوعلى المدنیین الواقع  لضررلافة شفشاملة و تقاریر یقدم أنحلف الناتو  كما طالب •

التقریر عن طریق مجلس األمن  إلى ھذه البیاناتتذھب  ثم. تقدم تقاریرھماألخرى  الصراعأطراف  علىو، الحظر الجوي
 لألمین العام لألمم المتحدة. الشھري

 
 :سیاسیة حلولواألعمال العدائیة  وقف

 
 وقف األعمال العدائیة من أجل ت بسیاسیة، ولكن واجب علیھا الضغطبأن المنظمات اإلنسانیة لیس أقر إعضاء المجموعة •

وبلورة الحلول السیاسیة، لیس من إختصاص  جالء الجرحى والقتلىوا وصول المساعداتتمكین ل ووقف إطالق النار /
 .اللیبي للشعب شروعةالحقوق والتطلعات الم یلبي سیاسي الجمعیات اإلنسانیة ولكنھا طالبت بحل

 
 مجموعة تبادل المعلومات:

 من على الرغم، مارس 24 خالل إجتماعمن  آلیات مشاركة المعلومات الرئیسیة الخاص بشأنتفاق اال أیضا المجموعة تكرر
موقع  وأكد على ضرورة قال حول ھذا الموضوع. اتمزید من المناقشلجراء اإل الوقت ضیق

http://northafrica.humanitarianresponse.info /  أساسي لتبادل المعلومات وقد تم اإلتفاق على مایلي كمحور: 
 

للمعلومات الرئیسیة حول اإلحتیاجات الطبیة أن یعمال معا  ومنظمة المؤتمر اإلسالمياألطباء العرب اتحاد عرض  •
 . كمركزین: 

من  ياإلعالم اإلنتاجو المطالبلتجمیع  رئیسیة معلومات وتركیز نقطة كون بمثابةأن ت منظمة أوكسفام رضتع •
ً مشتركاً، أو دراسة ذات أن  ویمكن .األعضاء المظمات المشاركة، باإلضافة الى دورھا في دعم یصدر المشاركون بیانا

ب كوادر من المنظمات اإلنسانیة حول التعامل مع اإلعالم إنھا على إستعداد لتدری أوكسفام توأضاف، عالقة إذا رغبوا
 .الغربي وأسالیب التأثیر على صانعي القرار

 باستخدام من المنظمات المختلفة للمعلومات بتنظیم جمع وتحلیل وعرض برنامج األمم المتحدة اإلنمائيعرض  •
 .في ھذه المنظماتالموجودین  المتطوعین

ً كل حسب اإلختصاص إلثراء التشارك  ل المعلوماتإرسا على جمیع المنظمات تم حث • الى المؤسسات التي ذكرت آنفا
 .والتنسیق والعمل الجماعي

 
 

  ،)المنتدى اإلنساني، البنا ھاني الدكتور قیادةب( المجتمع المدني بناءالمجموعة الثالثة 
 
 أن ھاني الدكتور وأضاف والطویل. لقصیرا على المدى المدني المجتمعبناء لدعم تطویر خطط  ضرورة على المجموعة تاتفق
 اإلغاثة الطبیة. ال یقل أھمیة عن ذلك

 
 رفع مستوى الوعيعلى  تعمل. في لیبیا المدني المجتمع تنمیة دعمالمتعددة األطراف المؤسسات الثنائیة و أن تساھم تم االتفاق 

 -:شمل ذلكیوقد  افي.لتمویل الكل المجتمع المدني حصول من تأكدتو، لیبیا في المحلي لوضعبا
 

 .والتخطیط االستراتیجي في مجال اإلدارة المالیة وبخاصة، التدریب •
 .لیبیا خارج العربیة مع المنظمات غیر الحكومیة وال سیما، التوأمة •
 الشبابالنساء و في صفوف وبخاصة ،العمل التطوعي ثقافة تطویر •
 .تیسیر الشراكات •
ً تكون أن  ةلذوي االحتیاجات الخاص عرضت مؤسسة محبة •  .ألي نشاط تدریبي مسرحا
 الدكتور تحدث. ابینھ التواصل و دعم المحلیة لمنظمات المجتمع المدني مزید من التدریبالمنتدى اإلنساني ال یوفر سوف  •

 .األخیرة األسابیعفي ودرنا وبنغازي  ضاالبی من اشخص 200 المنتدى اإلنساني لعدد نظمھ يالذ التدریب ھاني



 

 
توفیر المعلومات والمعرفة عن العمل  :لمجموعة تدریب الجمعیات الناشئة في لیبیا على المواضیع التالیةطالب إعضاء ا

 .لتسجیل الجمعیات اإلطار القانونيبما في ذلك  لإلحتیاجات اإلنسانیة والتقییم، والرصد اإلنساني
 

 :توصیات إضافیة
 

 قافلة،  اإلنترنتالتنسیق عبر  أدواتشمل ت سوف .دول العربیةال جامعةو المؤتمر اإلسالمي منظمة من مشتركةال قیادةال •
 جامعة الدول األشخاصالعدید من  قد طالبو. منظمة غیر حكومیة 50 تضمسوف ثانیة المشتركة ال نسانیةاإلالمساعدات 

 .بالمساعدة في توفیر التمویل من الدول اإلعضاء ومنظمة المؤتمر اإلسالمي
 
بنك و، أوبكمنظمة  مثلیبیا، للللعمل اإلنساني التمویل  مزید منالالدولیة توفیر و اإلقلیمیةالمؤسسات المشاركون  طالب •

 .االقتصادیة للتنمیةالصندوق العربي و اإلسالميالتنمیة 
 
األمم مكتب و )LCHD( اإلنسانیة إلغاثةا الوطنیة لتنسیق اللیبیةاللجنة  بین لیبیاداخل  في التنسیق العمل على رفع •

، اللیبیة بین المنظمات غیر الحكومیةفیما التنسیق ب االرتقاء وكذلك .UNOCHA)( تنسیق الشؤون اإلنسانیةلالمتحدة 
. المصریة المنظمات غیر الحكومیة بین ذلك التنسیقك .لقاء القاھرة األنسانيفي  األولى للمرة نمنھ العدید ىالتق الالتي

ضمان ل واحدةتنسیقیة مظلة  تعمل تحت أنفي كل من مصر ولیبیا لمنظمات غیر الحكومیة المحلیةل كما طالب الحضور
تضمن كي ل شبكةل تشكو، داخل لیبیا معا اللیبیة والجمعیات لمنظماتتجتمع ا حیث. لیبیالاإلنسانیة المساعدات  تنسیق
 .لیبیا جمیع أنحاءلوالنشاطات  االحتیاجات توثیق

 
ورحبت الدولیة. اإلنسانیة اإلقلیمیة ووالمحافل  جمیع العملیات یةطالب الحضور من الجمعیات اللیبیة المشاركة بفعال •

 .اإلنساني لتعزیز التواصل والعمل الجماعيقاء للاوالمصریة في  اللیبیة لمنظمات غیر الحكومیةا
 

 .وبنغازي تونس في متابعةللاجتماعات  عقداقترح المشاركون  •
 

 الختامیة الجلسة
 

 أنبحصة الثاني  الشیخةسعادة  تعلیق، مرددا في الیمن لبدء العمل العربیة جامعة الدولو نسانیةنداء موجھا للمنظمات اإل كان ھناك
 على نار". كلھاالمنطقة "
 

االحتیاجات تلبیة و المساعدات أھمیة دور منظمة المؤتمر اإلسالمي وجامعة الدول العربیة في تنظیمالضوء على مؤتمر ال ىألقوقد 
مساعداتھا اإلنسانیة إلى لیبیا.  رفعت حجمالبارزة المؤسسات اإلسالمیة واإلقلیمیة  زیارةحیث لوحظ لیبیا. اإلنسانیة المتصاعدة في 
 عن استعداده ، وأعربمارسشھر  لقاءلمساعدات منذ لقوافل أربعة  الذي قام بتنظیم بنك التنمیة اإلسالمي ،ومن األمثلة على ذلك

 لشعب اللیبي.التزامھما تجاه اقطر الخیریة والھالل األحمر القطري مؤسسة  رتأظھكما لتنسیق الجھود مع جمیع المنظمات. 
. اللیبیة على العمل الخیري اإلنسانيلمنظمات اتدریب  وكذلكالطبیة وفرق العمل توفیر اإلمدادات  حالیا مسئولیةوتتولي المنظمتان 

ً  10نظمھا االتحاد یوم  إلى القافلة التي العرب انتباه المشاركیناألطباء اتحاد  لفتوكذلك  جمیع المنظمات إلى المساھمة  مایو، داعیا
 .في تنظیم قوافل اإلمدادات أو تنسیق الجھود

 
 یكونأن المنتدى اإلنساني  تشرف"وقد خطوة واحدة في بناء المجتمع المدني في لیبیا. كان  ذلكأن  ھقولب اللقاءواختتم الدكتور ھاني 

والفعالة التي القوى الحقیقیة  مامنظمة المؤتمر اإلسالمي وجامعة الدول العربیة ھ دات اإل إن وحلقة وصل تنسیق للمساع اً جسر
 .بالتعاون مع األمم المتحدة "ستقود عمل المنظمات اإلنسانیة العربیة واإلسالمیة


