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االستجابة اإلنسانیة في لیبیا والدول المجاورة
2010مارس  24مؤتمر 

مسودة
نتائج وتوصیات

ملخص

المطلوبة اإلنسانیة األحتیاجات لتقییم  العربیةالدول وجامعة اإلنساني المنتدى الیھ دعا مارس  24یوم القاھرة في اجتماع عقد 
غیر ومنظمات  األحمرالھالل  ،المتحدةاألمم منظمات تمثل دول، تسع من منظمة  42االجتماع وضم  .المجاورةوالدول لیبیا في 

على المستجدات آخر االجتماع وبحث  .ةولیبيمصریة إغاثیة وأخرى حكومیة، غیر إسالمیة ومنظمات دولیة، غربیة حكومیة 
بین والتنسیق التواصل إستمرار أھمیة على المشاركون واتفق  واسع.نطاق على الخبرات وتبادل ، اإلغاثةخدمات مستوى 

.  بین األطراف المشاركة الجدیدةإتفاقیات التعاونوتم التوصل إلى العدید من  . األطراف المشاركة

غیر الحكومیة ھناك.اإلغاثیة وال والمنظماتناقش المشاركون االحتیاجات اإلنسانیة في الیمن والحاجة للعمل مع األھالي كما 

الجلسة االفتتاحیة
المبادرة ھذه  ةستضافإلالعربیة الدول لجامعة الشكر ووجھ  بالمشاركین. اإلنساني المنتدى رئیس البنا، ھاني الدكتور رحب 
اإلنسانیة ت االحتیاجاتلبیة في واالخالص االلتزام مدى  علىتؤكد الحضور في المشاركة  إنحیث لھا. ومساندتھا المھمة 

من سیاسیا المحایدة المجموعة ھذه  إجتماع لتوصیاتیتطلع إنھ ھاني الدكتور وقال . الجوارودول لیبیا داخل الطارئة 
مساعدة في  الوطنیةوالمنظمات  األھليالعمل أھمیة إلى وأشار  لیبیا.في المدنیین مساعدة بشأن اإلنسانیة اإلغاثیة منظمات ال

.  السیاسیةواالضطراباتالطبیعیة أ على التعامل مع الكوارث المدنیین

عن نیابة بالمشاركین العربیة الدول بجامعة االجتماعیة للشؤون المساعد العام األمین  ثوحبسیما السفیرة سعادة ورحبت 
من المتضررة للدول اإلنسانیة المساعدات وصول لضمان الجھود تعزیز علینا "یتعین وقالت  موسى.عمرو السید العام األمین 

في للمشكالت والمھنیة السریعة االستجابة في قویة رغبة تعكس  الیوممشاركتكم إن "وأضافت " اإلستقراروعدم  االضطرابات
 .اإلتصاالت مع كل المناطق اللیبیة وتعزیز شبكة للمدنیین ودعت الحكومة اللیبیة لتأمین وصول المساعدات اإلنسانیة المنطقة." 
 لإلستجابة إغاثة طخطإعداد على المشاركین وحثت اإلغاثة  عملیاتإدارة  فيالعربیة لمنظمات اخبرة بالسفیرة وأشادت 

. في المنطقة العربیةللطوارئ في دول قد تشھد تدھور األوضاع اإلنسانیةسریعة ال

آخر المستجدات على الوضع اإلنساني في لیبیا:

في اإلنساني للوضع موجزا عرضا اإلنسانیة المساعدات لتنسیق المتحدة األمم مكتب من خلیفة خالد السید قدم الحدیث بدایة في 
سرعة وتشیر  المدنیین، حمایةوالغذائي واألمن والصحة المأوى  خدماتفي االحتیاجات على وأكد  .1المجاورةوالدول لیبیا 

 الحدودوعلى لیبیا في العاملة الجمعیات من وطلب المعلومات، آخر لحصول لاإلتصاالت صعوبة الى األحداث تالحق 
 . ومشاركة المعلومات التي لدیھا االحتیاجات اإلنسانیةتحدید فيالمساھمة ب

مجموعات عمل لبحث المجاالت التالیة:ثالث تشكیل الجلسة الثالثة ي فتم 
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، اإلغاثة الطبیة مجموعة.1
،، واإلعالم، واالتصاالت)الوصول(حریة  عن الوضع اإلنساني اإلغاثي  المعلوماتتوفر ونشر.2
،  (مأوى، میاه، إصحاح وغذاء)احتیاجات أخرى.3

مفصل بنقاش المجموعة قامت كما  ومستقبالًالحالي الوقت في واالحتیاجات المتاحة الموارد المجموعات ھذه من كل وقارنت 
 في مجاالت االتصاالت واالمدادات الطبیة والترتیبات اللوجستیة. إلمكانیات التعاون والتنسیق

أوالً مجموعة اإلغاثة الطبیة

وبحثت  عمل ھذه المجموعة. بإدارة نقاش  العالمیة للشباب اإلسالمي) الندوةقام الدكتور صالح األنصاري (من 
في باالحتیاجات بالمنظمات الخاصة األنشطة/الموارد مقارنة في الحوار وساعد  .المشاكلابتحدید وقامت االحتیاجات المجموعة 

 .للتنسیق في المستقبلونتیجة لذلك، تم تحدید مجاالت التعاون، توصیات  األجلین القصیر والطویل. 

:المجموعة تتخلص فيوكانت التحدیات واالحتیاجات األساسیة التي بحثتھا 

تقویم مجاالت في المتخصصین الجراحین في نقص وجود إلى  العرب األطباء اتحاد أشار  :والمعداتالطبیة الطواقم .1
كذلك نقص وھناك  جراحا).  70(نحو المخ وجراحات واألطفال النساء وأمراض والتخدیر والقلب والعظام األسنان 

بھا إسعاف لسیارات كذلك حاجة ھناك اإلسالمیة، اإلغاثة من تقاریر إلى واستنادا ممرض.  300نحو التمریض في 
وحدات للعنایة المركزة. 

جرحى مع التعامل على معتادین غیر اللیبیون والجراحون األطباء  :المحلیةوالمنشآت الطبیة الطواقم قدرات .2
ذكر و .المجالھذا في  خبرةأكثر طبیة طواقم جانب من إلشراف یحتاجون المحلیون األطباء و .المسلحةالنزاعات 

لذلك، ونتیجة  المتزایدة. باالحتیاجات تفي أن من أقل طبرق مستشفى وامدادات طاقم أن العالمیة الصحة منظمة ممثل 
 على الطریق إلى أجدابیا. 43ھناك حاجة كبیرة لبناء مستشفى عند الكیلو 

مناطق إلى العرب األطباء اتحاد وصل و السلوم.طریق عن لیبیا إلى تصل المنظمات أغلب  :المعلوماتإلى الوصول .3
عن أنباء وترددت  محدودة.لیبیا غرب في الطبیة االحتیاجات عن المتوفرة المعلومات أن غیر  وبنغازي.البیضاء مثل 
ألن أو  اللیبیةالحكومة قوات یقیمھا التي الحواجز من خوفاُ أما  المستشفیاتإلى الوصول من یتمكنون ال المصابین أن 

إلى مصراتة.بحراً ووصلت منظمات أخرى  .المستشفیات غیر قادرة على معالجتھم

 نتائج وتوصیات
 الطویل األجل في و .مستدیمغیر الترتیب ھذا ولكن أجر دون  متطوعینمع حالیا العرب األطباء اتحاد یعمل

تكلفة تبلغ العرب، األطباء اتحاد  ھاأعد اولیةدراسات وحسب  طبیة.طواقم مع عقود ابرام المطلوب من سیكون 
تمویل على الخیریة األعمال ھیئة ممثلو ووافق  أمریكي. دوالر ملیون  1.2نحو المطلوبة الطبیة الطواقم توفیر

لف دوالر أمریكي. أ120أطباء العرب، وتعھدوا بمبلغ عشرة بالمائة من مشروع اتحاد ال
 األطباء اتحاد  وحصل لیبیا.دخول في الراغبة للمنظمات لوجستي دعم تقدیم العرب األطباء اتحاد وعرض

كذلك االتحاد ولدى  المصریة.الحدود طریق عن لیبیا دخول لالمصریة الدفاع وزارة موافقة على العرب 
مخازن في جنوب شرق لیبیا لتخزین االمدادات والمعدات الطبیة.

 الیھا الجرحى إخالءویتم الدولیة المیاه في القوارب على عائمة مستشفیات  تسییرامكانیة المجموعة وبحثت 
واألطباء الجراحین على المستحیل من یكون یكاد الراھنة، األمنیة للظروف ونظرا  الدولي.القانون حمایة تحت 

التحرك على وقدرتھم العاملین سالمة لالدنیا الحدود ضمان أھمیة على الحضور  وأكد .معقدةجراحات إجراء 
. في أسرع وقتتوصیل المساعدات الطبیة بأمان ل

 طواريء خطة إعداد یتعین الطویل، المدى على و جرحى. للإجالء خطة إعداد یتعین القصیر، المدى على
على القدرة تزاید مع و. لیبیاغرب منطقة باتجاه المخازن من المزید إقامة اقتراح وتم الغرب. إلى للوصول 

  في الغرب.، یمكن تحقیق استجابة طبیة أكثر كفاءةالحركة
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 اإلسالمي العالم من التبرعات لجمع  مشتركةدولیة مناشدة  إطالقاإلسالمیة األھلیة المنظمات على یتعین
.والدولي

 رسمیة لجھة الدولیة المنظمات تحتاج  .المشتركوالتعاون  المعلوماتوتبادل لتسھیل تنسیق آلیة وضع یتعین
األنشطة ازدواجیة من ذلك  یقللحیث  المعلومات.على الحصول في علیھا تعتمد العربیة) الجامعة (مثل واحدة 

 ویحسن تنسیق الجھود.

 ، واإلعالم، واالتصاالت)الوصول(حریة اإلغاثي   عن الوضع اإلنسانيالمعلوماتثانیاً توفر ونشر 

المجموعة حددت و ،الثالثةالمجموعة حوارات  إدارةباإلنسانیة) الشؤون لتنسیق المتحدة األمم مكتب (من خلیفة خالد السید قام 
معلومات دقیقة:ونشر في بدایة الحوارالتحدیات المتعلقة بجمع 

الوضع یتغیر سریعا على األرض وال یمكن التنبؤ بما سیحدث،
سالمة وسریة جامعي المعلومات،
تضارب المعلومات من مكان واحد،
مطلوب معلومات إنسانیة محددة (أغلب المعلومات المتاحة وصفیة أو تعتمد على آراء شخصیة،(
ضعف التكنولجیا المتاحة (اتحاد األطباء العرب  یقیم اتصاالت عن طریق األقمار الصناعیة،(
قلة المعلومات المتوفرة عن غرب لیبیا،

نتائج وتوصیات

المتوفرة حالیاً:المعلومات جودة تحسین  : 1خطة العمل رقم 
 تم حث المشاركین على استخدام تقاریر من مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانیة•

http://northafrica.humanitarianresponse.info/  و منظمة المؤتمر اإلسالمي www.ichad-oic.com 
واتحاد األطباء العرب .

یمكن توزیعھا كلھا بشكل غیر رسمي، على  یمكن استخدام أشكال ومصطلحات موحدة في تقاریر جمیع المنظمات.•
  ./http://northafrica.humanitarianresponse.infoسبیل المثال على المشاركین في المؤتمر عن طریق  

یمكن كذلك ترجمة التقاریر أینما أمكن ذلك. 

 معلومات باستخداملتوفیر ونشر النقاط المركزیة تحدید : 2خطة العمل رقم 
http://northafrica.humanitarianresponse.info/ 

 :جمع ونشر معلومات حیث تكون•
كنقاط معا العمل اإلسالمي المؤتمر ومنظمة العرب األطباء –اتحاد الطبیة االحتیاجات (أ)

مركزیة.
تطویر على حثھا تم جیدة؛ بدایة نقطة تمثل المشاركة المنظمات لیبیا- في المحلیون الشركاء (ب)

.بالتعاون مع المتطوعینقاعدة بیانات عن المنظمات المحلیة العاملة ؛ 
وتبادل جمع لعربیة الالمنظمات من أي مع العمل أوكسفام عرضت -  العامةالرسائل (ج)

إلجراء أثیرت التي النقاط من  .التأثیروقوى الحكومات على للضغط  مواقف/مساندةشھادات 
حمایة "مدنیون")، (مثل /المصطلحات وي اللغاإلستخدام  بشأنھا:الحوارات من مزید 

من تنسیق  / واضحةقیادة المدنیة/العسكریة، العالقات للمنطقة، طوارئ خطة المدنیین، 
جانب قوات التحالف.

تقییمات وتقدیم  التخصصحسب أعاله المذكورة المنظمات الى معلومات الارسال على المنظمات جمیع حث تم •
وتحلیالت عن تقاریرھا. 

لدى یضعھم متطوعین طریق عن ربما المعلومات، بتحلیل/استكمال یقوم أن اإلنمائي المتحدة األمم برنامج عرض •
المنظمات التي تعمل كنقاط مركزیة. 

المستقبل : 3خطة العمل رقم 

http://northafrica.humanitarianresponse.info/
http://www.ichad-oic.com
http://northafrica.humanitarianresponse.info/
http://northafrica.humanitarianresponse.info/
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لالحتیاجات بالنسبة مھما ذلك سیكون  المعلومات.بتبادل الخاصة االجتماعات ھذه مثل من المزید عقد یتعین •
 المستقبلیة في المنطقة، في لیبیا والبحرین والیمن على سبیل المثال.

یتعین على اإلعالم استخدام التقاریر التي تعدھا المنظمات اإلنسانیة.•
االقلیمیة المعلومات وشبكة اإلنسانیة الشؤون تنسیق مكتب (یعمل المستقبل في اقلیمیة معلومات شبكة إعداد یتعین •

المتكاملة على ذلك).

 (مأوى، میاه، إصحاح وغذاء)احتیاجات أخرىثالثاً 

ثاقبة رؤیة بتقدیم الحوار وبدأ  المجموعة.ھذه حوارات  بإدارةاألحمر) للصلیب الدولیة اللجنة (من الزمالي عامر الدكتور قام 
والصحة والمأوى الغذاء (مثل للمدنیین األساسیة االحتیاجات تلبیة ضمان في ودوره اإلنساني الدولي القانون لمباديء 

ومكنت ھذه المقدمة المشاركین من مقارنة المعلومات المتعلقة باالحتیاجات المختلفة في أرجاء لیبیا.  والحمایة). 

یمكن وال  الزنتان. والزاویة مصراتة في خاصة لیبیا غرب في موجودة إلحاحا األكثر االحتیاجات أن على المجموعة واتفقت 
ھذه تلبیة ولضمان  واالقلیمیة. الدولیة والمنظمات المحلیة المنظمات بین الجھود تنسیق طریق عن إال االحتیاجات ھذه تلبیة 

االحتیاجات المختلفة، قدمت المجموعة التوصیات التالیة:

 الطعام (من كافیة امدادات تصلھا المناطق بعض أن إذ ، المشترك والتنسیقالمعلومات تبادل أھمیة على التأكید
حلیب مثل عینیة، مساعدات تدفق لضمان كبیرة حاجة ھناك  اآلخر. البعض عكس على المثال) سبیل على 

األطفال، وبنوك دم متنقلة، ومولدات كھرباء للمستشفیات، وخیام (لبعض المدن) ومعدات طبیة معینة. 
 ومؤكدةمعلومات دقیقة ونشر یتعین جمع .
 الدول المجاورةیجب نشر تقریر مفصل عن االحتیاجات وتوزیعھ على المنظمات العاملة داخل لیبیا .
 خرق حاالت بخصوص المعلومات وتبادل المدنیین، من  اللیبیةألزمة اضحایا لحمایة أكبر اھتمام توجیھ یتعین

 بین المنظمات الدولیة لضمان ممارسة ضغوط أكبر.  القانون اإلنساني الدولي
 والمشاركة التدریبمن خالل قدراتھا تنحيیتعین أن تتعاون المنظمات الدولیة مع المنظمات المحلیة وأن  .

أكبر تنسیق لضمان اإلنسانیة) والمساعدات الصحة إدارة طریق (عن العربیة الدول جامعة مع  الجھودق يتنس 
 على المستوى العربي.للمساعدات اإلنسانیة

نقاش عام

تم التركیز على النقاط التالیة:وبحوارات المجموعات تم إدارة حوار عام بین الحضور حیث رحبوا 
على إختالف مشاربھا بین المنظمات اإلنسانیةأھمیة تبادل المعلومات ،
 األول االجتماع عن وأعلن  للجھود.أكبر تنسیق على العمل ضرورة على المصریة اإلنسانیة المنظمات اتفقت

، مارس، وشاركت فیھ تسع منظمات محلیة27عقد االجتماع األول یوم األحد ، للتنسیق ببادرة من بنك الطعام
 اإللتقاء ونقاط المنظمات، عمل تحدید تم حیث المنظمات بین المشتركة المصالح على والتعاون الشراكات بناء

الصحة (منظمة طبیة أدوات صنادیق   توزیعالمشترك للعمل المشروعات:على األمثلة  بعض ،اآلخرینمع 
الدول (جامعة اسعاف  سیاراتوتوزیع شراء العرب) األطباء (اتحاد وممرضون جراحون توفیر العالمیة)، 

،العربیة)
 المنظمات  .اإلغترابودول مصر لیبیا، في الحكومیة غیر والمنظمات المحلیة المجتمعات أھمیة على التأكید

، والتنظیم وبناء القدراتغیر الحكومیة تحتاج للدعم عن طریق التدریب
 طریق عن مشتركة مشتریات ترتیب یمكن  االستراتیجیة.المخازن مثل اللوجستیة الترتیبات في االشتراك یمكن

 ،منظمة المؤتمر اإلسالمي
 قد المستقبل، في و. المدنیینلحمایة القرار وصانعي الحكومات الى تمریرھا یجب التي  الرسائلتبادل یتعین

، للتأثیر على صانعي القرار مشتركةأدواتیكون من الممكن تطویر 
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 ممثلي عضویتھا في تضم  األزمات. إلدارة مجموعة مثل للمنطقة دائمة لجنة تشكیل العربیة الدول لجامعة یمكن
الشؤون بإدارة اإلنسانیة الشؤون قسم على تعتمد أن یمكن و إسالمیة.ومنظمات دولیة ومنظمات حكومات  عن

 ،االجتماعیة ولجنة وزراء الصحة
ولیس منافسة لھا اآللیات أن تكون مكملة لآللیات القائمةعلى ، 

أثیرت النقاط التالیة:تم إدارة حوار بشأن تطور األمور في الیمن بحیث  

وھناك تسلیح بشكل كبیر داخل المجتمعالیمن بلد معقد، تسوده االنتماءات السیاسیة والقبلیة . 
 للسیناریوھات مخطط الراھنة االحتیاجات تقییم المھم من  .األفقفي تلوح إنسانیة أزمة من حقیقي تخوف

 المستقبلیة المختلفة.
 بل تفحص الخیارات في أقرب وقت العمل في الیمن- ال یتعین أن تنتظرلتبدأالمنظمات تحتاج لوقت طویل .
 دون أخر في األزمةعدم االنحیاز لجانبعلى الحیاد و حتى اآلن  الیمینةوزارة الصحةحافظت .
 مساعدتھم على الدولي المجتمع یحتاج  االحتیاجات.وتلبیة تحدید في مھم بدور تقوم  الوطنیةالخیریة المنظمات

 بذلك.2یقوم المنتدى اإلنساني في الیمن  لتحدید قدراتھم وتطویرھا.في بناء 
 اإلنساني المنتدى  مھمة.الشراكات  المعلومات.اإلسالمیة والمنظمات الحكومیة غیر المنظمات تتبادل أن یتعین

  أیضا. الدورفي الیمن یقوم بذلك
 باإلفق تلوح إنسانیة أزمة أي في  الحیویةدوراً تلعب أن اإلسالمي المؤتمر  ومنظمةالعربیة الدول جامعة على

.في الیمن 

1  - العرض متاح على موقع المنتدى اإلنساني
http://www.humanitarianforum.org/data/files/libya_humanitarian_briefing.pdf.

- للمزید من المعلومات عن المنتدى اإلنساني في الیمن أنظر 2
http://www.humanitarianforum.org/countries.php?action=view&id=3. 
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