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مقدمة:
هذا التقرير هو ملخص عمل منظمة الراصد – من  01-3-2017إلى نهاية شهر  6( .30-09أشهر) .على رأس
هذة البعثة المهندس اسماعيل حسن  ،و يرافقة بعض المتطوعين و الناشطين و الناشطات من سرت ،و تم
هذا بالتعاون مع السيد حاتم التاجوري  ،المدير التنفيذي لجمعية السلام الخيرية بني-وليد.
-

بدأ التنسيق لهذة البعثة فور اصدار تقرير الراصد الاخير حول الوضع الانساني في سرت و الذي نشر
في مؤتمر صحفي في لندن ،بتاريخ27-08-2016 :

-

https://reliefweb.int/report/libya/addressing-humanitarian-crisis-sirte-libya

و كذالك كانت للراصد عدد من المشاركات و المساهمات بالتنسيق مع شركة تمر الاردنية و شركة قدرات
للاستشارات و التدريب باقامة عدد من المحاضرات و الندوات و اللقاءات الحوارية ،يترأسها الدكتور أحمد العوري
(دولة الاردن) و الدكتور اياد اللحام.
-

سوف يتم نشر التقرير المفصل حول عمل المنظمتين (المقرر اصدارة  ،)01-12-2017و الذي سوف
يشمل كذالك الهجرة الغير شرعية في المنطقة الوسطى و بني-وليد.

يتطرق هذا التقرير الى ملخص نتائج عمل منظمة الراصد و النشاطات التي قامت بها في المنطقة الوسطى ،و
التي شملت كل من:
 .1مركز المدينة سرت (الرباط  ،رقم ( ، )1رقم ( ، )2رقم () )3
 .2أبو نجيم
 .3وادي بي
 .4وادي زمزم
 .5هراوة
 .6الحنيوه
 .7أبو هادي
 .8وادي جارف
 .9وادي الغربيات
 .10الهيشة الجديدة (أبو قرين)
و من خلال الزيارات الميدانية  ،و التي استهدفت كل من المناطق المذكورة و التي تشمل مدينة سرت و
ضواحيها ؛ و التي كانت تهدف الى معرفة الضروف التي تعيشها المنظقة عامه و الاهالي و مستوى الخدمات
المتوفرة  ،خاصه فيما يتعلق بالصحة و البيئة و المياة و الكهرباء و الاتصالات و التعليم و الامن و كذالك
مخلفات الحرب الاخيرة ضد تنظيم داعش.
عليه  ،تم التواصل مع عدد من الناشطين و المسؤولين المعنيين بالمدينة و الاطباء و عدد من المجتمع المدني
و المسؤولين و المعلمين و بعض الاعيان  ،الفاعلين في إعادة الحياة الطبيعية للمدينة .اجرت الراصد  ،عدد من
اللقاءا ت مع مجموعة من الشرائح و الفئات العمرية من مختلف المهن و التخصصات و كذالك المرضى و ذوي
الاحتياجات الخاصة و النازحين.

عودة النازحين من أهالي المدينة.
قام فريق الراصد بزيارة اغلب الاحياء  ،و قد لوحظ عودة الاغلبية من السكان  ،بإستثناء عدد قليل و
لأسباب متعددة ؛ تتمثل في رغبة استكمال دراسة أبنائهم في مناطق النزوح و تأجير بيوتهم بالمدينة
لمن تضرر منزلة من جراء الحرب .و لم يسجل الراصد أي حالة تم منعها من دخول المدينة او انها
واجهت مشاكل تمنعها من العودة.
الحياة بالمدينة جدا ً طبيعية و الخدمات متوفرة بشكل ملحوظ  ،الذي انتجة تعاون كبير من كافة
الجهات العامة و المؤسسات الخاصة و الاهلية .و هذا ما التمسة رئيس بعثة الراصد لسرت المهندس
اسماعيل حسن .حيث ابدأ ارتياحه من العودة السريعة لطبيعة الحياة و ارتياح الاهالي و تعاونهم و
مساهمتهم جميعا في إعادة تأهيل مدينتهم.
من ترميم للمباني المتضررة و تنظيف الشوارع و الطرقات من مخلفات الحرب .بستثناء منطقة
(الكامبو) و هي جزء من منطقة (رقم  )1المطله على البحر و التي تتراوح مساحتها ما بين  10,000الى
 15,000متر مربع  ،و التي تعتبر منطقة محظورة  ،حيث معقل تنظيم داعش الاخير ؛ فهي مدمرة
بالكامل و حسب إفادة المسؤولين سيتم إزالتها بالكامل و تقرر إعادة تخطيطها و سيتم تعويض
اصحاب العقارات و الملاك منها بالمال او بإيجاد بديل مرضي للطرفين.

التعليم
قام الراصد بعدد من الزيارات شملت:
 -1التعليم الابتدائي و الاعدادي
و يمثله  ،الاستاذ مفتاح عبدالكافي  ،و كذالك كان لقاء مع عضو المجلس البلدي المكلف بمتابعة
مؤسسات التعليم  ،السيد صالح عيادة و الذي اخبرنا بأن من اولويات عمل المجلس البلدي هو
تسهيل كافة الاجرائات التي من شأنها إعادة الضروف الملائمه لاستقبال الطلبة و التي وصلت الى
مرحله نهائية بفضل مجهودات كافة الجهات  ،سواء شركات الصيانه او التجهيزات و الكتاب المدرسي.
 و ستباشر المدارس بالكامل عملها حسب الموعد  ،وهو  ، 2017-10-15و سيتم استقبال عدد 44الف طالب هذا العام في المرحلتين الابتدائية و الاعدادية.
 -2روض الاطفال
قامت الراصد بزيارة عدد من روض الاطفال بالمدينة  ،و التي تستهدف الفئة العمرية المحددة ما بين
 3الى  5سنوات .و لاحظنا خلالها افتتاح و تشغيل المراكز التي تزاول هذا النشاط  ،التي استوفت
الاجراءات القانونية و تم منحها اذن مزاولة نشاطها من الجهات المختصة.
 -3الجامعات:
كان لنا لقاء مع عدد من الطلاب و الاساتذة من بينهم مسجل عام الجامعة و نائب عميد الجامعة ،و
من خلال الزيارة رصد الراصد اجرائات تسجيل الطلاب و مباشرة الدراسة و أعمال الصيانة الجارية
لبعض المباني .و حسب ما افاد به المسجل العام بأن أغلب الاضرار بسيطة و لا تشكل عائق أمام
استئناف الدراسة و جميع الكليات قد باشرة عملها.
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المراكز الصحية و مستشفى ابن سيناء
قام الراصد بزيارة المستشفى و رصد اعمال الصيانه و التجهيزات لجميع الاقسام  ،و كان لنا لقاء مع
عدد من الاخصائيين منهم الدكتور محمد ميلاد (اخصائي اطفال) و الدكتور عبدهللا أطبيقة ( جراحة
عامه) و الممرضة شريفة الشريف (قسم عناية الباطنية)  ،و الدكتور حسن مصباح (اخصائي جراحة
مخ و اعصاب)  ،و الدكتور أبراهيم المعداني (طبيب اسنان).
و أبدا الجميع ارتياحة لما وصل اليه المستشفى و استعدادة لاستقبال جميع الحالات .و يعمل
المستشفى بكل طاقته بما في ذالك قسم الطوارئ.

مقر مكتب الشؤون الأجتماعية
قام الراصد بزيارة مقر المؤسسه بمركز المدينة ،برفقة السيد يوسف بن عيسى (موضف اداري
بالمؤسسه) ،و الوقوف معه على عدد من الانشطة التي تقوم بها .بإعتبار ان المؤسسه هي المخولة
بمتابعة الوضع الانساني و الحقوقي للاسرة و لها كافة الصلاحيات وفق التشريعات برعايه مصالهم و
الدفاع عنهم و توفير الاحتياجات الازمه للاسرة  ،بما فيها متابعة و رعاية الأطفال و كبار السن ،و
الاشراف المباشر على اعادة توطينهم و معالجة الصعوبات التي قد تنشئ و ذلك بالتعاون و التنسيق
مع باقي الجهات الخيرية و الحكومية في المدينة.
و كان الراصد قد اجرى عدد من اللقاءات مع مجموعة من الاخصائيين التابعين لهذه المؤسسه و عدد
من المنظمات الحقوقية و الانسانية المساندة لها (منظمات اهلية و اخرى تابعة لمؤسسات حكومية)
بمتابعة و تنسيق مكتب الدعم للامم المتحدة.

شركة الكهرباء و المياة
أ -شركة الكهرباء
قام الراصد بزيارة عدد من المواقع التابعة للشركة و توقف على عدد من فرق العمل .و كان لنا لقاء مع
عدد من الفنيين و المسؤولين ،منهم الهندس عبدالناصر أحمد – رئيس قسم الكهرباء بالاودية
(الضواحي) .و المهندس نوري سالم مدير الشؤون الإدارية بمحطة سرت البخارية ،و قد قدموا لنا شرح
وافي عن اعادة تشغيل كافة الشبكة و صيانه كافة الاعطاب ،و الان جاري العمل على تجديد بعض
الخطوط و التي تعتبر حديثة الصيانه الدورية.
ب -شركة المياة و الصرف الصحي
قام الراصد بزيارة ميدانية لعدد من المواقع التابعة للشركة رفقة المهندس محمد المشاي  ،شملت
محطة الضبع للصرف الصحي و مياة الامطار  ،و خزان تجميع مياة الشرب .و افاد ببدء استكمال
معاينة و صيانه الاضرار و تشغيل كافة المرافق بالمدينة.

مديرية امن المدينة
قام الراصد بزيارة ميدانية لعدد من مواقع و نقاط تمركز الشرطة  ،منها مقر المديرية و مركز شرطة
الهيشة و مركز شرطة المرور ،و منح التراخيص و الجوازات خلال ساعات عملهم .و منهم العريف
مسعود سليمان و العقيد عبدالهادي اغنية.

مشروع الأبقار و مصنع الالبان
قام الراصد بزيارة للمشروع و الإطلاع على سير العمل بالمشروع و المصنع المرافق له .و كان لنا لقاء
مع عدد من العاملين و أبدو ارتياحهم لعودة الحياة و الامن و الامان للمنطقه و كان لنا حوار مع السيد
الغناي عمر.

وادي جارف (  30كيلو متر عن مركز المدينة )
قام الراصد بزيارة لمنطقة جارف – و الإطلاع على مرافقها التعليمية و الصحية و الاتصالات و الشرطة
و الكهرباء و المياة و من خلال زيارة منازل عدد من السكان بالمنطقة أبدوا أرتياحهم و الحياة طبيعية
جدا ً  ،مع توفر جميع الخدمات و الوقود و المستلزمات اليومية( .و كما هو الحال ببقية مناطق
الضواحي المذكورة)

مطار المدينة
قام الراصد بزيارة ميدانية لمواقع المطار بالمدينة و من خلال الزيارة لاحظ الراصد تضرر مبنى المطار
و عدم استئناف العمل فيه يعود لاجرائات فنية يقوم بها الفريق المكلف من قبل الطيران المدني و
المعني بصيانة و إعادة تأهيل المطار حسب أفادة مسؤول أمن المطار.

ميناء سرت البحري
قام الراصد بزيارة ميدانية لموقع ميناء سرت البحري و من خلال الزيارة الميدانية و الاطلاع على مرافق
الميناء  ،لاحظنا عدم وجود أي اضرار تمنع استئناف الميناء  ،ولكن الجهات المختصة بإعطاء اذن
المزاولة لم تستكمل الاجرائات القانونية بعد .كان لنا لقاء مع السيد مدير الميناء – م .محمد السيوي.

فروع المصارف العاملة بالمدينة
من خلال الجولة على مواقع المصارف ،لاخظنا عودة أستئناف عدد ثلاث فروع و استكمال أعمال
الصيانة و التجهيزات لعدد  3مصارف و بداية اعمال الصيانة لمصرف واحد .كذالك أستئناف العمل
لمصرف الهيشة الجديدة و منطقة أبوهادي.
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ختاما ً:
و اذ تثمن منظمة الراصد الدولي ،جهود كافة المؤسسات الليبية و الدولية و مساهمات الشركات و
الجهات المحلية و التي كان لها دور فعال في عودة الحياة الطبيعية للمدينة .و دور وجهاء و اعيان و
حكماء المدينة الفعال في ترشيد و توجيه ابنائهم نحو بناء مستقبلهم .و المحافظة على ما تبقى من
البنية التحتية للمدينة .ومن بينها الأعتناء بشريحة الأطفال والشباب.
ونثمن دعم نشاطات مؤسسات المجتمع المدني خاصة المتعلقة بتوعية أرباب الأسر وترشيدهم
بأتباع توصيات موظفي الشؤون الأجتماعية والألتزام بالضوابط المنصوص عليها فيما يتعلق بتعليمات
الشرطة والطواريء كذلك لا ننسى دور العاملين على نظافة المدينه وتسوية وزراعة وري المسطحات
الخضراء وتزيين الحدائق والأعتناء بالمرافق الترفيهية.
قد نكون بالغنا في شهادتنا الأخيرة عن الوضع القائم بالمناطق التي قامت الراصد بزيارتها عند البعض
 ،وربما لم نذكر أي جانب سلبي بالمطلق ولكن هذا لا يعني عدم وجود بعض الملاحظات  ،ألا أنها
تكاد لا تذكر  ،خاصة وأنها لا تعني ولا تعيق حياة المواطن اليومية ولا تشكل أي خطر على حياته
بالمدينة حاليا ً  ،وبالمقابل لم نتطرق بهذا الملخص لكثير من الأيجابيات منها عن زيارتنا مربيي الاغنام
والمزارعين والصيادين واصحاب قوارب الصيد وموظفي البيئة وفرق الكشافة والقائمين على حماية
الأحياء البرية وحماية ورعاية بيض السلاحف البحرية على طول شاطىء جنوب المتوسط قبل شهر
بالمنطقة بطول  200كم والتي كانت لنا رحلة ومشاركة دامت يومين ولقاءات مع مجموعة من
قارنا نتأئج عمل فريقنا السابق بالتقرير الحالي سنجد كل ملاحظاتنا قد تم الأخذ
المتطوعين  ،،واذا ما ّ
بها وكل توصياتنا تم تنفيذها وهذا شي يبعث الأمل والثقة في نفوس الناس ويزرع الطمأنينة بقلوبهم
ويشجعهم على المثابرة والصمود من أجل بذل المزيد من العطاء  ،خاصة وأن خلال طيلة هذه الفترة
 .ومنذ التخلص من التنظيم الارهابي لم تسجل أي خروقات أمنية بالمنطقة
ولنا عدد من التوصيات والمقترحات نأمل الأخذ بها منها التوظيف وخلق فرص للعمل وأستيعاب
الخريجين ومجموعة من الملاحظات التى نرى من الواجب الأخذ بها  ،تخص الفئات القيادية
بالمؤسسات العامة المختصة والمعنية على مستوى البلاد .سنسردها ضمن التقرير الشامل و
التفصيلي.

المهندس – اسماعيل حسن

رئيس بعثة الراصد – المنطقة الوسطى ،ليبيا
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