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 دور مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا اتجاه الهجرة غير الشرعية
 وليد كمنطقة عبور دراسة ميدانية على مؤسسات المجتمع المدني في مدينة بني

 بلعيد الطاهر البرغوثي/ د                                                               
 الزيتونة جامعة/ كلية التربية

 : المـــقدمة 
عند  وأصبح موضوعا مهما   ،االهتمام بمؤسسات المجتمع المدني أصبح يتزايد       

كثير من األفراد الذين يمتازون بالنشاط وحب العمل ، وأصبحت أعداد مؤسسات 
إلى أين في تأسيس هذه المؤسسات  المجتمع المدني في تزايد ملحوظ ، ولكن السؤال

ها ، وهل يخضع األعضاء ئلى معايير ومقاييس صارمة في إنشاوهل تخضع إ ؟
 ؟واالنتماء إلى هذه المؤسسات  بولالمنتسبين إليها إلى تقييم وشروط في الق

 ؟ومن أين جاءت هذه الفكرة  ،خر في موضوع المجتمع المدنيكما يستوقفنا أمر آ  
ف مفهوم المجتمع وهل نستطيع أن نوظ   ؟الثقافة العربية واإلسالمية  و شىاوهل تتم

 ،دعم عادات شعوبناتفتنا و اوهل تحقق مطالب ثق؟ المدني من خالل هذه الجمعيات 
 ؟لمجتمع الغربي أم هي عبارة عن شعارات أخذت من ا

الرفض والقبول ،  نجد أنفسنا في مفهوم المجتمع المدني بين إشكالية ومن هنا   
حد الباحثين مفهوم نموذجي للمفاهيم الرحالة والموضة معا  ، ذلك حيث أطلق عليه أ

ن مجال معرفي إلى اإلحالل مأن المفاهيم قد ترتحل دون مقصود التأثير والتبديل و 
خر بالترجمة والنقل والحمل ، أما مفاهيم آتحل من مكان إلى خر ؛ كما قد تر آ

حللها فما أن  الموضة فقد تتسلل متخفية إلى أقصى درجات التجمل وتلبس أبهى
وقعت عليها األبصار في كتب أو كتابات كان لها الوقع أ وقعت على األسماع 

 .فق عملية تزيين تطول مدتها أو تقصر الجميل الذي يؤدي إلى القبول و 
ر إلى ومن خالل ذلك الطرح يدعو بعض المفكرين في العالم العربي المعاص  

ألنهم  يرون ذلك جاء نتيجة تجربة اجتماعية مغايرة  .رفض مفهوم المجتمع المدني 
نها تنهض على أنقاض البنى والمؤسسات تجربة المجتمعات الغربية ، وهنا نرى أ هي
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أو نحو ذلك ، ومن ثم فالمفهوم ال  ،جتماعية التقليدية سواء كانت دينية أو قبليةاال
يعكس وجود مقابل موضوعي له في الواقع العربي المعاصر أو امتداد تاريخي في 

 .  التراث العربي واإلسالمي 
له معايير أخرى تنطلق من أهداف ألن رفض المفهوم  خركما يرى البعض اآل    

 :كاآلتييبرالي الغربي الذي يرتكز على ثالثة أبعاد رئيسة وهي المشروع الل
 .البعد السياسيو  ،البعد اإليديولوجي و  ، البعد االقتصادي

 ،ا وينطلق من مضمونها الجوهري،يههذه األبعاد الثالثة التي يرتكز عل
ه المعرفية والسياسية عبر شخوص لياتها الداخلية مفهوم المجتمع المدني في حركتوآ
طر متنوعة تسهم بوعي أو بغير وعي في تحقيق األهداف الكامنة خلف هذه وأ

 .الشعارات 
 نجد أن المجتمع المدني يجد أساسه ومن خالل هذه األبعاد الثالثة ،    
وثانيهما  ،يديولوجي في تفاعل ثالثة نظم من القيم والمعتقدات أولها الليبراليةاأل

 ،وهذه المعتقدات الثالثة بجوانبها السياسية واالقتصاديةوثالثهما العلمانية ،  ،الرأسمالية
اإلسالمية السائدة في طبيعة المجتمعات العربية والقيم و فق تت والثقافية ال،واالجتماعية 

 1.هذه المجتمعات 
ن دراستنا هذه سوف تكون عن الدور الذي يسند إلى ومن هذا المنطلق فإ     

ي قوانين وعلى أي أساس آلية عملها ، وعلى أالمجتمع المدني في ليبيا  مؤسسات 
وتشريعات تعمل في برامجها ، وهل هي دعامة من دعامات المجتمع الليبي في 

ومنها ظاهرة الهجرة غير الشرعية ، ؟ معالجة كثير من الظواهر التي يتعرض لها
عرفه هذا ما سن؟ وهل لها الدور الفعال في الحد منها،وكيفية التعامل مع هذه الظاهرة 

 .من خالل نتائج هذه الدراسة 
 : ـــ مشكلة الدراسة 

                                                           
1
محمد جمال مظلوم ، دور مؤسسات المجتمع المدني ودورها في التوعية المرورية ، بحث منشور ، . د -- 

 . 2,3م ، ص  3102مقدم لكلية التدريب ، الرياض ، 
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يحاول الباحث عرض مشكلة الدراسة من خالل هذه الورقة ، عن المجتمع الليبي     
راستها ووضع ود، وتحليلها ، الذي يتعرض إلى مشكلة كبيرة تستحق الوقوف عندها 

ي تعبر الحدود الليبية شرعية التالغير وهي مشكلة الهجرة  الحلول للحد منها ، أآل
ن هذه الهجرة إومنها من يستقر في ليبيا ، وحيث  ،متحدية السيادة نحو اتجاهات عدة

 المعمول بها بين الدول ، ومن هناال تستند إلى األطر القانونية واألعراف الشرعية 
ولة وتعرض الد (م1122)تشكل الخطر على المجتمع الليبي بأسره ، وخاصة بعد 

ن الدولة الليبية والسيطرة و وتدخل االستعمار في شئو  يالليبية إلى االنهيار والتشظ
أصبحت منظمات دولية وعصابات متعددة الجنسيات  ها السيادي ، من هناعلى قرار 

ي وتدعم شرعية ، كما تغذالغير حجم الهجرة تنشط وتعمل على مساعدة تضخم 
ذا المجال دون وعي منهم ومعرفة الخطر جماعات وأفراد من الليبيين للعمل في ه

راء وش ،وغسيل األموال ،الذي يداهم مجتمعهم ، وتعمل على توظيف المال الفاسد
 .بعاد هذه الظاهرة النفوس الضعيفة التي ال تعي أ

 : ـــ أهمية الدراسة 
تنبع أهمية الدراسة من بعد االرتفاع الملحوظ في نسب الهجرة غير الشرعية في   

 ،وسكانيا ،يداهم المجتمع الليبي اليوم قبل الغد ، اقتصاديا ا  ليبيا ، والتي تعد خطر 
وأما سكانيا  ،مصادر االقتصاد الليبيلوسياسيا ، فمن الناحية االقتصادية فهي مدمرة 

وما يجري في الجنوب  ،في ليبيا ةفيعلى الحركة الديمغرا فإنها مؤثرة وبشكل كبير
خير دليل على ذلك ،كما الحظت كباحث ازدياد عصابات التهريب المحلية والدولية 

هم ئثراوزيادة  ر السن،، والعمل على توظيف كثير من الشباب وخاصة صغاونموها
تجنيد من قبل في الحصول على المال الفاسد ، ومساعدتهم على غسيل األموال وال

التراب الليبي ،  بكل حرية علىها أجهزة استخبارات تعمل ذولية عميقة تنفعصابات د
 .كل مؤسسات السلطة في ليبيا التي تمتاز بالضعف والتبعية  مرأىأمام مسمع و 

 :ـــ أهداف الدراسة 
 :.تهدف هده الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية 
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سهاماتهاالمدني في ليبيا و التعرف على دور مؤسسات المجتمع  في الحد  ا 
 .وتوعية المجتمع من مخاطرها  ، منه

مؤسسات رف على العقبات التي تعترض دور نحاول من خالل هذه الدراسة التع
 .المجتمع المدني في مساعدة المجتمع الليبي في التغلب على هذه الظاهرة الخطيرة 

عمل من خاللها مؤسسات المجتمع محاولة التعرف على القوانين والتشريعات التي ت
 .المدني في ليبيا  

 .وآلية الحد منها   ،وسبل مواجهتها ،محاولة التعرف على أسباب الهجرة وتداعياتها
 :ـــ تساؤالت الدراسة 

 :التساؤل الرئيس وهو  عنتتلخص مشكلة الدراسة في اإلجابة 
 الشرعية  ؟  غيرالهجرة  في مقاومة برامج سات المجتمع المدني في ليبيا دورهل لمؤس

التساؤالت الفرعية ن ئيس سوف تحاول الدراسة اإلجابة عوعلى ضوء التساؤل الر 
 :اآلتية 

 لشرعية  ؟ غيرهل من ضمن برامج مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا مسائل الهجرة 
 وعادات وبما يتناسب ،هل تعمل مؤسسات المجتمع المدني وفقا للتشريعات الليبيةو 

 ؟ وثقافتهوتقاليده  المجتمع الليبي
من أين تحصل و  من يساند مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا في تنفيذ برامجها  ؟و 

هل مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا حكومية و  ؟هذه المؤسسات على الدعم المالي 
 ؟ صرفة أم أهلية مستقلة
 :ـــ الدراسة الميدانية 

مؤسسات المجتمع المدني في مدينة بني وليد ميدان هذه الدراسة كان 
 ال العمل األهلي واإلنسانيإدارات هذه المؤسسات التي تعمل في مج متضمنا  

 .الباحث باستخدام آلية المسح االجتماعي الشامل  قد قام، و  وأعضائها 
 .الباحث على المنهج الوصفي التحليلي  اعتمد:نوع الدراسة  ـــ 
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بصفتها أداة رئيسة من أدوات  انةالباحث بإعداد استمارة استب قام: ـــ أدوات الدراسة 
البحث االجتماعي وذلك للحصول على المعلومات الالزمة حول مشكلة الدراسة ، 
إضافة إلى التقارير والسجالت  الخاصة بهذه المؤسسات واإلحصائيات التي تعمل 

 .في إعدادها المؤسسات نفسها 
 :مفاهيم الدراسة 

ورات البحث العلمي ، على الباحث تعريف المصطلحات التي من ضر    
لتجنب سوء الفهم  ولتوضيح الفكرة والغموض الذي قد يكتنف  ؛يتعرض لها في بحثه 

مختلفة في  ه الضرورة قد يستخدم الباحث طرقا  ولهذالمعنى في استخدام المفهوم ، 
 .  الطريقة المعجمية ، والطريقة اإلجرائية ، وطريقة االقتباس : توضيح المفهوم منها 

 :وفقًا لتعريف علماء االجتماع وعلماء النفس : مفهوم الدور   ــ
يستخدم مصطلح الدور في علم االجتماع وعلم النفس االجتماعي 

ناء االجتماعي على وضع بمعاني مختلفة، فينطلق كمظهر للب واألنثروبولوجيا
اجتماعي معين يتميز بمجموعة من الصفات الشخصية واألنشطة التي تخضع لتقييم 

 . معياري إلى حد ما 
بأنه عنصر في التفاعل االجتماعي، وهو يشير إلى ( رالف لينتون)ويعرفه 

في موقف معين في  ،نمط متكرر من األفعال المكتسبة التي يؤديها شخص معين
 . لموقف تفاع

وراد "في مؤلفه النسق االجتماعي ( بارسونز)ويستخدم ذلك التعريف كل من        
في  ، وروبرت ميرتون"البناء والوظيفة في المجتمع البدائي"في مؤلفه " كليف براون

حيث يشيرون إلى الدور على أنه " النظرية االجتماعية والبناء االجتماعي"كتابه 
نموذج يتركز حول بعض الحقوق والواجبات ويرتبط بوضع محدد للمكانة داخل 
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جماعة أو موقف اجتماعي معين ويتحدد دور الشخص في أي موقف عن طريق 
 2 .نفسهمجموعة توقعات يعتنقها اآلخرون كما يعتنقها الشخص 

وعلماء  ،ومن خالل هذا التحليل لمصطلح الدور الذي أورده علماء االجتماع
النفس االجتماعي، فإن هذا المصطلح يأخذ أشكاال  أخرى متعددة منها المكتسب 
ن تعددت إلى  والموروث والمستدمج والمتوقع والملزم، حيث تفضي هذه األشكال وا 

الفرد مالئما  لدوره، وهو يمتثل للمعايير القيام بالدور والتصرف على نحو يعتبره 
مكانة األستاذ الجامعي، ) : االجتماعية التي تحدد السلوك المالئم في دور معين مثل

 3 .واألخصائي االجتماعي، والمدرس، ومرشد الطالب، والمدير، والكاتب
 : التعريف اإلجرائي للدور  ــ

هده الدراسة يقصد به ، الدور من خالل ما تم عرضه عن مفهوم الدور ، موضوع    
 .مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا اتجاه الهجرة غير الشرعية الذي تقوم به

 من أساسي ا مكونا االجتماعية الحركات تعد:  مؤسسات المجتمع المدنيمفهوم  ــ
 اجتماعية فئات حماية مصالح األساسي هدفها ألن وذلك المدني؛ المجتمع مكونات
 وقد أخرى، فئات تمارسه الذي االستغالل مواجهة في اجتماعية طبقات أو ،واسعة
 سياسيةحزاب أ تأسيس إلى األحيان بعض في الحركات بتلك المرتبطة األنشطة أدت
  .الفئات لهذه

 :ومساراتها طرق الهجرة غير الشرعية في التراب الليبي  ـــ
وليد ، رانب ، غدوة ، سبها ، الشويرف ، زمزم ، بني األ أمالنيجر ،  :ول المسار األ 

خر اتجاه إلى صبراتة واآل :المسار الى مسارين وهما يتفرع  ترهونة ، القربولي ، وهنا
 .ى ايطاليا إلالى زوارة ، 
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، ص 3112محمد عاطف غيث ، قاموس علم االجتماع ، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية ،   - 

253 . 
3
معجم المصطلحات االجتماعية ، إعداد نخبة من األساتذة العرب ، الهيئة المصرية للكتاب ، القاهرة ،  - 

 . 095م، ص0992
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غدوة ، سبها ، الشويرف ، زمزم ، بني  أمتشاد ، القطرون ، مرزق  :المسار الثاني 
 .يطاليا إ ،وليد ، ترهونة ، القربولي 

 .، الشويرف ، زمزم ، بني وليد  ةبيا ، زلاجدإالسودان ، الكفرة ،  :المسار الثالث 
، زله ، الشويرف ، زمزم ، بني وليد ،  بيااجدامصر ، طبرق ،  :المسار الرابع 

 .ترهونة ، القربولي 
كوب خر محطات الر لى آإ دولة االنطالقه المسارات من وكل مسار من هذ

ه ت ، وهذاينار با ، يجني منه تجار البشر وعصابات التهريب ماليين الدو ور اتجاه أ
شجعهم أكثر على القيام بهذه تون التي يحصل عليها هؤالء المجرملة الثروة الطائ

صف حيث تو . والعادات العربية  ،والقيم ،سالميللدين اإللالإنسانية المنافية افعال األ
ن معظم جريت معهم المقابلة ، إأدني التي لنا  القيادات في مؤسسات المجتمع الم

النقل فقط اما من يدير هذه العصابات التي تقوم  طاريعملون في إالشباب الليبي 
كبيرة  دوليةعداد الرحالت من خارج ليبيا وعبر التراب الليبي هي عصابات بتنسيق وا  

عصابات ن معظم للباحث أ تأكدا ، كمكبر من دور الشباب الليبي في النقل أ جدا  
الهجرة غير الشرعية ، هي منظمات أصولها التهريب وتجارة البشر التي تعمل في 

فريقية التي منها مسارات العبور اتجاه وبا وبعض الدول األور وبية ومقراتها في أور أ
 .ليبيا 
 :شرعية والتي تحت سلطة العصابات الغير مراكز االحتجاز ـــ  

، الشويرف ، زمزم ، بنى  ة، زل بيااجدإ:  تيةه المركز في المدن اآلتوجد هذ
 الالنواع التعذيب والتجويع والعمل ليد ، ترهونة ، ومعظم هذه المراكز يتم فيها أبشع أو 
يتم فيها البيع والشراء على  ةربعفة إلى بعض المدن في المسارات األضاإ،  نسانيإ

كما أكد لنا أحد الناجين الشويرف ،زمزم ، بني وليد ، ،  ة، زل بيااجدإ: سبيل المثال 
) من  تبدأالية وال تصدق حيث خيسعار البيع والشراء ان ئة ، أيالمعاملة الس من هذه
ووفقا لهده األسعار فإن الصفقة الواحد ، للشخصدينار (  21.111) لى إ(  2011

وهذا الذي يشجع عصابات التهريب  ،كثر من مليون ونصفالى الواحدة تصل إ
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ا على السيطرة على لى ضعف الدولة في الرقابة وعدم قدرتهإ ضافةإتنشط أكثر و 
ويهود  وناألثيوبيوهي عادة يعبر فيها  ،منرحالت غالية الثكما توجد  منافد الدخول

 وغداء طوال فترة الرحلة ما ،ووسائل ركوب مريحة ،حراسة مشددة تتح الشةفال
 إلنسانيةا، وكل هذا يتم على نظر المنظمات كبر الفنادق يعادل الخمس نجوم في أ

  . السلطات الليبية دون تحريك ساكن وضعف ،والحكومات الغربية ،الدولية
 ( ميدانية بمدينة الالدراسة ) 

 :وال   ـــ اإلجراءات المنهجية للدراسةأ           
 : نوع الدراسة  

مؤسسات المجتمع المدني في  نظرا  لطبيعة الدراسة والمتمثلة في دور               
ليبيا اتجاه الهجرة غير الشرعية ــ دراسة ميدانية على مؤسسات المجتمع المدني في 

ولما تتطلبه من تجميع ،، دراسة ميدانية بمدينة بنى وليدمدينة بني وليد كمنطقة عبور
فقد  الستخالص دالالتها، ؛واقع، وعرضها ومناقشتها وتفسيرهاالبيانات والحقائق من ال

اتبع في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، والذي يعد أحد الوسائل العلمية التي 
يستعملها الباحث للحصول على معلومات معينة عن طريق وصف ظاهرة أو وحدة 

   (4).ها وتحليل محددة
 :ــــ منهج الدراسة 1        
من العمليات األساسية التي يهتم بها الباحث عملية اختيار المنهج الذي سيتبعه      

 .في دراسته، والذي يتأثر بهدف الدراسة التي يسعى إليها الباحث وموضوعها
ولهذا فإن الباحث اعتمد في هذه الدراسة المنهج العلمي للمسح االجتماعي   

، ويذكر الدكتور عبد اهلل عامر الهمالي بهذا  المنتظمة غيرباستخدام العينة العشوائية 

                                                           

دي، طرق البحث العلمي في العلوو  اججمماعيوة، جامعوة عمور الم،موار، محجوب عطية القائ.د ( 4)

 .  33 ، ص  0993البيضاء، 
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أن المسح االجتماعي الشامل يدرس هذا النوع من المسوح كل أعضاء ))الصدد 
 .(5)((المجتمع أو جماعة معينة

كما يشير الدكتور مصطفى عمر التير إلى المسح االجتماعي بأنه يشمل 
تماعي الشامل أو جميع مفردات المجتمع، ويسمى في هذه الحالة بالمسح االج

الحصر، كما يستخدم هدا النوع من المسوح في حالة دراسة المجتمعات الصغيرة 
 (6) .إلخ... كأن يكون طالب مدرسة أو عاملين في مصنع ( مجتمع البحث)

وبناء على هذه المعطيات فإن الباحث، استقر على استخدام منهج المسح 
لمنتظمة ؛ األمر الذي يمكن الباحث من ا غير االجتماعي باستخدام العينة العشوائية

جمع المعلومات والحقائق عن موضوع الدراسة وتحليل المعلومات والبيانات وتفسيرها 
والوصول إلى النتائج المتعلقة بموضوع الدراسة والمتمثل بالنسبة لنا في الوصول إلى 

لهجرة غير مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا اتجاه ا أهم المشكالت التي تعيق دور
الشرعية ــ دراسة ميدانية على مؤسسات المجتمع المدني في مدينة بني وليد كمنطقة 

 .ووصفها كما  وكيفا   عبور 
 :مجاالت الدراسة –3    
 :                    المجال المكاني -أ    

على دور مؤسسات المجتمع المدني  بنى وليدفي مدينة  ه الدراسةتجرى هذ          
في ليبيا اتجاه الهجرة غير الشرعية ــ دراسة ميدانية على مؤسسات المجتمع المدني 

 .في مدينة بني وليد كمنطقة عبور 
عينة من قيادات وموظفي مؤسسات المجتمع المدني بمدينة : المجال البشري -ب    

 . بنى وليد

                                                           
 ،   0933، بنغوايي، سالهمالي، أسلوب البحث اججمماعي ومقنيامه، جامعوة اوار يوون عبد هللا. د ( 5)

 .009ص

عبية للن وور الميوور، مقدمووة فووي مبووادي وأسووس البحووث اججمموواعي، المن ووا  ال وو مصووط ع عموور. د( 6)

 .23والموييع، طرابلس، ليبيا، بدون ماريخ، ص
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حتى األول م 1111( 9) رة من األول من شهر اشتملت الفت: المجال الزمني -ج   
 من شهر 

م وهي الفترة التي استغرقتها الدراسة في مهمة جمع البيانات من 1111(  21) 
 .الميدان 

 : مجتمع الدراسة وكيفية اختيار العينة – 6
 : اآلتيلقد تم اختيار عينة الدراسة على النحو  

 .حسب طريقة العينة العشوائية المنتظمة 
 مؤسسة مجتمع مدني مرخصة في مدينة بنى وليد  01= حجم مجتمع الدراسة الكلي 

. 
 مؤسسة تعمل وتمارس نشاطها 11= حجم العينة المختارة بالطريقة العشوائية للدراسة 

. 
      =كل مفردة من مفردات العينة تمثل أي مدى العينة  

     

   
وطريقة   

مع المدني التي تعمل سة من مؤسسات المجتمؤس 11تم اختيار االختيار العشوائي 
  .نساني ولها عالقة بمسائل الهجرة غير الشرعية في العمل اإل

 .*المؤسسات المختارة للدراسةيوضح  (2) الجدول
نساني مدني التي تعمل في مجال العمل اإلاسم مؤسسات المجتمع ال

 وشملتها الدراسة
 منظمة وادي دينار 

 جمعية السالم
 جمعية وادي الخير 
 جمعية ليبيا للتنمية 
 ملمؤسسة طالئع األ

 مؤسسة البراق
 من جمعية البيت اآل
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 طباء بال حدودأ
 نسانمؤسسة الدفاع عن حقوق اإل

 حمرجمعية الهالل األ
 مؤسسة الجامع الكبير
 منظمة الهجرة الدولية 

 ور للسلم االجتماعي والتنمية ذمؤسسة الج
 نسانية الحياة لألعمال اإلمل أمؤسسة 

 مؤسسة ليبيا للتنمية 
 مؤسسة نوميد يا لألعمال الخيرية 

 الحياة  مؤسسة نبض
 رث الحياة للسلم والثقافة والفنون إمؤسسة 

 منظمة الحياة لرعاية الطفل
 نماء إمؤسسة 

 . مفوضية المجتمع المدني بنى وليد: المصدر -*
 

 :ـــ عرض نتائج الدراسة 
 (ولية البيانات األ ) صفات العينة : ول المحور األ 

 .يوضح بيانات صفات عينة الدراسة ( 2) الجدول 
رقم 

 % النسبة العدد األسئلة واإلجابات أوال السؤال

 المسمى الوظيفي 1
     71.4 22 رئيس المؤسسة 1 
 11.4 4 مدير تنفيذي 2 
 4..1 10 دارةإمدير  3 
 1.4 1 مين صندوقأ 7 
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 11.4 4 رئيس قسم 2 
 4..1 10 موظف . 

 % 100 0. المجموع
    الجنس 2

 40.0 74 ذكر 1 
 20.0 12 نثىأ 2 

 % 100 0. المجموع
   المستوى التعليمي  3

 21.1 6 ثانوي 2 
 60.1 39 جامعي 1 
 10.1 20 ماجستير 3 

 % 211 61 المجموع
   المؤسسة بارتباطك الوظيفي  7

 26.1 21 رسمي 2 
 21.1 6 جرمتعاون بأ 1 
 3.3 1 جرمتعاون بدون أ 3 
 01.1 41 متطوع 4 

 % 211 61 المجموع
   المؤسسة  مصادر تمويل 2

 4.. 7 دعم حكومي 1 
 23.3 17 اشتراكات المؤسسين 2 
 1.4 1 دعم مؤسسات مالية وبنوك 3 
 3.3. 34 صدقات وتبرعات  7 
 2.0 3 خرىمصادر أ 2 

 % 100 0. المجموع
   عدد العاملين .

 1 2 – 10 . 10.0 
 2 11 – 12 11 31.4 
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 3 1. - 20 32 24.3 
 % 100 0. المجموع

   عدد الفروع 4
 1 1 – 2 77 43.3 
 2 3 - 7 1. 2..4 

 % 100 0. المجموع
 

 : تيالنحو األيوضح بيانات صفات عينة الدراسة ، وكانت على ( 2) الجدول 
مؤسسة  رئيسمن عينة الدراسة بوظيفة % (  42.0) ن الجدول السابق أنالحظ من 

 ن أ، كما 
% (  22.0) بوظيفة موظف و% (  26.0)دارة وبوظيفة مدير إ% (  26.0) 

مين أبوظيفة % (  2.0)قسم  و رئيسبوظيفة % (  22.0) بوظيفة مدير تنفيذي و
من % (  11.1) و من الذكور% (  01.1) صندوق ، كما كانت العينة تتضمن 

 10.1) مستواهم جامعي و% (  60.1) ، اما المستوى التعليمي فكان بنسبة  األنات
عن  سؤالنامستواهم ثانوي وحول % (  21.1 )مستواهم العلمي ماجستير و% ( 

فراد العينة ارتباطهم بصفة متطوع من أ% (  01.1) كان صفة ارتباطك بالمؤسسة ف
متعاون % (  3.3) جر وأمتعاون ب% (  21.1 )الصفة رسمي و% (  26.1) و

%  63.3) ن اتضح أ المؤسسةجر ، وحول سؤال الباحث عن مصادر تمويل أدون 
 13.3)مصر التمويل يعتمد على الصدقات والتبرعات من المواطنين ، بينما نجد ( 

ى يعتمدون عل% (  6.0) المؤسسين و اشتراكاتن المؤسسة تعتمد على يرون أ% ( 
) ن الدعم عن طريق مصادر متعددة لم تحدد و يرون أ% (  0.1) الحكومة و دعم 
عدد  عن حثالبنوك ومؤسسات مالية ، وحول سؤال الباإلي يشيرون % (  2.0

) بينما نجد  ا  موظف 11 إلى 26من % (  00.3) ن  اتضح أالعاملين بالمؤسسة 
المؤسسة كانت  لنا عن عدد فروعموظفين ، وحول سؤا 21لى إ 0من  % ( 32.0

 .% (  16.0) اقع بو  4-3ومن % (  03.3) بواقع  1-2 من كاآلتيجابة اإل
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 الدراسة قد شملت معظم القيادات اإلدارية نأ ونستنج من بيانات هذا الجدول
%  11ن ن معظم عينة الدراسة من الذكور وأ، وكاالمجتمع المدني لمؤسسات 
 ،الطابع البدوي تعتبر نسبة جيدة باعتبار المدينة يغلب عليها ناتاإلمشاركة 

ن ولة ، كما اتضح من خالل الدراسة أالباحث ان هذه النسبة مقب ىوالمحافظ ولذا رأ
فراد العينة أن معظم أتضح من الدراسة وأ، جيد    التعليمي ألفراد العينةمستوى ال

ن المؤسسات أكدت الدراسة أ ي ، نسانورغبة في العمل اإل يعملون على باب التطوع
موال من تجار لها على الصدقات والتبرعات من األهالي وأصحاب األتعتمد في تموي

 .وممن يحبون عمل الخير ،وغيرهم
يوضح البيانات المتعلقة بعمل المؤسسة وفقا للتشريعات الليبية في ( 3) الجدول

 .العمل االنساني  
رقم 

 النسبة العدد واإلجاباتاألسئلة  أوال السؤال

 تشريعات تغطي عمل مؤسسات المجتمع المدني ؟ هل هناك  4
  43.3 20 نعم 1 
 4..1 10 ال 2 

 % 100 0. المجموع
   ين تصدر هذه التشريعاتمن أ 1

 24.3 32 من مجلس النواب 1 
 23.3 17 من الحكومة  2 
  4.3 2 من االثنين معا 3 
 10.0 . ية في العمل التشريعيالرؤ فوضى غير واضحة  7 

 % 100 0. المجموع
   شهار المؤسسات التي تعملون فيهامن أين تحصلون على التراخيص في إ 10
 % 100 0. من مفوضية المجتمع المدني  1 
 / / من مجلس النواب 2 
 / / من وزارة الثقافة  3 
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 / / كل مرة من جهة والتبعية غير واضحة  7 
 % 100 0. المجموع

   هل تعملون وفق قانون ينظم عمل مؤسسات العمل المدني 11
 2.0. 31 نعم 1 
 32.0 21 ال وفق قرار 2 

 % 100 0. المجموع
   هل الزالت مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا تمر بمرحلة عدم استقرار؟ 12
 100 0. نعم 1 
 / / ال 2 

 % 100 0. المجموع
   التي تجعل مؤسسات المجتمع المدني في حالة عدم استقرارسباب ماهي األ 13
 73.3 .2 الفوضى التي تمر بها الدولة  1 
 4..2 37 العصابات التي تسيطر على صناعة القرار في ليبيا 2 

 % 100 0. المجموع
 

الليبية في  للتشريعاتعينة الدراسة وفقا  فيعمل المؤسسات  يوضح ( 3)  الجدول
 :تي صلت الدراسة من خالل هذا الجدول إلى اآلوتو نساني العمل اإل

يعملون وفقا %  43.3 تهسبن ن ماأالحظ من بيانات الجدول نحيث 
ن هذه التشريعات تصدر من مجلس أ%  00.3 تهنسبللتشريعات الليبية و يؤكد ما 

التي تزاول بها ين تحصلون على التراخيص ، وحول سؤال الباحث من أ النواب
، من مفوضية المجتمع المدني % 100 نسبته كد ماأ ؟العمل اإلنساني المؤسسة

يعملون وفق %  2.0.كد ما بنسبة أ ؟وحول سؤالنا هل تعملون وفق قرار أم قانون
زالت مؤسسات ماالنا هل ، وحول سؤ يعمل وفق قرار %  32.0 تهسبب قانون وما

بنعم % 100 تهنسبا جاب مأ ؟ي ليبيا تمر بمرحلة عدم استقرارالمجتمع المدني ف
مرحلة عدم  في  مع المدنيسباب التي تجعل مؤسسات المجتنا ماهي األوحول سؤال
 .السبب الفوضى التي تمر بها الدولة %  43.3 تهنسبجاب ما أ ؟االستقرار
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المجتمع المدني ن معظم مؤسسات الجدول أاستنتج الباحث من بيانات هذا 
على ص من مفوضية المجتمع المدني على التراخي طار القانون ومتحصلةإتعمل في 

المشاكل والظروف الصعبة وسيطرة زالت تواجه مان هذه المؤسسات أمن رغم ال
 .العصابات المسلحة على المشهد الليبي من ضعف وحروب 

همية البرامج التي تقدمها المؤسسة في أالمتعلقة ب يوضح البيانات (7) الجدول
 .هاوتحسين نسانيفي مجال العمل اإل تحقيق الخدمات للمواطنين 

رقم 
السؤا

 ل
 النسبة العدد األسئلة واإلجابات أوال

 ؟هل تقدمون االستشارات والدراسات العلمية لمؤسسات القطاع العام والخاص 17
  72.0 24 نعم 1 
 4..1 10 ال 2 
 34.3 23 حياناأ 3 

 % 100 0. المجموع
   هل تعملون برامج اجتماعية ؟ 12
 4... 70 نعم 1 
 4.3 2 ال 2 
  22.0 12 حياناأ 3 

 % 100 0. المجموع
   هم؟وتدريب دارية وتأهيل العاملينالقيادات اإل طويرت: مج مؤسسيه مثل هل تعدون برا .1
 4..7 24 نعم 1 
 4..3 22 ال 2 
 4..1 10 حياناأ 3 

 % 100 0. المجموع
لمرضى تأهيل لذالمالية تقديم المساعدات و  تقديم األدويةو التوعية :هل تعدون برامج صحية مثل 14

 كوادر طبية
  

 4..4 .7 نعم 1 
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 11.4 4 ال 2 
 11.4 4 حياناأ 3 

 % 100 0. المجموع
في المشروعات  ساهملإل هاتسويق انتاجو سر المنتجة دعم األ :اقتصادية مثل هل تعدون برامج 14

 الصغرى؟
  

 24.3 14 نعم 1 
 21.4 31 ال 2 
 20.0 12 حياناأ 3 

 % 100 0. المجموع
 

همية البرامج التي تقدمها المؤسسة في تحقيق يوضح البيانات المتعلقة بأ (4)الجدول
نسبة  ن ومن ذلك نالحظ أ . هاوتحسين نسانيفي مجال العمل اإلالخدمات للمواطنين 

سات فراد العينة يؤكدون تقديم  االستشارات والدراسات العلمية لمؤسمن أ%  40.1
وحول سؤالنا هل تعملون برامج  ،حياناأأجابوا % 30.3طاع العام والخاص والق

هل حيانا وعن سؤالنا أأجابوا %  10.1بنعم و%  66.0 تهنسبب ما جاأ ؟اجتماعية
جاب  أ هم؟وتدريبمج مؤسسيه مثل تطوير القيادات اإلدارية وتأهيل العاملين تعدون برا

جابوا بال وحول سؤالنا هل تعدون برامج صحية أ%  36.0بنعم و%  46.0 تهنسب ما
تأهيل كوادر و مرضى لالمالية لتقديم المساعدات  و تقديم األدوية و التوعية :مثل
 :اقتصادية مثل نا هل تعدون برامجما عن سؤالوأ % 06.0 جاب ما نسبتهأ ؟طبية

اب ما جأ ؟في المشروعات الصغرى امسهلإل هاإنتاجتسويق  و سر المنتجةدعم األ
 .حيانا أ%  11.1بال و%  02.0نسبته 

همية التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني من ونستنج من خالل هذه البيانات أن األ
زالت ما هاوتحسين نسانيالعمل اإلفي مجال الخدمات للمواطنين برامج في تحقيق 
 .لى العناية والدعم ضعيفة وتحتاج إ
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 للحد من مؤسسات المجتمع المدني  ساهملإلالبيانات المتعلقة بمسائل  (2)الجدول
 .  .الهجرة غير الشرعية 

رقم 
 النسبة العدد األسئلة واإلجابات أوال السؤال

 شرعية للمهاجرين ؟الغير  لى مراكز االحتجازتقومون بالزيارة إهل  29
  33.3 11 نعم 2 
 66.0 41 ال 1 

 % 211 61 المجموع
   جابة بال فما هو السبب ؟في حالة اإل 11
 10.1 20  ا  قوي ا  تحميهم عصابات مسلحة تسليح 2 
 40.3 19 لى مساعدتنا للقيام بهذا الواجب اإلنسانيالدولة غير قادرة ع 1 
 16.0 26 غير مبين 3 

  % 211 61 المجموع
   شرعية   ؟الغير الهجرة  احتجاز لتي تدير مراكزا امكانية الحوار مع العصابات ههل في 12
 23.3 0 نعم 2 
 06.0 01 ال 1 

 % 211 61 المجموع
   شرعية   ؟الغير  لى التعذيب في مراكز الحجزضون إن المهاجرين يتعر هل تعرفون أ 11
 01.1 40 نعم 2 
 11.1 21 ال 1 

 % 211 61 المجموع
   نسانية ؟اإلغير اتجاه هذه األفعال  ئا  ا ال تفعلون شيفي حالة اإلجابة بنعم لماذ 13
 00.1 40 .ل والخارج خومدعومة من الدا قوى من الدولةالعصابات اإلجرامية أ 2 
 10.1 20 الجراميتصفون بالسادية ودرجة عالية من إفعال عادة من يقومون بهذه األ 1 

 % 211 61 المجموع
   للقتل ؟ ةشرعيالغير  اكز االحتجازهل يتعرض المهاجر في حالة الهروب من مر  14
 90.3 09 نعم 2 
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 2.0 2 ال 1 
 % 211 61 المجموع

   ؟ ترك مقتوال  ي ن المهاجر هل تصلكم المعلومات أ 10
 03.3 01 نعم 2 
 26.0 21 ال 1 

 % 211 61 المجموع
   لك فور وصول المعلومة ؟تقومون بالواجب اإلنساني اتجاه ذهل  16
 00.1 40 نعم 2 
 10.1 20 ال 1 

 % 211 61 المجموع
   التي تقومون بها ؟ في حالة اإلجابة بنعم فما هي اإلجراءات 10
 02.0 43 اجراءات الدفن  إبالغ جهات االختصاص واتخاذ 2 
 21.1 6 و دفنهعالجه أالبحث عن أهله ومساعدتهم في  1 
 20.3 22 غير مبين 3 

 % 211 61 المجموع
و في أ ةشرعيالغير  ن يتعرضون للموت في مراكز االحتجازيدفن عدد كبير من الذهل  10

 حالة العبور
  

 96.0 00 نعم 2 
 3.3 1 ال 1 

 % 211 61 المجموع
 

مؤسسات المجتمع المدني في  امهسإبمسائل يوضح البيانات المتعلقة  (0) الجدول
%  66.0 تهنسب ن مامن خالل بيانات هذا الجدول اتضح أالهجرة غير الشرعية  و 

شرعية الغير لى مراكز االحتجاز سؤالنا هل تقومون بالزيارة إ حولو جابوا بال أ
وحول سؤالنا في حالة اإلجابة بال  في السؤال السابق فما هو السبب  ؟لمهاجرينل
مساعدتنا للقيام بهذا الواجب  الدولة غير قادرة على%  40.3 تهنسب ما جاب أ

نهم تحت  يرجعون السبب إلى أ%  10.1 نسبتهما جابوا ما الذين أ،  أاإلنساني
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 هلهم ، أما عن هل في ال إجابة%  16.0عصابات مسلحة تسليح قوي و ةحماي
جاب أشرعية   ال غيرالتي تدير مراكز احتجاز الهجرة مكانية الحوار مع العصابات إ

هل تعرفون أن  ناوحول سؤال، يمكن الحوار معهم  بال أي ال%  06.0 نسبتهما 
 نسبتهما جاب أ ؟ شرعيةالغير لى التعذيب في مراكز الحجز المهاجرين يتعرضون إ

ا ال جابة بنعم في السؤال السابق لماذما عن سؤالنا في حالة اإلوأ ،بنعم%  01.1
أن  % 00.1 سبتهن ما  جابأ نسانيةاإلير غفعال اتجاه هذه األ ئا  تفعلون شي

%  10.1ووالخارج   العصابات اإلجرامية أقوى من الدولة ومدعومة من الداخل
 ،جرامصفون بالسادية ودرجة عالية من اإلفعال يتأجابوا عادة من يقومون بهذه األ

غير الحتجاز حالة الهروب من مراكز اوحول سؤالنا هل يتعرض المهاجر في 
وحول سؤال  ، بال% 2.0 نسبتهبنعم وما %  90.3 نسبتهما  جاب أ شرعي للقتلال

%  03.3 نسبتهما جاب  أن المهاجر  يترك مقتوال  هل تصلكم المعلومات أ الباحث
لك هل تقومون بالواجب اإلنساني اتجاه ذوحول سؤال الباحث  ، بال%  26.0بنعم و

لى ويرجع ذلك إ، بال %  10.1بنعم و%  00.1 نسبتهجاب  ما أ ؛فور وصول 
ما غلب االحيان تسند إلى مختصين ،وأأوفي  ،المؤسساتبعض  اختصاصعدم 

جراءات فما هي اإل ،جابة بنعم في السؤال السابقفي حالة اإلحول سؤال الباحث  
 ،جهات االختصاص بإبالغيقومون %  02.0 تهنسبما جاب أ التي تقومون بها

و دفنه البحث عن أهله ومساعدتهم في عالجه أو %  21.1ات الدفن وجراءإواتخاد 
ين هل دفن عدد كبير من الذوحول سؤال الباحث عن  ،غير مبين % 20.3و

 ما جاب أ و في حالة العبورشرعي أالغير ت في مراكز االحتجاز يتعرضون للمو 
 .بال %  3.3بنعم و%  96.0 نسبته

المدني تواجه صعوبات مؤسسات المجتمع ن أنستنج من بيانات هذا الجدول 
وتحكم العصابات المسلحة في المشهد  ،نساني ، جراء ضعف الدولةفي العمل اإل
 .العام في ليبيا 
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المجتمع المدني  مؤسسات االبيانات المتعلقة بالصعوبات التي تواجهه (.) الجدول
 .فها من وجهة نظر العامليناهدفي تحقيق أ في بنى وليد

رقم 
 النسبة العدد األسئلة واإلجابات أوال السؤال

 جراءات من قبل الحكومة والمؤسسات التابعة لها ؟هل تواجهون صعوبة في اإل 21
  10.1 27 نعم 1 
 10.0 . ال 2 

 % 100 0.   المجموع
   ؟مكانيات الماديةفي الحصول على اإل صعوبة  تواجهون هل    30
 1  22 4..4 
 2  4 13.3 

  % 100 0.   المجموع
   عدم استجابة الجهات الرسمية ال راء ومشورات المختصين بالمؤسسة ؟ 31
 11.4 22 نعم 1 
 4.3 2 ال 2 

 % 100 0.   المجموع
     
   لها    ؟ ةيق بين المؤسسة والمؤسسات المشابضعف التواصل والتنس 32
 21.4 31 نعم 1 
 74.3 21 ال 2 

 % 100 0.   المجموع
   قلة برامج التدريب الموجهة للعاملين بالمؤسسة ؟ 33
 41.4 73 نعم 1 
 24.3 14 ال 2 

 % 100 0.   المجموع
   عدم قدرة المؤسسة على استقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة للعمل بالمؤسسة؟ 37
 74.3 21 نعم 1 
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 21.4 31 ال 2 
 % 100 0.   المجموع

   براز نشطات المؤسسة ؟ إل ؛اإلعالميهمال الجانب إ 32
 20.0 30 نعم 1 
 2000 30 ال 2 

 % 100 0.   المجموع
   ضعف المشاركة المجتمعية ؟ .3
 43.3 20 نعم 1 
 4..1 10 ال 2 

 % 100 0.   المجموع
   لجهة واحده؟ات ئح التنظيمية وعدم تبعية المؤسساللوا ةكثر  34
 10.1 20 نعم 2 
 03.3 44 ال 1 

 % 100 0.  المجموع
 

مع مؤسسات المجت ايوضح البيانات المتعلقة بالصعوبات التي تواجهه (6) الجدول
فها من وجهة نظر العاملين ومن خالل بيانات اهدالمدني في بنى وليد في تحقيق أ

جراءات من قبل واجهون صعوبة في اإلي%  91.9 تهسبناتضح ما هذا الجدول 
يواجهون صعوبات في الحصول %  06.0 ةنسب أنالتابعة لها و كومة والمؤسسات الح

عدم  % 92.0 ةنسب أن نساني و التي تساعدهم في العمل اإل مكانيات الماديةعلى اإل
وهذا ذليل على  ،راء ومشورات المختصين بالمؤسسات استجابة الجهات الرسمية آل
نساني إلص العمل امع مؤسسات المجتمع المدني فيما يخعدم تواصل الجهات العامة 

في  ا  ن هناك ضعفيرون بأ%  02.0 تهس المحتاجة  وما نسبوتقديم الخدمات للنا
وهذا يؤثر على العمل لها  ةالتواصل والتنسيق بين المؤسسة والمؤسسات المشابه

جاب ما يرون عكس ذلك وأ%  40.3ديم الخدمات للناس المحتاجين و نساني وتقاإل
لتعود بالفائدة  ؛مج التدريب الموجهة للعاملين بالمؤسسةيرون قلة برا%  02.0 تهنسب
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جابوا بعدم قدرة أ % 02.0 تهوما نسبعلى العاملين من حيث التدريب وتطوير الخبرة 
%  40.3المؤسسة على استقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة للعمل بالمؤسسة و

 طات المؤسسةانشبراز إل ،إهمال الجانب اإلعالمي عن جابوا بنعم وحول سؤالناأ
وحول سؤال الباحث ضعف  ،بال%  01.1بنعم و%  01.1 تهبنسجاب ما أ

بنعم %  03.3 تهجاب ما نسبفي مؤسسات المجتمع المدني أ المشاركة المجتمعية
وعدم تبعية ، ية اللوائح التنظيم ةكثر ول وعن سؤال الباحث ح ،جابوا بالأ%  26.0و

 .جابوا بنعم أ % 10.1بال و%  03.3 تهسبنما جاب لجهة واحدة أ ات المؤسس
ن مؤسسات المجتمع المدني تواجه استنتج الباحث من هذه البيانات أ

ا مما يجعل عمل هذه وهذ ،لها ةالحكومة والمؤسسات التابعصعوبات في التعامل مع 
حظ الباحث ومن خالل ما تم عرضه في كما ال ،المؤسسات يشوبه التقصير واالرتباك

مؤسسات  إال نساني في ليبيا ماهياإلالمؤسسات المرخصة للعمل ن هذا المحور أ
  .لى االنحراف عن مسارها الطبيعي إشكلية لفها الغموض وتتعرض 

 :نتائج الدراسة 
 :ولية تائج المتعلقة بمحور البيانات األالن ــ 

 % 71.4فراد العينة من الذين وظائفهم رئيس المؤسسة بواقع  أغلب أ .2
 .من اإلناث%  11ل مقاب%  01فراد العينة من الذكور بواقع أغلب أ .1
 01فراد العينة يعملون في المؤسسات على صفة التطوع وهم بواقع أغلب أ .3

%. 
من مصادر تمويل المؤسسات عن طريق التبرعات والصدقات من %  63.3 .4

  .المواطنين
 :نساني الليبية في العمل اإلا للتشريعات عمل المؤسسة وفقالنتائج المتعلقة بمحور  ــــ

ن مؤسساتهم تعمل وفق يؤكدون أ%  03.3نسبة فراد العينة وبأغلب أ .2
 .التشريعات الليبية 
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ن التشريعات تصدر من يؤكدون أ%  00.3 فراد العينة وبنسبةأغلب أ .1
 .مجلس النواب 

نهم يحصلون على التراخيص من أ%  211 فراد العينة وبنسبةأغلب أ .3
 .المدني مفوضية المجتمع 

 ن مؤسساتهم تعمل وفقا للقانون يؤكدون أ%  211 فراد العينة وبنسبةأغلب أ .4
ن مؤسسات المجتمع المدني يؤكدون أ%  211 فراد العينة وبنسبةأغلب أ .0

 .تمر بمرحلة عدم استقرار 
تسيطر ن العصابات المسلحة يؤكدون بأ%  06.0 فراد العينة وبنسبةأغلب أ .6

  .اعلى صناعة القرار في ليبي
 همية البرامج التي تقدمها المؤسسات في تحقيق الخدماتمحور أالمتعلقة النتائج 
 .نساني عدات للمواطنين في مجال العمل اإلوالمسا هاوتحسين
سسات تقدم االستشارات يؤكدون أن المؤ %  40 فراد العينة وبنسبةأغلب أ .2

 . والدراسات العلمية للقطاع العام والخاص
مج ن مؤسساتهم تعمل البرايؤكدون أ%  66.0 وبنسبةفراد العينة أغلب أ .1

 .للمحتاجين عانات االجتماعية من مساعدات وا  
 على وضع ن مؤسساتهم تعمليؤكدون أ%  46.0 فراد العينة وبنسبةأغلب أ .3

 .برامج تطوير وتدريب للعاملين 
برامج ب تقومن مؤسساتهم يؤكدون أ%  06.0فراد العينة وبنسبة أغلب أ .4

 .ية ومساعدات صح
تقوم بمساعدة  ن مؤسساتهميؤكدون بأ%  10.3 فراد العينة وبنسبةأغلب أ .0

 . حيان تدعم مشروعات صغيرة اقتصاديةوفي بعض األ المحتاجين اقتصاديا  
هم فيها مؤسسات المجتمع المدني في الهجرة محور المسائل التي تسبالنتائج المتعلقة 
 :غير الشرعية 
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القدرة  ان مؤسساتهم ليس لهيؤكدون أ%  66.0فراد العينة وبنسبة أغلب أ .2
 .ن و ية التي تديرها العصابات والمجرمالشرعغير على زيارة مراكز االحتجاز 

يؤكدون عدم قدرة الدولة على مساعدة %  40.3فراد العينة وبنسبة أغلب أ .1
 ألن ،في مراكز االحتجاز غير الشرعيةمؤسساتهم بزيارة المهاجرين 

 .قوى من الدولة العصابات أ
 رةو احمعدم قدرتهم على على يؤكدون %  06.0فراد العينة وبنسبة أغلب أ .3

 .شرعية الغير ريب والتي تدير مراكز االحتجاز عصابات الته
 ن  أنهم يعرفون أ على  يؤكدون%  01.1 فراد العينة وبنسبةأغلب أ .4

 .للتعذيب جرين المسيطر عليهم من قبل العصابات يتعرضون المها
جرامية أن العصابات اإل على  يؤكدون%  00.1 فراد العينة وبنسبةأغلب أ .0

 .ومدعومة من الداخل والخارج  الدولةقوى من ب أالتي تقوم بالتعذي
ن المهاجرين الذين أعلى يؤكدون %  90.3 فراد العينة وبنسبةأغلب أ .6

 .يحاولون الهروب من العصابات التي تحتجزهم يتعرضون للقتل 
وقع من  اأن المهاجر إذ على  يؤكدون%  03.1 فراد العينة وبنسبةأغلب أ .0

 .حاول الهرب يترك مقتوال  والسيارة في حالة العبور أ
أنهم يقومون بالواجب  على يؤكدون%  00.0 فراد العينة وبنسبةأغلب أ .0

 .مقتوال  واني في حالة ترك المهاجر مجروحا أنساإل
عدد كبير من نه تم دفن أ على يؤكدون%  96.0 فراد العينة وبنسبةأغلب أ .9

 .في المسارات المذكورة ن مقتولين في حالة العبور بهم و الذين تركهم المجرم
مؤسسات المجتمع المدني في مدينة  همحور الصعوبات التي تواجبالنتائج المتعلقة 

 :بنى وليد 
تواجه ن مؤسساتهم أ على يؤكدون%  91.9فراد العينة وبنسبة أغلب أ .2

 .صعوبات في التعامل مع الحكومة والمؤسسات التابعة لها 
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ن مؤسساتهم تواجه أ على  يؤكدون%  06.0 فراد العينة وبنسبةأغلب أ .1
 .صعوبة في الحصول على االمكانيات المادية 

عدم ن مؤسساتهم تواجه أعلى  يؤكدون %  11.4فراد العينة وبنسبة أغلب أ .3
 .راء ومشورات المختصين بالمؤسسات  استجابة الجهات الرسمية أل

ن مؤسساتهم تعاني من أعلى  يؤكدون %  02.0فراد العينة وبنسبة أغلب أ .4
 .لها  المشابهةالتواصل والتنسيق بين المؤسسة والمؤسسات  في ضعف

ن مؤسساتهم تعاني من أ على  يؤكدون%  02.0فراد العينة وبنسبة  لب أغأ .0
 ,ملين بالمؤسسة قلة برامج التدريب الموجهة للعا

ن مؤسساتهم تعاني من أ على يؤكدون%  02.0فراد العينة وبنسبة  أغلب أ .6
عدم قدرة المؤسسات على استقطاب الكفاءات الوطنية المتميزة للعمل 

 .بالمؤسسات 
ن مؤسساتهم تعاني من بأ يؤكدون %  01.1فراد العينة وبنسبة أغلب أ .0

 .سسات المؤ  اطبراز نشإل؛ إهمال الجانب اإلعالمي
ن مؤسساتهم تعاني من يؤكدون بأ%  03.3فراد العينة وبنسبة أغلب أ .0

 .ضعف المشاركة المجتمعية 
ساتهم ال تعاني من ن مؤسيؤكدون بأ%  03.3فراد العينة وبنسبة أغلب أ .9

 .  ية وعدم تبعية المؤسسة لجهة واحدةاللوائح التنظيم ةكثر 
 :ةوصيت

ضاعها أو و  ،مؤسسات المجتمع المدنياالهتمام ببضرورة  أوصي :وفي الختام
جسر  كي ال تصبح  ؛ ة العربية اإلسالميةالثقاف وشى ابما يتم، و القوانين الليبية في

 .ضر بأخالق وقيم المجتمع مؤسسات ت عبور لعادتنا وثقافتنا
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