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 مدینة بنغازيمن أجل  اتاریخی اإنسانی انداء ة تطلقلیبی شخصیات

 اإنسانی ا، نداءليمن المجتمع المدني واألھون یسیاسیفاعلین  منبنغازي،  مدینة من الوازنةالشخصیات  أقر طیف واسع من
 .بنغازيمن أجل   اتاریخی

وتوفیر ضمانات  المساعدات اإلنسانیة تقدیمالالزمة ل اآلمنة تھیئة الظروفبالسعي لالشخصیات  تعھدت ھذهھذا النداء،  عبر
دون شروط مسبقة أو اإلنسانیة أمنیة للعاملین في المجال اإلنساني. وفي المقابل، فھي تدعو إلى زیادة كبیرة في المساعدات 

 .دولي من أجل تلبیة االحتیاجات الملحة والماسة للسكان المدنیین في المدینةتمییز أو تأخیر من جانب المجتمع ال

الشخصیات التي  جمیععلى ، اإلنساني العملیة التي أدت إلى ھذا النداء سھل ذي، ال(HD)  ثني مركز الحوار اإلنسانيی
 ھمشعورو. یوضح النداء عن قلقھم العمیق مواقفھم وتباین استمرار اختالفاتھم ، على الرغم منلنداءاوراء ھذه توحدت 

 .ة للسكان المدنیین في بنغازيلصعباالظروف المعیشیة  حسنتحقیقیة في أن تال تھمورغببالمسؤولیة، 

 تھمإنسانیعلى طغى أن تخالفاتھم لخطوة صعبة في عدم السماح  وااتخذھذا النداء. لقد مختلفة انضموا لن من مشارب ولیبی "
  HD لمركز الحوار اإلنساني دیفید ھارالند، المدیر التنفیذي " ھذا ما صرح بھ كة من أجل مواطنیھموالمشاعر المشتر

 ". واالستجابة سریعا لھذا النداءالتفاعل "یجب على المجتمع الدولي اآلن أنھ وأضاف 

للمصالحة من أجل ضمان عودة  مداألحاجة إلى عملیة طویلة بالالنداء من خالل ھذا الشخصیات ھاتھ  أقرت، من جانب آخر
 :تعھدتاالستقرار، وعلى ضوء ذلك، 

 السمحة؛ اإلسالمي الدین لتعالیم وفقاالعمل على تحقیق السلم االجتماعي القائم على التسامح ب •
ل المصالحة االجتماعیة وعودة سھیوضحایا النزاع  احجرساعد على التئام ی االنتقالیةإنشاء نظام للعدالة و •

 .االستقرار

 صولوواألوضاع اإلنسانیة لتحسین  HD مركز الحوار اإلنساني دعمھایالنداء ھو خطوة ھامة في عملیة مستمرة ھذا 
خطوة ھامة نحو وضع حد لألزمة  یكون ھذا النداءأن  مركز الحوار اإلنساني أملی . مدینة بنغازي إلى المساعدات اإلنسانیة

 .لیبیا كلھا أیضا یؤثر علىالمأساوي الذي  نزاعالو في المدینة 

وجرح ما یزید عن ضعف ھذا العدد. وقد نزح  عشرة أالف شخص بنغازي حتى اآلن ما یقرب منبع نزاالھذا  سقط فيلقد 
ما یقرب من نصف سكان المدینة، وكثیر منھم یعیشون اآلن في ظروف صعبة دون الحصول على المأوى المالئم  

فجرة، فضال عن تالمعودة النازحین بسبب وجود األلغام والذخائر غیر  مازالت .و الخدمات  األساسیة والرعایة الصحیة
 .القتال الدائر في مناطق من المدینة
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