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التمويل اإلنساني
المفوضية األوروبية:

الذي

تقدمه

 8.76مليون يورو
في مجال المساعدات اإلنسانية منذ
بداية األزمة في عام 2014

حقوق الصورة :المركز الطبي الدولي ()IMC

الرسائل الرئيسية
• تشعر المفوضية األوروبية بالقلق إزاء التهديدات األمنية الكبيرة وزيادة احتياجات الحماية ،في
ليبيا .فقد أصبح الوضع هناك مضطربا ً ويتحمل المدنيون العبء األكبر من العنف المسلح الذي طال
أمده ،كاالشتباكات القبلية والقتال بين الميليشيات.

المفوضية األوروبية – المساعدات
اإلنسانية والحماية المدنية
ب ١٠٤٩-بروكسل ،بلجيكا
هاتف)+٣٢ ٢( ٢٩٥ ٤٤ ٠٠ :

فاكس)+٣٢ ٢( ٢٩٥ ٤٥ ۷٢ :
البريد االلكتروني:
echo-info@ec.europa.eu

الموقع االلكتروني:
http://ec.europa.eu/echo

• تم تشريد أكثر من  434000شخص في ليبيا بشكل قسري ،أي ما يعادل ضعف العدد المبلغ عنه
في عام  .2014تواجه المنظمات اإلنسانية صعوبات خطيرة للوصول إلى المجتمعات والعائالت
النازحة الضعيفة المتضررة جراء أعمال العنف التي تحدث في البالد.
• وتلبيةً لالحتياجات األكثر إلحاحا ً في ليبيا ،يقوم االتحاد األوروبي بتقديم المساعدات اإلنسانية مثل
الحماية ,والمساعدات الطبية ,والدعم النقدي ،والمساعدات النفسية واالجتماعية ,والمستلزمات
المنزلية الضرورية ،ومستلزمات النظافة .كما يتم دعم المهاجرين ,والالجئين ,وطالبي اللجوء ،الذين
يعتبرون من بين الفئات األكثر تضرراً من الصراع في ليبيا.

* للوصول إلى جميع نشرات إيكو:
bit.ly/echo-fs
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صفحة  1من 2

الوضع اإلنساني واإلحتياجات
تمر ليبيا بمرحلة انتقال سياسي ،ونتيجة لذلك تولّدت مخاوف كبيرة تتعلق باألمن والحماية .وقد أصبح الوضع مضطربا ً في
البالد ،وباتت أعمال العنف كاالشتباكات القبلية والقتال بين الميليشيات ،مصدر قلق بشكل خاص.
وقد تمت تجزئة األراضي الليبية إلى مناطق منفصلة بتأثير من مختلف الجهات الفاعلة السياسية والمسلحة .وفي الوقت الذي
تشارك فيه بعض الجهات ،وخاصةً في جنوب وغرب البالد ،في التفاوض لوقف إطالق النار على المستوى المحلي ،يستمر
القتال في أجزاء أخرى من البالد .وتتأثر مدينتي طرابلس وبنغازي والمناطق المحيطة بها بشكل خاص بسبب استمرار القتال،
حيث يتحمل المدنيون عبء العنف المسلح الذي طال أمده .ويشكل وضع السكان في مدينتي سرت ودرنة في شرق ليبيا ،حيث
تتواجد الدولة اإلسالمية في العراق والشام ( )ISILأيضا ً مصدر قلق حيث أصبحت إمكانية الوصول إلى هذه المناطق مقيّدة بش ّدة.
تقدر المنظمات اإلنسانية أن  2.4مليون شخص قد تضرروا منذ بداية األزمة في منتصف عام  ،2014من أصل مجموع
السكان الذي يبلغ  6.25مليون نسمة .وحتى اآلن ،وصل عدد األشخاص الذين يشكلون مصدراً للقلق إلى أكثر من 455000
شخص (بما في ذلك األشخاص المشردين داخليا ً ,والالجئين ,وطالبي اللجوء) حيث يحتاجون إلى أنواع متفاوتة من المساعدة.
وقد تم اإلبالغ عن موجات منتظمة من نزوح السكان وخاصة في طرابلس وبنغازي وحولهما وكذلك في الجنوب؛ حيث تعيش
األسر النازحة في المدارس والمباني غير المكتملة وتعاني المجتمعات المضيفة من الضغوط المتزايدة الناجمة عن األشهر
الطويلة التي شهدت عمليات النزوح .وتواجه المنظمات اإلنسانية صعوبات كبيرة في الوصول إلى المجتمعات والعائالت
النازحة الضعيفة المتضررة جراء أعمال العنف التي تحدث في البالد .ويشكل عدم التمكن من الوصول بشكل منتظم إلى
المناطق المتضررة داخل ليبيا عقبة رئيسية لتنظيم مساعدات اإلغاثة في الوقت المناسب.
تظهر التقييمات األخيرة التي تقوم بها المنظمات اإلنسانية أن هناك تفاوت إقليمي ،حيث تعتبر المراكز الحضرية أكثر تضرراً
من الصراع من المناطق الريفية .وهذا هو الحال في طرابلس ،وبنغازي ،ودرنة ،وزنتان ،وأوباري ,وسبها بشكل خاص .وقد
أصبح نقص الغذاء ,والوقود ,واإلمدادات الطبية ،وانقطاع المياه ،والكهرباء ،فضالً عن انخفاض فرص الحصول على الرعاية
الصحية والخدمات العامة أمراً مألوفا ً .وازدادت أسعار المواد الغذائية ,والمواد األساسية ،مثل وقود الطهي ,واألرز ,ودقيق
القمح ،إلى ضعف ما كانت عليه على األقل في المناطق األكثر اكتظاظا ً بالسكان.
وقد انخفضت الموارد العامة ،والتي تعتبر ضرورية لتوفير الخدمات األساسية ،بشكل حاد خالل العام الماضي .وأدى انعدام
األمن أيضا إلى تضخم األسعار.

إستجابة االتحاد األوروبي اإلنسانية
مع تزايد االحتياجات في ليبيا بشكل ملحوظ ،قامت المفوضية األوروبية بتخصيص مبلغ  6مليون يورو إضافية في مجال
المساعدات اإلنسانية لمساعدة المشردين داخليا ً وغيرهم من الفئات الضعيفة .وسيساعد هذا التمويل في تلبية االحتياجات األكثر
إلحاحا ً مثل الحماية ،والحصول على الرعاية الصحية ,والدعم النقدي ،وتقديم المساعدة النفسية واالجتماعية ،باإلضافة إلى توفير
المواد غير الغذائية ومستلزمات النظافة.
في المجموع ،ساهمت المفوضية األوروبية بمبلغ  8.76مليون يورو في مجال المساعدات اإلنسانية المقدمة لليبيا منذ بدء
األزمة الراهنة في منتصف عام .2014
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صفحة  ٢من 2

* للوصول إلى جميع نشرات
إيكو:

bit.ly/echo-fs

