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دراسة لألمم المتحدة :العنف في ليبيا سيجبر  052ألف مصري على العودة
لبالدهم
المصري اليوم

توقعت دراسة أجرتها لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا «إسكوا» عودة  052ألف
مصري آخرين من العاملين في لبيبا خالل األسابيع القليلة المقبلة ،بسبب العنف الدائر هناك.
وأوضحت الدراسة أن مصر وتونس تأثرتا تأثرا بالغا باألزمة الليبية الراهنة نظرا للراوبط االقتصادية
القوية التي تربط البلدين بليبيا ،غير أن لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ،أشارت في
الدراسة التي أجرتها حول تأثير األزمة الليبية على مصر وتونس ،إلى أن األزمة الليبية يمكن أن تؤدي إلى
زيادة االستثمارات األجنبية المباشرة من ليبيا إلى مصر نتيجة اتجاه رؤوس األموال إلى الخروج من ليبيا،
وبالتالي فإن على مصر أن تستفيد من هذا التوجه.
وفيما يتعلق بقطاع السياحة ،ذكرت الدراسة أن عدد السائحين الليبيين الذين زاروا تونس في  0222انخفض
بنسبة  ،%02وبالنسبة لمصر ،فإن عدد السائحين الليبيين الزائرين لمصر يصل إلى نسبة  %5من إجمالي
عدد السائحين الزائرين لمصر ،غير أن عدد الليبيين الالجئين لكل من مصر وتونس ارتفع بصورة كبيرة
خالل اآلونة األخيرة ولكن ربما لن يستفيد البلدين اقتصاديا من هذا التدفق ،ال سيما أنهما في مرحلة انتقالية
وغير مستقرة وال يستطيعان مواجهة تدفقات كبيرة في إعداد الالجئين الليبيين ،بعد أن واجها من قبل تدفقات
لالجئين من العراق وسوريا.
ولفتت الدراسة إلى أنه في  ،0222انتقل  040ألف شخص إلى مصر عبر معبر السلوم ،منهم 224آالف من
العاملين المصريين ،و260ألفا من الليبيين ،بينما وصل عدد الالجئين الليبيين إلى تونس إلى نحو مليون
شخص.
وتناولت الدراسة األثر السلبي لعودة عدد من العاملين المصريين من ليبيا والذين كان يصل عددهم قبل
األزمة إلى 5ر 2مليون شخص ،ال سيما في ظل العداء من جانب الجماعات اإلسالمية هناك ضد
المصريين ،وكانت تحويالت العاملين المصريين في ليبيا تمثل 98ر %2من إجمالي الناتج القومي المصري
في .0220
ولفتت الدراسة إلى أن األزمة الليبية أثرت سلبا على ميزان المدفوعات في مصر وليبيا ،وأصبح البلدان
قادرين فقط على توفير االحتياطيات من العملة األجنبية التي ال تكفي سوي لتغطية الواردات لمدة  0أشهر
ونصف الشهر.

وأشارت الدراسة إلى األزمة الليبية أثرت أيضا سلبا على االستقرار األمني في مصر وليبيا ،منوهة بحادث
مقتل الجنود المصريين في الفرافرة نتيجة تدفق السالح من ليبيا وتمويل الجماعات الجهادية المتواجدة في
الصحراء الليبية.

«األسكوا» تتوقع عودة  052ألف مصري من ليبيا
التحري
توقعت دراسة أجرتها لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (أسكوا) عودة  052ألف
مصري آخرين من العاملين في لبيبا خالل األسابيع القليلة المقبلة .وأوضحت الدراسة أن مصر وتونس
تأثرتا تأثرا بالغا باألزمة الليبية الراهنة نظرا للراوبط االقتصادية القوية التى تربط البلدين بليبيا.
غير أن لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا (أسكوا) ،أشارت في الدراسة التى أجرتها
حول تأثير األزمة الليبية على مصر وتونس ،إلى أن األزمة الليبية يمكن أن تؤدي إلى زيادة االستثمارات
األجنبية المباشرة من ليبيا إلى مصر نتيجة اتجاه رءوس األموال إلى الخروج من ليبيا  ،وبالتالي فإن على
مصر أن تستفيد من هذا التوجه.
وفيما يتعلق بقطاع السياحة ،ذكرت الدراسة أن عدد السائحين الليبيين الذين زاروا تونس في عام 0222
انخفض بنسبة  ،%02وبالنسبة لمصر ،فإن عدد السائحين الليبيين الزائرين لمصر يصل إلى نسبة  %5من
إجمالي عدد السائحين الزائرين لمصر.
غير أن عدد الليبيين الالجئين لكل من مصر وتونس ارتفع بصورة كبيرة خالل اآلونة األخيرة ،ولكن ربما
لن يستفيد البلدان اقتصاديا من هذا التدفق ،وال سيما أنهما في مرحلة انتقالية وغير مستقرة وال يستطيعان
مواجهة تدفقات كبيرة في أعداد الالجئين الليبيين ،بعد أن واجها من قبل تدفقات لالجئين من العراق
وسوريا.
ولفتت الدراسة إلى أنه في عام  0222انتقل  040ألف شخص إلى مصر عبر معبر السلوم ،منهم 224
آالف من العاملين المصريين و 260ألفا من الليبيين  ،بينما وصل عدد الالجئين الليبيين إلى تونس إلى نحو
مليون شخص.
كما تناولت الدراسة األثر السلبي لعودة عدد من العاملين المصريين من ليبيا والذين كان يصل عددهم قبل
األزمة إلى  2.5مليون شخص ،وال سيما في ظل العداء من جانب الجماعات اإلسالمية هناك ضد
المصريين.

ولفتت الدراسة إلى أن األزمة الليبية أثرت سلبا على ميزان المدفوعات في مصر وليبيا ،وأصبح البلدان
قادرين فقط على توفير االحتياطيات من العملة األجنبية التي ال تكفي سوى لتغطية الواردات لمدة  0.5شهر.

" اإلسكوا " تدرس تأثير األزمة الليب ّية على مصر وتونس
الراية
تدرس لجنة األمم المتحدة االقتصاديّة واالجتماعيّة لغربي آسيا (اإلسكوا) خالل الفترة الحالية بمشاركة الدول
االعضاء والتي تضم كال من قطر والسعودية وسلطنة عمان واالمارات العربية المتحدة والبحرين الوضع
االقتصادي في ليبيا وأه ّم التحديّات التي يواجهها ومدى تأثير الصراع الليبي على مصر وتونس.
وقال بيان صادر عن لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربى آسيا " اإلسكوا " إنه عقب
االنتخابات النيابية التي حصلت في ليبيا خالل شهر يونيو الماضي وما تالها من صعوبات حالت دون بسط
الحكومة سلطتها أبعد من العاصمة طرابلس ،باإلضافة إلى تم ّدد العنف المسلّح وبالتالي ساد عدم االستقرار
السيّما حول العاصمة وبنغازي ثاني أكبر المدن الليبية.
تجدر اإلشارة إلى أن " اإلسكوا " هي إحدى اللجان اإلقليمية الخمس التابعة لألمم المتحدة وهي توفر إطارا
لصياغة السياسات القطاعية للبلدان األعضاء ومواءمتها ،ومنبرا لاللتقاء والتنسيق ،وبيتا للخبرات والمعرفة،
ومرصدا للمعلومات .وتهدف اإلسكوا إلى دعم التعاون االقتصادي واالجتماعي بين بلدان المنطقة وتحفيز
عملية التنمية فيها من أجل تحقيق التكامل اإلقليمي.
وانضمّت ك ّل من الجمهورية التونسية وليبيا والمملكة المغربية إلى عضوية اإلسكوا في شهر سبتمبر 0220
ليصبح عدد أعضاء اللجنة  21باإلضافة إلى دولة قطر .

االسكوا  :األزمة الليب ّية تلقي بتاثيراتها السلبية على مصر وتونس
األموال
عقب االنتخابات النيابية التي حصلت في ليبيا خالل شهر حزيران/يونيو الماضي وما تالها من صعوبات
حالت دون بسط الحكومة سلطتها أبعد من العاصمة طرابلس ،باإلضافة إلى تم ّدد العنف المسلّح وبالتالي
سيادة عدم االستقرار السيّما حول العاصمة وبنغازي ثاني أكبر المدن الليبية ،عملت لجنة األمم المتحدة
االقتصاديّة واالجتماعيّة لغربي آسيا (اإلسكوا) على دراسة الوضع االقتصادي في ليبيا للتعرف علي أه ّم
التحديّات التي يواجهها ومدى تأثير الصراع الليبي على البلدَ ين المجاورين مصر وتونس.وحذرت وحدة
االتصال واإلعالم في اإلسكوا في دراستها التي تحتوي على أربعة أقسام من تفتت الحكومة المركزيّة في
ليبيا؛ وان الوضع االقتصادي في ك ّل من تونس ومصر قبل األزمة الليبيّة ضعيف ؛ وان األزمة الليبيّة
ستلقي بظلها السلبية على ك ّل من هذين البلدين .كما توضح باألرقام نسب البطالة ،والنمو ،والعجز في
الخزينة ،والسياحة وغيرها من المؤثرات االقتصاديّة .لإلطالع على نص الدراسة:
http://www.escwa.un.org/main/docs/EDGDLibyaAug2014.pdf
تجدر اإلشارة إلى أن اإلسكوا هي إحدى اللجان اإلقليمية الخمسة التابعة لألمم المتحدة وهي توفر إطارا
لصياغة السياسات القطاعية للبلدان األعضاء ومواءمتها ،ومنبرا لاللتقاء والتنسيق ،وبيتا للخبرات والمعرفة،
ومرصدا للمعلومات .وتهدف اإلسكوا إلى دعم التعاون االقتصادي واالجتماعي بين بلدان المنطقة وتحفيز
عملية التنمية فيها من أجل تحقيق التكامل اإلقليمي .وقد انضمّت ك ّل من الجمهورية التونسية وليبيا والمملكة
المغربية إلى عضوية اإلسكوا في شهر أيلول/سبتمبر  0220ليصبح عدد أعضاء اللجنة  21باإلضافة إلى
المملكة األردنية الهاشمية ،واإلمارات العربية المتحدة ،ومملكة البحرين ،والجمهورية العربية السورية،
وجمهورية السودان ،وجمهورية العراق ،وسلطنة عُمان ،وفلسطين ،ودولة قطر ،ودولة الكويت،
والجمهورية اللبنانية ،وجمهورية مصر العربية ،والمملكة العربية السعودية ،والجمهورية اليمنية.

Egypt to be negatively impacted by Libyan conflict:
ESCWA
Daily News Egypt
The flow of Libyan refugees, returning Egyptian migrants, and security turmoil
from Egypt’s western neighbour could hurt the Egyptian economy, according to a

paper published 12 August by the Economic and Social Commission for Western
Asia (ESCWA).
The return of Egyptian migrants is the most significant consequence of the
instability in Libya, it said.
Approximately 1.5 million Egyptians, most of whom are low and semi-skilled
workers, were employed in Libya before the current crisis, said the International
Organization for Migration.
These workers come from poorer governorates where the income generated in
Libya supports large and vulnerable families. Losing their sole source of income,
the report noted, would dramatically increase poverty and lead to widespread
social unrest, inflationary pressure and destabilisation in Egypt.
If the fighting continues, the report said, around 250,000 Egyptians are expected
to return within the next few weeks.
The World Bank estimates that formal and informal inward remittance flows from
Libya accounted for 0.89% of Egyptian GDP.
The flow of Libyan refugees could worsen an already alarming economic situation,
the report added. Although Egypt signed the 1951 Refugee Convention Relating
to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, it lacks experience in dealing with
mass refugee flows.
In 2011, the conflict in Libya brought over 343,000 people to Egypt including
104,000 Egyptians, 163,000 Libyans, and almost 77,000 third country nationals,
according to the report.
The Libyan government has so far failed to disarm militias, with the deteriorating
security situation concentrated on the eastern side of the country. It is a growing
security challenge for Egypt, which is already suffering as a consequence of
Libya’s turmoil, facing smuggling of heavy weapons amongst other issues.

Egypt to be negatively impacted by Libyan conflict: ESCWA
News Africa Now
A group of Egyptian nationals sitting outside the Cairo International Airport
shortly after their return from Libya in August
By Evline Meshreky
The flow of Libyan refugees, returning Egyptian migrants, and security turmoil
from Egypt’s western neighbour could hurt the Egyptian economy, according to a
paper published 12 August by the Economic and Social Commission for Western
Asia (ESCWA).
The return of Egyptian migrants is the most significant consequence of the
instability in Libya, it said.
Approximately 1.5 million Egyptians, most of whom are low and semi-skilled
workers, were employed in Libya before the current crisis, said the International
Organization for Migration.
These workers come from poorer governorates where the income generated in
Libya supports large and vulnerable families. Losing their sole source of income,
the report noted, would dramatically increase poverty and lead to widespread
social unrest, inflationary pressure and destabilisation in Egypt.
If the fighting continues, the report said, around 250,000 Egyptians are expected
to return within the next few weeks.
The World Bank estimates that formal and informal inward remittance flows from
Libya accounted for 0.89% of Egyptian GDP.
The flow of Libyan refugees could worsen an already alarming economic situation,
the report added. Although Egypt signed the 1951 Refugee Convention Relating
to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, it lacks experience in dealing with
mass refugee flows.

In 2011, the conflict in Libya brought over 343,000 people to Egypt including
104,000 Egyptians, 163,000 Libyans, and almost 77,000 third country nationals,
according to the report.
The Libyan government has so far failed to disarm militias, with the deteriorating
security situation concentrated on the eastern side of the country. It is a growing
security challenge for Egypt, which is already suffering as a consequence of
Libya’s turmoil, facing smuggling of heavy weapons amongst other issues.
The post Egypt to be negatively impacted by Libyan conflict: ESCWA appeared
first on Daily News Egypt.

Egypt to be negatively impacted by Libyan conflict: ESCWA
World Bank News Today
The flow of Libyan refugees, returning Egyptian migrants, and security turmoil
from Egypt’s western neighbour could hurt the Egyptian economy, according to a
paper published 12 August by the Economic and Social Commission for Western
Asia (ESCWA).
The return of Egyptian migrants is the most significant consequence of the
instability in Libya, it said.
Approximately 1.5 million Egyptians, most of whom are low and semi-skilled
workers, were employed in Libya before the current crisis, said the International
Organization for Migration.
These workers come from poorer governorates where the income generated in
Libya supports large and vulnerable families. Losing their sole source of income,

the report noted, would dramatically increase poverty and lead to widespread
social unrest, inflationary pressure and destabilisation in Egypt.
If the fighting continues, the report said, around 250,000 Egyptians are expected
to return within the next few weeks.
The World Bank estimates that formal and informal inward remittance flows from
Libya accounted for 0.89% of Egyptian GDP.
The flow of Libyan refugees could worsen an already alarming economic situation,
the report added. Although Egypt signed the 1951 Refugee Convention Relating
to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, it lacks experience in dealing with
mass refugee flows.
In 2011, the conflict in Libya brought over 343,000 people to Egypt including
104,000 Egyptians, 163,000 Libyans, and almost 77,000 third country nationals,
according to the report.
The Libyan government has so far failed to disarm militias, with the deteriorating
security situation concentrated on the eastern side of the country. It is a growing
security challenge for Egypt, which is already suffering as a consequence of
Libya’s turmoil, facing smuggling of heavy weapons amongst other issues.

