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 تعاون االتحاد األوروبي وليبيا
دعم االتحاد األوروبي للسلطات المحلية في ليبيا

األوروبي  االتحاد  يدعم  لماذا 
السلطات المحلية في ليبيا؟ 

األولويات  تحديد  على  األقدر  وهي  الدولة  سلطات 

دعم  يساهم  أن  يمكن  المحلية.  للتنمية  الرئيسية 

السلطات المحلية في تحقيق االستقرار داخل البلديات 

الشاملة   المحلية  التنمية  تعزيز  خالل  من  والدولة 

من  البلدية  داخل  المواطنين   جميع  استفادة  وضمان 

الحصول على  خدمات أفضل.

دور  لها  المحلية  السلطات  أن  األوروبي  االتحاد  يعتبر 

رئيسي تؤديه في تعزيز قدرات البلديات والمناطق على 

تقديم الخدمات األساسية  ومحاربة الالمساواة وخلق 

الملحة  اإلنمائية  التحديات  ومعالجة  والوظائف  الثروة 

األخرى. بصفتها تضم ممثلين منتخبين لمجتمعاتهم، 

إلى  والمطالب  المخاوف  المحلية  السلطات  تنقل 

هل كنت تعلم هذا...

• يعيش أكثر من 80٪ من السكان الليبيين في المدن أو في 
المناطق الحضرية.

 2030 لعام  المستدامة  التنمية  خطة  من   11 الهدف   •
البشرية  والتجمعات  المدن  »جعل  هو  المتحدة  لألمم 
شاملة وآمنة ومستدامة« ، مع التأكيد على أهمية التخطيط 

واإلدارة الحضرية.

• تأسست مبادرة نيقوسيا ، وهي برنامج توأمة أوروبية ليبية 
حياة  لتحسين   2015 عام  في   ، والمدن  المناطق  أجل  من 
الليبيين العاديين ، من خالل مساعدة البلديات على تقديم 
األولية الصحية  الرعاية  مثل  مجاالت  في  أفضل   خدمات 

و إدارة النفايات.

للتنمية  الرئيسيين  الداعمين  أحد  األوروبي  االتحاد  كان   •
المحلية في جميع أنحاء العالم منذ عام 1980.
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انشاء أعمدة ضوئية بالطاقة الشمسية في بنغازي

ما هي محاور دعم االتحاد 
األوروبي للسلطات 
المحلية في ليبيا؟

أرض  إلى  وأهدافه  مبادئه  ترجمة  أجل  من 
ليبيا  في  األوروبي  االتحاد  عمل  يركز   ، الواقع 

على 3 مجاالت رئيسية:

1. تعزيز تنمية السلطات المحلية

القانون  باعتماد  ليبيا عملية المركزية طموحة  أطلقت 
59 في عام 2012. ويدعم االتحاد األوروبي هذا الجهد 
أعضاء  قدرات  بناء  في  تساهم  التي  البرامج  خالل  من 
المدنيين  الموظفين  وكذلك  المنتخبين  المجالس 
في  الدولية  التجارب  أفضل  من  استفادتهم  لضمان 

التخطيط واإلدارة الحضرية.

2. دعم التنمية االقتصادية المحلية

االقتصادية  التنمية  بتعزيز  األوروبي  االتحاد  يلتزم 
داخل  للشباب  العمل  فرص  وخلق  المحلية 
برامج  األوروبي  االتحاد  يمول  لذلك،  مجتمعاتهم. 
صيد  قطاع  في  جديدة  فرص  لخلق  محددة 
المحلية الزراعة  في  االستثمار  أو  الليبي   األسماك 

أو إنشاء شركات صغيرة.

الخدمات  تقديم  تحسين   .3
المحلية

إن تقديم الخدمات في مجاالت الصحة والتعليم 
عناصر  هي  النفايات  وإدارة  والكهرباء  والمياه 
ليبيا.  في  وآمنة  مستقرة  مدن  إلنشاء  أساسية 
توفير  في  دورها  في  المحلية  السلطات  لدعم 
األوروبي  االتحاد  يدعم   ، للسكان  الخدمات  هذه 
إعادة تأهيل البنية التحتية الرئيسية من خالل عدد 

من البرامج التي تضمن استقرار المجتمع.
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 التعاون بين االتحاد األوروبي وليبيا
قصص من مشاريعنا

تعزيز التنمية االقتصادية المحلية

األلمانية  الوكالة  أطلقت  األوروبي،  االتحاد  من  بدعم 
الذي  ليبيا «  في  البلديات  » دعم  برنامج  الدولي  للتعاون 
في   االقتصادية  للتنمية  المحلية  اللجان  لدعم  يهدف 
على  اللجان  مساعدة  وتتم  ليبيا.   أنحاء  في  بلدية   15
تحديد  خالل  من  المحلية  التنمية  استراتيجيات  تطوير 
محليا.  للتطوير  القابلة  االقتصادية  القطاعات  أهم 
بالنظر إلى إمكاناتها في خلق النمو وفرص العمل حيث 

برزت قطاعات زراعية مختلفة )خاصة التمور والزيتون( .
لتحسين  استراتيجيات  تطوير  على  البرنامج  يساعد 
والشركات  األعمال  رجال  ودعم  المحلية  األعمال  بيئة 

بناء قدرات أعضاء البلدية

تحسين تقديم

الخدمات للعائدين

الناشئة ، ال سيما بين النساء والفئات المحرومة األخرى. 
مما   ، والدخل  العمل  فرص  زيادة  هو  النهائي  الهدف 
يساهم بدوره في الحد من التفاوتات اإلقليمية وتيسير 

النمو المستدام في ليبيا. 

باإلضافة إلى تشرد المدنيين الباحثين عن ملجأ في مناطق 
التحتية  البنية  الصراعات   دمرت   ، بنغازي  في  أماًنا  أكثر 
والمدارس.  والمستشفيات  المياه  مرافق  مثل  األساسية 
لذلك، قام االتحاد األوروبي بتمويل منظمة أكتاد التي عملت 
تقديم  تحسين  أجل  من    2011 منذ  بنغازي  بلدية  مع 

الخدمات وإدارة جهود إعادة اإلعمار بشكل أفضل.

تشمل جهود إعادة التأهيل المدعومة من االتحاد األوروبي 
اآلن  يعمل  والذي   ، للمياه  العامة  للهيئة  الشرقي  الفرع 
ومراقبة  بتقييم  يقومون  موظًفا   50 مع  طاقته  بكامل 
دقيقة  لموارد المياه في المدينة. كما تم ترميم العديد من 
المرافق التعليمية المتضررة مما سمح ألكثر من 800 طفل 

بالعودة إلى التعليم .

قسم  تمكن   ، األوروبي  االتحاد  دعم  وبفضل   ، وأخيًرا 
مجددا  ابوابه  فتح  من  للنساء  النفسية  األمراض  مستشفى 

لتأمين الخدمات الصحية للنساء.

وهو   ، مطاوع  عمر  أحمد  انتخاب  تم 
كعضو   ، عاًما   57 العمر  من  يبلغ  أب 
عام  في  نالوت  مدينة  مجلس  في 
بالكامل  نفسه  يكرس  وهو   .2014
للمجتمع المدني منذ سنة 2011.

قناعة  على  كنت  »لقد  أحمد:  يقول 
المهارات  إلى  بحاجة  ليبيا  بأن  تامة 
مطالب  يدعمون  الذين  والقادة 
غياب  أجبرنا  الثورة  بعد  المجتمع. 

الدولة على تولي الوضع بأنفسنا«.

بنغازي

نالوت

التدريبية  الدورات  من  العديد  في  شارك   ،  2015 عام  منذ 
المحلي  الحكم  »مشروع  نظمها  التي  العمل  وورش 
والذي   ، األوروبي  االتحاد  من  الممول  ليبيا«  في  واالستقرار 
الرشيد   والحكم  المحلية  للتنمية  الدولي  المركز  نفذه 
إلى  المشروع  ويهدف  ليبيا.  في  المحلي  الحكم  لتعزيز 
تقديم  وتحسين  المختارة  البلدية  المجالس  إدارة  تحسين 
البلدية  المجالس  بين  التعاون  وتعزيز  المحلية  الخدمات 
المستوى  »على   : قائال  أحمد  يضيف  المدني.  والمجتمع 
الشخصي تعلمت الكثير من العمل مع الخبراء والمشاركة 
وتسهيل  تنظيم  في  اآلن  أحمد  يساهم  التدريبات«.  في 
الدورات التدريبية و يعتبر بناء قدرات الشباب قضية أساسية 

بالنسبة له.



 تعاون االتحاد األوروبي وليبيا
دعم االتحاد األوروبي للسلطات المحلية في ليبيا

اسم المشروع

تنمية البلديات في سياق الهجرة المختلطة 

ليبيا: تعزيز الحكم المحلي  التجريبية المحلية في  المشاريع 
من خالل دعم بلديات مختارة

في  واالقتصادية  االجتماعية  والتنمية  واالستقرار  االنتعاش 
ليبيا

تحسين المساءلة االجتماعية على المستوى المحلي

اسم المشروع

تعزيز القدرات المحلية على الصمود والتعافي
)المرحلة األولى( 

التكلفة العامة للمشروع

التكلفة العامة للمشروع

مشاريع مخصصة بالكامل لدعم السلطات المحلية

مشاريع بمكونات تدعم السلطات المحلية
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الشركاء

المركز الدولي للتنمية 
المحلية والحكم الرشيد

اليونيسيف والوكالة 
االيطالية للتعاون االنمائي 
والبرنامج االنمائي لألمم 

المتحدة
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أتريد معرفة المزيد؟
 نظرة عامة على المشاريع الممولة من االتحاد األوروبي مع مكونات تدعم السلطات 

المحلية

إعادة تأهيل مدرسة سناء 
يوسف في سرت من قبل 

البرنامج االنمائي لألمم 
المتحدة
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