
دعم االتحاد األوروبي
لتنمية القطاع الخاص في ليبيا

 من أجل اقتصاد
تنافسي ومتنوع
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تعاون االتحاد األوروبي وليبيا
دعم االتحاد األوروبي لتنمية القطاع الخاص

لماذا يدعم االتحاد
األوروبي تنمية القطاع

الخاص في ليبيا؟

التنمية  في  أساسيا  دورًا  الخاص  القطاع  يلعب 

وتوفير   ، القومي  للدخل  رئيسي  كمصدر  االقتصادية 

التنمية. مشاريع  في  ،وكمستثمر  والخدمات   الوظائف 

مهما  شريكا  الخاص  القطاع  األوروبي  االتحاد  يعتبر  و 

في تعزيز االستقرار السياسي ، فضال عن النمو الشامل 

والمستدام. ومن خالل شركائه في ليبيا ، يدعم االتحاد 

األوروبي تطوير قطاع خاص ديناميكي وشامل يساهم 

االقتصادي من خالل خلق فرص عمل الئقة  النمو  في 

وفرص لكسب العيش في جميع أنحاء ليبيا.

هل كنت تعلم هذا...

المصدر  الحجم  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  تعد   •
توفر  حيث  العالم،  مستوى  على  الشغل  لمواطن  الرئيسي 

في المتوسط 70٪ من الوظائف في المجموع.

يمثل  حيث  الليبي  االقتصاد  على  النفط  قطاع  يهيمن   •
90٪ من عائدات  المحلي اإلجمالي و  الناتج  55٪ من  حوالي 
القوى  من   ٪85 حوالي  العام  القطاع  في  يعمل  الدولة. 
العالمي  الطلب  ينمو  أن  المتوقع  من  ألنه  ونظرا  العاملة. 
وظائف  إنشاء  فإن  المستقبل،  في  أبطأ  بشكل  النفط  على 

بديلة وتنويع االقتصاد الليبي يعد أولوية.

من   ٪5.0 سوى  يمثل  وال  صغير  ليبيا  في  الخاص  القطاع   •
الناتج المحلي اإلجمالي وحوالي 14.0٪ من مواطن الشغل.

جميع  التزمت   ،  8 المستدامة  التنمية  هدف  بموجب   •
االقتصادي  النمو  بتعزيز  المتحدة  األمم  في  األعضاء  الدول 
المستدام والشامل وكذلك توفير مواطن الشغل  المنتجة 

والعمل الالئق للجميع.

• تحدد سياسة التنمية »أجندة التغيير« لالتحاد األوروبي لعام 
العالمي  االقتصاد  في  واالندماج   ، أقوى  عمل  بيئة   2011
الشامل  للنمو  تمكين  عوامل  باعتبارها  اإلقليمي  والتكامل 
وتعترف   ، األوروبي  لالتحاد  الشريكة  البلدان  في  والمستدام 

بالمساهمة المهمة للشركات الخاصة لتحقيق هذه الغاية.
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ما هي محاور دعم االتحاد 
القطاع  لتنمية  األوروبي 

الخاص في ليبيا ؟

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

على 3 مجاالت رئيسية:

1. تعزيز بيئة عمل تمكينية

القيود  من  العديد  الليبية  الخاصة  المؤسسات  تواجه 
والدخل.  العمل  فرص  وخلق  النمو  من  تمنعها  التي 
التنمية  تحفيز  على  الخاصة  الشركات  قدرة  ولتعزيز 
األوروبي  االتحاد  يركز  والوطنية،  المحلية  االقتصادية 
وهذا  ليبيا.  في  التجارية  األعمال  ممارسة  دعم  على 
والخاص  العام  القطاعين  بين  التعاون  تحسين  يشمل 
على  الحصول  وتسهيل   ، بينهما  حوار  خلق  خالل  من 
وتحسين   ، والمتوسطة  الصغيرة  للمشاريع  التمويل 
بين  التعاون  وتعزيز   ، للمؤسسات  المقدمة  الخدمات 
، والمؤسسات  )الوزارات  العامة  الشركات والمؤسسات 

التعليمية ، والبلديات ، وما إلى ذلك(.

الصغيرة  للشركات  فني  دعم   .2
)SMES( والمتوسطة

على  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  تهيمن 
القطاع الخاص الليبي الذي بإمكانه أن يمثل محركا 
رئيسيا للنمو االقتصادي وخلق فرص العمل. لذلك  
تهدف  التي  اإلجراءات  األوروبي  االتحاد  يدعم 
الصغيرة  للشركات  التنافسية  القدرة  رفع  إلى 
االتحاد  يمول   ، المجال  هذا  وضمن  والمتوسطة. 
الفني  والدعم  االستشارية  الخدمات  األوروبي 
تسهل  كما  الشركات.  هذه  من  لعدد  والتدريب 
إمكانية  األوروبي  االتحاد  من  الممولة  المشاريع 
والشركات  للمؤسسات  التمويل  على  الحصول 

الناشئة.

األعمال  ريادة  ثقافة  دعم   .3
والتمكين االقتصادي للجميع

التوظيف وريادة األعمال أداتان حاسمتان لتحسين 
، يقوم  مستويات العيش.و لتعزيز هذه األهداف 
إلى  تهدف  التي  البرامج  بتمويل  األوروبي  االتحاد 
نشر ثقافة ريادة األعمال في ليبيا وتعزيز التمكين 
االقتصادي للجميع. تشمل هذه الجهود التدريب 
باإلضافة   ، عمل  عن  للباحثين  واإلرشاد  المهني 
المشاريع  وأصحاب  للمبتدئين  التدريب  إلى 
في  األوروبي  االتحاد  دعم  يشدد  الطموحين. 
التنمية  نموذج  تعزيز  على  بقوة  المجال  هذا 
من  الحقوق  على  القائمة  الشاملة  االقتصادية 
خالل  المشاريع التي يقوم بها  و التي تستهدف 

الشباب والنساء والفئات المهمشة بشكل خاص.
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 التعاون بين االتحاد األوروبي وليبيا
قصص من مشاريعنا

المنسوجات  على  التدريب  مراكز 
للمرأة الليبية

الهجرة  سياق  في  البلديات  »تنمية  مشروع   خالل  من 
المختلطة« الذي يموله االتحاد األوروبي وينفذ من قبل 
إنشاء  يتم   ،  )GIZ( الدولي  للتعاون  األلمانية  الوكالة 
شريكة  بلديات  عشر  في  النساء«  تدريب  تنمية  »مراكز 
في جميع أنحاء ليبيا. تم تجهيز المراكز بآالت الخياطة 
ومعدات حياكة المنسوجات و التي هي بمثابة مساحة 
الشخصية.  المهارات  وتنمية  للمرأة  المهني  للتدريب 
في  تونسيين  خبراء  قبل  من  التدريب  مدربا   28 تلقى 
 100 من  أكثر  سنويا  يدربوا  أن  ويتوقع  النسيج  قطاع 

امرأة على تصميم المنسوجات وخياطتها .

المستهدفات  النساء  تزويد  هو  ذلك  من  والهدف 
الدخل  في  بالمساهمة  لهن  تسمح  جديدة  بمهارات 
التسليم  ، تم   2019 العمل. و منذ أكتوبر  وخلق فرص 
المستمر  التدريب  أن  ، في حين  المراكز  الجزئي لجميع 
حي  مركز  في  بالفعل  بدأ  قد  المستهدفات  للنساء 

األندلس.

مشتركة  عمل  مساحات 
داخل  الليبيين  للشباب 
لريادة  الجامعي  الحرم 

األعمال

بتمويل من االتحاد األوروبي، قام برنامج األمم المتحدة 
بإنشاء  لألبحاث  تطوير  برنامج  مع  بالشراكة  اإلنمائي 
مجمع تطوير لرواد األعمال )TEC( في بنغازي حيث يتم 
توفير مساحة للشباب الليبيين لتطوير خطط أعمالهم. 
إلى  وتهدف  ليبيا  في  نوعها  من  األولى  هي  المبادرة 
إرساء االسس لنظام ريادة األعمال في البالد من خالل 
الجامعي  الحرم  يقدم  الليبيين.  األعمال  رجال  دعم 
 70 يقارب  لما  المكتبية  والمساحات  والتوجيه  التدريب 
لرواد  والمعلومات  المالي  الدعم  يوفر  كما  شخًصا. 
ناشئة  شركة   30 انشاء  بهدف  وذلك  الشباب.  األعمال 
أخرى  جديدة  مؤسسة   60 وإلهام   2020 عام  بحلول 
بشكل غير مباشر ، مما يساهم في خلق 1000 وظيفة 

في االقتصاد الليبي.

أكاديمية الترميز لألطفال 
والشباب

ريادة األعمال  المبذولة لنشر ثقافة  كجزء من الجهود 
من  الممول  المشروع  دعم   ، ليبيا  في  الشباب  بين 
االتحاد األوروبي »دعم ليبيا من أجل التكامل االقتصادي 
البرمجة  دورة   )SLEIDSE( المستدامة«  والتنمية  والتنويع 
جنزور  بلدية  لموظفي  المقدمة  المدربين«  »تدريب 
خصصت   .GoMyCode بواسطة  تونس  في  وتسليمها 
بلدية جنزور مساحة الستضافة أكاديمية البرمجة التي 
ستوفر التدريب للجميع ، مع التركيز بشكل خاص على 
األطفال والشباب والنساء. ومن المتوقع  أن تكون هذه 
الرقمية  األعمال  سوق  تزويد  على  قادرة  األكاديمية 
عالية  البرمجة  بمهارات  ليبيا  في  النمو  سريعة  لتكون 

المستوى.

من خالل المساهمة في سد فجوة المهارات الرقمية 
في سوق العمل ، تمتلك األكاديمية القدرة على جعل 
ليبيا  في  الرقميين  والتدريب  للتعليم  مكاًنا  جنزور 

وتقديم مثال يمكن االخذ به في مدن أخرى.

بنغازي

جنزور



اسم المشروع

)EU4PSL( االتحاد األوروبي لدعم القطاع الخاص في ليبيا

برنامج دعم ليبيا في التكامل األقتصادي والتنوع واإلستخدام 
)SLEIDSE( المستدام

حفل تسليم الشهادات للمشاركات في التدريب على المنسوجات 

اسم المشروع

تنمية البلديات في سياق الهجرة المختلطة

تعزيز القدرات المحلية على الصمود والتعافي

تعزيز ممارسات الحوكمة وبناء القدرات الفنية في ليبيا

التكلفة العامة للمشروع

التكلفة العامة للمشروع

مشاريع مخصصة بالكامل لدعم تنمية القطاع الخاص 

مشروعات بمكونات تدعم تنمية القطاع الخاص 

الفترة

الفترة

الشركاء

الشركاء

خبراء فرنسا

خبراء فرنسا

البرنامج االنمائي لألمم 
المتحدة

البنك الدولي 

التعاون الدولي االلماني
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مليون يورو
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مليون يورو

10

10

7,6

18

3

2023-2019

2020-2017

2020-2014

2020-2017

2022-2017

أتريد معرفة المزيد؟
نظرة عامة على مشاريع االتحاد األوروبي التي تساهم في  دعم تنمية القطاع الخاص 

في ليبيا

التعاون بين االتحاد األوروبي وليبيا
دعم االتحاد األوروبي لتنمية القطاع الخاص 



 delegation-libya-communication@eeas.europa.eu    ·     euinLibya    ·     @EUinLibya

http://www.facebook.com/EUinLibya/
https://twitter.com/EUinLibya/

