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تعاون االتحاد األوروبي وليبيا
دعم االتحاد األوروبي للشباب والتعليم في ليبيا

هل كنت تعلم هذا...

• أكثر  من نصف سكان ليبيا أعمارهم اقل من 30 سنة.

 2030 لعام  المستدامة  التنمية  خطة  من   4 الهدف   •

لألمم المتحدة هو »ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل 

للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة لهم« ، مع التركيز 

على أهمية التعليم من أجل التنمية المستدامة.

المفوضية  قبل  من  إيراسموس  برنامج  تأسيس  تم   •

أكثر من ثالثة عقود. وهو  أي قبل   1987 األوروبية في عام 

برنامج أوروبي لتبادل الطالب ساهم في خلق أجيال جديدة  

من االروبيين.

• منذ عام 2015 ، سمحت إيراسموس + أيًضا بالتنقل على 

المدى القصير إلى أوروبا من أجزاء أخرى من العالم للطالب 

والباحثين والموظفين ، بما في ذلك من ليبيا.

األوروبي  االتحاد  يدعم  لماذا 
الشباب والتعليم في ليبيا؟

في  والمشاركة  النشطة  المواطنة  تعزيز  يعد 

االجتماعي  واالندماج  واالجتماعية  السياسية  الشؤون 

واالقتصادي للشباب إحدى أولويات االتحاد األوروبي في 

ليبيا.

استقرار  في  أساسيًا  دورًا  يلعبوا  أن  للشباب  يمكن 

وتحول  وطنية  مصالحة  عملية  أي  في  ثم  ومن  البالد 

الشباب  دعم  يتم  أن  يجب  السبب  لهذا  ديمقراطي. 

من خالل تعليم أفضل وبرامج مصممة تمنحه جميع 

األدوات ليكون له دور فعال في مستقبل ليبيا.
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األوروبي  االتحاد  دعم  محاور  هي  ما 

للشباب والتعليم في ليبيا؟

الواقع،  أرض  على  وأهدافه  مبادئه  تحقيق   أجل  من 
االتحاد  عمل  يركز  فعال،  بشكل  الليبي  الشباب  ودعم 

األوروبي في ليبيا على 3 مجاالت رئيسية:

االقتصادية التنمية  تعزيز   .1 
و االندماج االقتصادي و االجتماعي 

للشباب الليبي

هو  الليبي  للشباب  واالقتصادي  االجتماعي  االندماج 
يدعم  ككل.  والبالد  الليبية  للسلطات  رئيسية  أولوية 
التي  البرامج  خالل  من  الجهد  هذا  األوروبي  االتحاد 
خدمات  ويقدم  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع  تعزز 
القادرين  الطموحين  الشباب  األعمال  لرواد  استشارية 
لليبيين، وخاصة  العيش  العمل وسبل  على خلق فرص 

الشباب.

األطفال  حصول  دعم   .2
أفضل  تعليم  على   الليبيين 

و ذو جودة

في  األطفال  جميع  حق  األوروبي  االتحاد  يدعم  
المرافق  تأهيل  إعادة  يمول   فهو  لذلك  التعليم 
المدرسية من خالل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
تركيز  دعم  إلى  باإلضافة  وطرابلس.  بنغازي  في 
البنى التحتية،  يشجع االتحاد األوروبي أيًضا التعليم 
برنامج  خالل  من  األكاديمي  والتعاون  العالي 
إيراسموس + والعديد من الشراكات مع الجامعات 

األوروبية.

الرسمي  غير  التعليم  تعزيز   .3
لمواطني  الثقافية  األنشطة  و 

ليبيا الغد

بناء  في  أساسي  دور  للشباب  أن  األوروبي  االتحاد  يعتبر 
مستقبل سلمي وديمقراطي في ليبيا. 

لذلك يهدف المشروع الرائد الممول من االتحاد األوروبي »نحو 
ليبيا«  في  والشباب  للمراهقين  االجتماعي  واإلدماج  الصمود 
)اليونيسف(  للطفولة  المتحدة  األمم  منظمة  تنفذه  الذي 
إلى توسيع دور المراهقين والشباب النشطين في المجتمع 
من خالل حصولهم  على  التعليم و التكوين و توفير سبل 
العيش الكريم لهم عبر برامج و خدمات ترفيهية وثقافية 
من  أيضا  و  االجتماعي  اإلدماج  من   تمكينهم  الى   إضافة 

خالل حوار بناء السالم في عدة مناطق من ليبيا. 

توفير  مثل  والملحة  الحالية  القضايا  المشروع  يتناول  كما 
من  الدعم  شبكة  تنشيط  و  واالجتماعي  النفسي  الدعم 
خالل تفعيل » مراكز الشباب « و » نوادي المواطنين « و غيرها 

من المرافق المجتمعية.



دعم اندماج الشباب
في سوق العمل

سلسلة  اليونيسف  نظمت   ، البيضاء  محافظة  في 
المونتاج  مثل   ، مختلفة  مجاالت  في  العمل  ورش  من 
المعلوماتية والسالمة  الكمبيوتر  صيانة  وو   والتصوير 
من  الدورات  هذه  تحديد  تم  وقد  االخرى  المهارات  و   
خالل حلقات نقاش لتحديد النقص والطلب في السوق 
)سبها،  مختارة  بلديات  في  المحتملة  العمل  وفرص 
الزنتان، البيضاء، زوارة(. وشارك في ورش العمل أكثر من 
النساء(.  من  )معظمهم  البيضاء  من  ليبي  شاب   200
وبينت هذه الورشات أن االستثمار في الشباب يجعلهم 
مجتمعاتهم  في  واالنخراط  للتعلم  مستعدين 

واالندماج بشكل أكثر كفاءة في سوق العمل.

تأهيل مدرسة
بطرابلس

أعاد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تأهيل مدرسة عمر 
الصندوق  من  بتمويل  طرابلس.  في  االبتدائية  المختار 
إلى  العملية  هذه  تهدف  األوروبي،  لالتحاد  االئتماني 
»مواطني  و  الليبيين  للتالميذ  جيدة  تسهيالت  توفير 
على   ، المثلى  الظروف  في  تعليمهم  لمتابعة  الغد« 
اليومية.  حياتهم  على  تؤثر  التي  الصراعات  من  الرغم 
الوصول  بإمكانية  اآلن  المدرسة  في  طالًبا   373 يتمتع 
إلى دورات المياه النظيفة التي تعمل بشكل جيد والتي 
في  االستقرار  تحقيق  صندوق  خالل  من  تجديدها  تم 

ليبيا التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

طرابلس
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البيضاء

 التعاون بين االتحاد األوروبي وليبيا
قصص من مشاريعنا

إنفتاح أوروبا على الطلبة الليبيين

منحة  على   ، سنة   38  ، اإلمام  رانيا  الدكتورة  تحصلت 
المحظوظين  من  واحدة  وهي   ، موندوس  إيراسموس 
في  بالكامل  ممولة  دراسية  منح  على  تحصلوا  الذين 
الدكتورة  قالت  سنوات.  ثالث  لمدة  الدكتوراه  مستوى 
وتفوقت   ، المعرفة  من  الكثير  اكتسبت  »لقد   : رانيا 
البلدان  من  العديد  إلى  السفر  من  وتمكنت   ، أكاديمًيا 
المختلفة حيث شاركت بمقاالتي ونشرت ثماني رسائل  
علمية«. بفضل الدعم من المشرفين واألساتذة وفريق 
المنح الدراسية ، تحصلت الدكتورة رانيا االمام على درجة 
الدكتوراه في فترة زمنية قصيرة بدرجة ممتازة ، وهذا 

ما جعلها  تشجع الجميع على التقدم للحصول على 
هذه المنح الدراسية وعدم السماح للصراعات السياسية 

بعرقلة رغبتهم في  الحصول على  هذه الفرص.



أتريد معرفة المزيد ؟
نظرة عامة على المشاريع الممولة من االتحاد األوروبي لدعم الشباب والتعليم

اسم المشروع

برنامج بناء المرونة لألطفال الضعفاء، بما في ذلك المجتمعات 
المضيفة و األطفال المهاجرين و الالجئين

 )TVET( تقديم و تطوير التعليم و التدريب الفني و المهني

اسم المشروع

)EU4PSL( االتحاد األوروبي للقطاع الخاص في ليبيا

برنامج دعم ليبيا في التكامل االقتصادي والتنوع واالستخدام 
المستدام

بناء القدرات في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة لليبيا 

في  واالقتصادية  االجتماعية  والتنمية  واالستقرار  االنتعاش 
ليبيا

التكلفة العامة للمشروع

التكلفة العامة للمشروع

مشاريع مخصصة بالكامل لدعم الشباب والتعليم

مشاريع بمكونات تدعم الشباب والتعليم

الفترة

الفترة

الشركاء

اليونيسيف

الشركاء

المجلس البريطاني

خبراء فرنسا

جامعة البوليتكنيك
 في تورينو

برنامج األمم المتحدة 
االنمائي واليونيسيف 

والتعاون االيطالي

خبراء فرنسا

مليون يورو

مليون يورو

مليون يورو

مليون يورو

مليون يورو

مليون يورو

11
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50
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2020-2017
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2020-2014

2020-2017

2021-2018
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