ليبيا
الجــوار الجنويب

العالقات بني االتحاد
األورويب وليبيا

أهم املراحل
فيفري/فرباير 2011
علّق االتحاد األورويب
تعاونه مع ليبيا إثر الحملة
الوحشية التي شنها نظام
القذّايف ضد املتظاهرين
مع الحفاظ عىل املساعدة
االنسان ّية القامئة عىل
االحتياجات.

2016-2014
إعادة توجيه املساعدة
األوروب ّية نحو االستجابة
إىل أش ّد احتياجات السكّان
الليب ّيني الحاحا

نوفمرب 2015
الصندوق االئتامين
إطالق ّ
األورويب للطّوارئ من أجل
افريقيا مبناسبة ق ّمة فاليتا
حول الهجرة

خاصة
اعتامد إجراءات ّ
سنويّة لتنفيذ التّعاون
الثنايئ األورويب بسبب
الوضع السيايس غري
املستق ّر يف ليبيا

املصدرEU Data :

تجاري
• االتحاد األورويب هو أه ّم رشيك
ّ
لليبيا .سنة  % 18 ،2019من واردات
ليبيا كان مصدرها االتحاد األورويب
بينام تو ّجهت  % 57من صادراتها نحو
االتحاد األورويب .ووصلت قيمة املبادالت
للسلع يف االتّجاهني إىل 11.8
التجاريّة ّ
مليار يورو.
• سنة  ،2018وصلت قيمة املبادالت يف
الخدمات بني االتحاد األورويب وليبيا إىل
 900مليون يورو.
• سنة  ،2018وصلت األرصدة األوروب ّية
لالستثامرات االجنب ّية املبارشة يف ليبيا إىل
 16.1مليار يورو ووصلت األرصدة الليب ّية
لالستثامرات االجنب ّية املبارشة يف االتحاد
األورويب إىل  1.3مليار يورو.

الحوكمة
التنميــة االقتصاديّة
الص ّحة
دعــم املجتمع املدين
والشباب

متويل االتحاد األورويب
يقـ ّدم االتّحــاد األورو ّيب لليبيــا ال ّدعــم أساســا من خالل اآلل ّية األوروب ّية للجوار وقد وصلت قيمتــه يف الفرتة املرتاوحة بني
 2014و 2020إىل  98مليون يورو.
الصندوق االئتامين األورويب للطّوارئ من أجل افريقيا  -نافذة شــال افريقيا مببلغ
ليبيــا هــي املنتفــع األ ّول مــن ّ
إجــا ّيل يســاوي  455مليون يــورو أغلبه مو ّجه إىل حامية ومســاعدة املهاجرين والالجئني وامله ّجريــن بال ّداخل إضافة إىل
أنشــطة مســاندة البلديّات عىل امتداد طرقات الهجرة وتعزيز اإلدارة الشّ ــاملة للحدود.

والســام واآلل ّية
تنتفع ليبيا كذلك من الربامج واآللّيات املوضوعية لالتحاد األورويب مثل آل ّية املســاهمة يف االســتقرار ّ
والســلط
األوروب ّية للدّ ميقراط ّية وحقوق االنســان وآل ّية ال ّتعاون ال ّتنموي وبرامجها
ّ
الخاصة مبنظّامت املجتمع املدين ّ
املحل ّيــة مببلــغ إجاميل قدره  170مليون يورو لفرتة .2020-2014

االستجابة لجائحة كورونا

عبــأت املفوضيّــة  66مليــون يورو من خالل مختلف آلياتها لدعم االحتياجات الفورية املتعلقة بالصحة و االحتياجات
الصندوق االئتامين األورويب للطّوارئ مــن أجل افريقيا ،ت ّم
االجتامعيــة واالقتصاديــة يف ليبيــا .مــن مجمل هذا املبلــغ ويف إطار ّ
الصندوق االئتامين األورويب للطّوارئ مــن أجل افريقيا
اعتــاد ثالثــة برامــج جديدة بإضافة  45.2مليون يــورو لحافظة ّ
الخــاص بليبيــا بهــدف تعزيــز صمود الليب ّيني واملهاجرين وإنجاز أنشــطة متّصلة بحامية الفئات األكرث هشاشــة واســتقرار
املجتمعــات املحليّة وأنشــطة أخرى يف عالقــة بالجائحة.
ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement | facebook.com/EUnear | twitter.com/eu_near

آخر تحيني 2021/03 :

منذ 2017

إثر ثورة «ال ّربيع العريب» سنة  ،2011استجاب
االتحاد األورويب برسعة إىل احتياجات السكّان
الليب ّيني بالتّعاون الوثيق مع بعثة األمم
املتّحدة للدّعم يف ليبيا .منذ ذلك التّاريخ
أصبحت السياسة األوروب ّية تجاه ليبيا تهدف
إىل مساعدة البالد يف جهودها ال ّرامية إىل
بناء دولة دميقراط ّية ومستق ّرة ومزدهرة عرب
«مسار برلني» تحت إرشاف األمم املتحدة.
يشمل ذلك دعم االنتقال الدّميقراطي وبناء
مؤسسات قويّة وشفّافة وخاضعة للمساءلة
ّ
وتعزيز املنظومة االقتصاديّة ومساندة املجتمع
املدين ال ّنابض بالحياة .إضافة إىل ذلك ،يعمل
بكل نشاط عىل توفري الحامية
االتحاد األورويب ّ
واملساعدة والبدائل االقتصاديّة للمهاجرين
والالجئني وامله ّجرين بالدّاخل يف ليبيا.

ال ّتجارة
واالستثامر

أولو ّيات ال ّتعاون بني
االتحاد األورويب وليبيا

