
 

 

 

 

 النساء وتمكين  الصحة قطاع  في والمتوسطة الصغيرة الشركات دعم إلى تسعى  متعددة شراكات

  ليبيا في والشباب

 

(، باإلضافة إلى  SPARK( ومؤسسة سبارك )ISFD( وصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية )IsDBسيقدم البنك اإلسالمي للتنمية )

شاب، كما سيقوم البرنامج بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة   7000لخلق فرًصا اقتصادية لـ مجموعة من الشركاء المحليين في ليبيا 

 في قطاع الصحة من اجل تمكين النساء والشباب ) الالجئين والنازحين في المجتمعات األكثر احتياجا(.  

 

وصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية   (IsDBدوالر أمريكي مقدمة من البنك اإلسالمي للتنمية ) 1،450،000منحة جديدة بقيمة 

(ISFD إلى )SPARK  وهي منظمة غير حكومية دولية، ستدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا من خالل دورات قصيرة ،

ة،  وزيادة الوعي. سيتم دعم النساء والشباب والفئات الضعيفة في التوظيف المستدام أو بدء شركاتهم من خالل تطوير مهارات الرياد

 والمساعدة التقنية، والوصول إلى األسواق وفرص التمويل. 

 

يضع برنامج "تضامن" لمدة عام أجندة جديدة للشراكات مع المنظمات غير الحكومية المحلية والقطاع الخاص وأصحاب المشاريع  

 الريادية لتحقيق تأثير فعال وحقيقي في المجتمع الليبي.  

 

لخدمات العامة في ليبيا، التي تعاني بالفعل من آثار بعد عقود من الصراع واألزمات السياسية.  على تقديم ا 19-أثرت جائحة كوفيد 

سنة عاطلون عن العمل   24و   15في المائة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين   20وحسب االحصائيات االخيرة للبنك الدولي فأن 

 ة. في المائ  13في ليبيا، مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 

 

  قال مراد حناتي، مدير البرنامج اإلقليمي لشمال إفريقيا في سبارك: "هذه فرصة قوية لسبارك إلعادة إطالق أنشطتها في ليبيا واالستجابة

 لالحتياجات الملحة المتزايدة للشباب والنساء في ليبيا للوصول إلى الوظائف والفرص االقتصادية المستدامة". 

 

كة قوية من الشركاء على األرض، وبالتحديد حاضنة األعمال بناء ومؤسسة ديراز، فمشروع "تضامنط  واضاف حناتي: "مع وجود شب 

ولكن األهم من ذلك    19-يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات الممكنة لتزويد الشباب بالمهارات والقدرات الالزمة للتخفيف من تأثير كوفيد 

ضمن ظروفًا الئقة لتزدهر في بيئة اجتماعية واقتصادية صعبة. مشروع "تضامن" هو  أنهم يطمحون للبدء و تنمو أنشطتها االقتصادية وت 

وهو مشروع   SPARK( و ISFD( وصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية ) IsDBثمرة تعاون طويل األمد بين البنك اإلسالمي للتنمية ) 

 ".  في البالد covid-19مناسب وفي الوقت المناسب لمعالجة األثر السلبي لوباء 

 

، وهي  SPARK( في شراكة مع ISFD( وصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية )IsDBفي هذا السياق، دخل البنك اإلسالمي للتنمية ) 

. يساهم برنامج "تضامن" في الجهود الفورية  COVID-19منظمة غير حكومية دولية، إلطالق برنامج دعم للشركات المتضررة من 

 على االقتصاد الليبي.  COVID-19ر السلبية لـ والمتوسطة المدى لمكافحة اآلثا

 

شركة صغيرة   45حيث  ستستفيد   -( والقطاعات الصحية  MSMEsالمشروع يعطي األولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم )

ئ و  الكتساب المهارات المحيطة بحاالت الطوار  COVID 19ومتوسطة في القطاع الصحي من الدورات / التدريب القصير على 

COVID-19  ودعم عملية التعافي من اثارCOVID  - 19 . 

 

كما ستتاح الفرصة للنساء والشباب والفئات الضعيفة للمشاركة في التدريب على تطوير مهارات ريادة األعمال لمساعدتهم على بناء  

( لمساعدتها  MSMEsومتوسطة الحجم ) شركة صغيرة  90فرص عمل مستدامة و / أو يعملون لحسابهم الخاص. كما سيدعم البرنامج 

العالمي   8على التوسع من خالل المساعدة الفنية ؛ الوصول إلى السوق وفرص التمويل. سيعمل الشركاء معًا من أجل تحقيق الهدف 

 للتنمية المستدامة لألمم المتحدة، والذي يركز على الوظائف الالئقة والنمو االقتصادي. 

 



 

 

 
 

 مي للتنمية حول مجموعة البنك اإلسال

من قبل وكاالت التصنيف الرئيسية، وهو بنك تنمية متعدد األطراف يعمل منذ أكثر من   AAAحصل البنك اإلسالمي للتنمية على تصنيف 

دولة عضو في أربع  57عاًما لتحسين حياة المجتمعات التي يخدمها من خالل إحداث تأثير على نطاق واسع. يجمع البنك بين  45

من سكان العالم. وتتمثل مهمتها في تجهيز الناس لدفع التقدم االقتصادي واالجتماعي الخاص بهم على    5من كل  1س حياة قارات، مما يم

نطاق واسع، ووضع البنية التحتية في مكانها الصحيح لتمكينهم من تحقيق إمكاناتهم. يقع المقر الرئيسي لبنك التنمية اإلسالمي في جدة،  

دولة من الدول األعضاء فيه. على مر السنين، تطور البنك من    11ية، ولديه محاور إقليمية ومراكز امتياز في المملكة العربية السعود

( المكلف  IsDBI( ، ومعهد البنك اإلسالمي للتنمية ) IsDBكيان واحد إلى مجموعة تتكون من خمسة كيانات: البنك اإلسالمي للتنمية ) 

(، والمؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص  ICIECتأمين االستثمار والتصدير. االئتمان )بالبحث والتدريب، والمؤسسة اإلسالمية ل

(ICD( والمؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل التجارة ،)ITFC .) 

 

 

 ( ISFDعن صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية ) 

البنك اإلسالمي للتنمية(، مكرس للحد من الفقر في البلدان  )ذراع التخفيف من حدة الفقر في  ISFDصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية  

األعضاء فيه من خالل تعزيز النمو لصالح الفقراء، والتأكيد على التنمية البشرية، وخاصة التحسينات في الرعاية الصحية والتعليم، 

ما في ذلك التمويل وفرص العمل، وتوفير منافذ السوق  وتقديم الدعم المالي إلى تعزيز القدرة اإلنتاجية ووسائل الدخل المستدامة للفقراء، ب 

 وخاصة لفقراء الريف وتحسين البنية التحتية األساسية الريفية وما قبل الحضرية. 

 

 حول سبارك 

منطقة في جميع أنحاء الشرق األوسط وشمال أفريقيا وجنوب الصحراء   14سبارك هي منظمة تنمية دولية غير حكومية نشطة في 

عاًما، عملت سبارك على خلق مسارات للشباب إلعادة بناء مستقبلهم. توفر سبارك فرًصا للشباب، وال سيما   25ثر من الكبرى. ألك

النساء والالجئين، للدراسة والعمل وتنمية أعمالهم الخاصة في المجتمعات الهشة من خالل توفير منح دراسية للتعليم )المهني( أعلى،  

ركات الصغيرة والمتوسطة. تم تأسيس جميع برامج سبارك على أساس التعاون الوثيق مع المنظمات  وتطوير ريادة األعمال ودعم الش

 الشريكة المحلية.  


