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إرساء اتفاقية رشاكة اقتصادية بني تونس وليبيا:
 خطوة أوىل نحو التعاون االقتصادي يف املغرب العريب  

الذي  ليبيا  يف  ُصنع  لفعالية  األوىل  للدورة  تونس  احتضان  مثّل 

انعقد من 23 نوفمرب  إىل غاية 27 نوفمرب 2021، فرصة اللتقاء 

مناقشة  ملزيد  الليبية  والحكومة  التونسية  الحكومة  عن  ممثلني 

 i.سبل تعزيز التعاون االقتصادي بني البلدين

أن  هيسة  أبو  أحمد  السيد  الليبي  واملعادن  الصناعة  وزير  أكّد 

ليتم  أول  مستوى  يف  تونس  مع  حقيقي  تعاون  اىل  تهدف  ليبيا 

تسعى  ليبيا  أن  مضيفا  املنطقة،  بلدان  بقية  عىل  الحقا  االنفتاح 

لالنفتاح عىل األسواق اإلفريقية، أسيا الرشقية وأمريكيا الجنوبية 

تتوفر  أين  العريب  املغرب  بلدان  بني  اقتصادي  تحالف  من خالل 

قوة  لخلق  الالزمة  والطبيعية  البرشية  املوارد  ترصيحه  حسب 

السياسية  اإلرادة  توفر  التوسع مع  قادرة عىل  إقليمية  اقتصادية 

 iiالتي كانت غائبة سابقا

البلدين،  بني  االقتصادية  العالقات  تحسني  تعليقه عىل سبل  ويف 

التونسية  الترشيعات  بعض  مراجعة  رضورة  اىل  الوزير  تطرق 

املتعلقة بالتبادل التجاري بني البلدين حيث متثل القوانني أساس 

التعاون االقتصادي.   

التونسية   الصادرات  وتنمية  التجارة  وزيرة  رصحت  جهتها،  من 

فضيلة الرابحي أن الحكومة تعمل عىل تسهيل عبور السلع عرب 

املعرب الحدودي راس الجدير يف االتجاهني وتشخيص النقائص التي 

الحدودية. هذا وقد ذكّرت  املناطق  التجارية يف  التبادالت  تعيق 

عىل  العمل  يقع  الذي  ببنقردان  الحر  التبادل  منطقة  مبرشوع 

تحسينه صلب الوزارة إضافة اىل مبادرات أخرى تتعلق بتحسني 

مناخ األعامل بني البلدين والعالقات البنكية والثنائية عموما.    

املوعد،  التونسية يف  والطاقة واملناجم  الصناعة  كام كانت وزيرة 

جديدة  اسرتاتيجية  صياغة  عىل  تعمل  الوزارة  ان  أعلنت  حيث 

تأخذ بعني االعتبار التعاون االقتصادي التونيس الليبي من خالل 

التونسية عىل إنشاء فروع  وضع برنامج مشرتك يشجع الرشكات 

 iii.لها يف ليبيا

الرضا،  العابد  عيل  بحضور  البلدين  بني  تفاهم  مذكرة  توقيع  تّم 

النصيبي  الدين  ونرص  الليبية  بالحكومة  والتأهيل  العمل  وزير 

وزير التشغيل والتكوين املهني بالحكومة التونسية. تحدد هذه 

عمليات  لتنظيم  والعملية  القانونية  اإلجراءات  مجموعة  املذكرة 

الدخول واإلقامة يف ليبيا وتفعيل الربط اإللكرتوين بني البلدين من 

الكفاءات  توظيف  عملية  لتسهيل  "وافد"  منّصة  استغالل  خالل 

ضمن  الليبية  الشغل  سوق  حاجيات  لتلبية  التونسية  واملهارات 

 iv.برنامج إعادة اإلعامر

وقد رصح أنيس الجزيري رئيس مجلس األعامل التونيس اإلفريقي 

الكاتب: المرصد التونسي لالقتصاد

للتظاهرة  االوىل  الدورة  غد  يوم  من  بداية  تحتضن  تونس   .i
االقتصادية التونسية الليبية لدعم الرشاكة بني البلدين - إذاعة 

 )radiokef.tn( الكاف

ii.تونس تستضيف فعالية "صنع يف ليبيا" لدعم رشاكة البلدين
 (aa.com.tr) 

مقابل  تونس  يف  ليبي  مصنع   32 ''يوجد  الصناعة:  iii.وزيرة 
عدد قليل من املؤسسات الصناعية التونسية يف ليبيا'' 

(shemsfm.net)

iv.La Libye se tourne vers la Tunisie 
pour répondre aux besoins de son 
marché d'emploi - Gnet news

v.إعادة إستعمال الدينار التونسي والليبي في المعامالت بين 

االقتصادي  لمنتدى  الثالثة  الدورة  مخرجات  أهم   : البلدين 
الّتونسي الليبي بصفاقس

 (histoiredesfax.com) 

vi Radio Tunisie | Sfax - Radio Diwan FM - 
أنيس الجزيري: وزير الخارجية تفاعل إيجابيا مع مبادرة إحياء 

طريق العبور ليبيا-النيجر 

vii. Relations commerciales : la Tunisie 
s’émancipe-t-elle de l’Union Euro-
péenne ? | Observatoire Tunisien de 
l'Economie (economie-tunisie.org) 

vii Exports and Imports by Areas and 
Countries - IMF Data

يف أكرث من مناسبة عىل أهمية تعزيز التعاون بني تونس وليبيا 

ملا ميثله هذا التعاون من فرص تبادل الخربات وإنعاش االقتصاد 

التونيس والليبي ، كام تضمنت مخرجات الدورة الثالثة ملنتدى 

التعاون  لدعم  توصيات  بصفاقس  الليبي  التونيس  االقتصاد 

والدينار  التونيس  الدينار  استعامل  إعادة  أهمها:  االقتصادي 

اىل  اللجوء  عن  واالستغناء  البلدين  بني  املعامالت  يف  الليبي 

أولية  ليبي مقابل مواد  التبادل نفط  الصعبة، وإعادة  العملة 

 v.وبضائع تونسية بعد االرتفاع امللحوظ لألسعار العاملية للنفط

تفاعل  حيث  االفريقية  القارة  بقية  عىل  االنفتاح  اىل  إضافة   

وزير الشؤون الخارجية التونيس عثامن الجراندي إيجابيا مع 

نحو  العبور  طريق  إلحياء  االفريقي  التعاون  مجلس  مبادرة 

افريقيا جنوب الصحراء تونس-ليبيا-النيجر عقب لقاء جمعه 

 vi.بأنيس الجزيري يف شهر نوفمرب

يف  االنتخابات  تنظيم  اقرتاب  مع  تزامنا  املبادرات  هذه  تأيت 

ليبيا بعد عرش سنوات من تدهور الوضع االمني الذي أدى اىل 

تراجع املعامالت التجارية بني تونس وليبيا خالل الفرتة املمتدة 

نرشها  دراسة  حسب  باملائة   54 بنحو   2016 اىل   2010 من 

-العالقات  عنوان  تحت   2018 سنة  لالقتصاد  التونيس  املرصد 

التجارية يف تونس: بداية التحرر من االتحاد األورويب vii. حيث 

بلدان من  تتقدمها خمسة  العارشة  املرتبة  ليبيا  الجارة  تحتل 

والجزائر  تركيا  األمريكية،  املتحدة  الواليات  األورويب،  االتحاد 

والصني.

بينت الّدراسة أن تراجع املعامالت التجارية يف الفرتة املمتدة 

بني 2010 و2016 بني تونس وليبيا يرجع أساس اىل الظروف 

الرتاجع  هذا  اعتبار  ميكن  وال  البلدين  شهدها  التي  األمنية 

ما  وهو  األمني.  االستقرار  لعدم  نتيجة  فقط  هو  بل  هيكيل 

تأكد بعد اسرتجاع ليبيا ملكانتها حيث ارتفعت صادرات تونس 

 26.7 2019 للتضاعف ب  باملائة سنة   10.5 ليبيا مبعدل  نحو 

باملائة سنة 2020 بعد االتفاق الدويل يف برلني الستئناف جهود 

ليبيا حيث  نحو  تونس  قيمة صادرات  ارتفاع  السالم وتواصل 

سجلت رقام قياسيا ب 213 مليون دوالر أمرييك خالل الربع 

 viii.2021 األول من سنة

متثل عودة األمن يف املنطقة وتوجه ليبيا نحو االنتخابات فرصة 

سانحة أمام تعاون اقتصادي حقيقي بني البلدين يفتح املجال 

أمام تعاون إقليمي وقاري سعيا لخلق قوة اقتصادية إفريقية 

قادرة عىل تحقيق أهداف التنمية االقتصادية وتحسني مستوى 

عيش سكان القارة واالنفتاح عىل السوق العاملية.    

http://www.radiokef.tn/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%BA%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84/
http://www.radiokef.tn/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%BA%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84/
http://www.radiokef.tn/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%BA%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84/
http://www.radiokef.tn/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%BA%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84/
http://www.radiokef.tn/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%BA%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84/
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86/2426614
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86/2426614
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86/2426614
https://www.shemsfm.net/amp/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/328431/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D8%AF-23-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://www.shemsfm.net/amp/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/328431/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D8%AF-23-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://www.shemsfm.net/amp/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9/328431/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D8%AF-23-%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://news.gnet.tn/tunisie-signature-dune-convention-pour-lemploi-des-competences-tunisiennes-en-libye/
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https://www.histoiredesfax.com/202116-%D8%A7%D9%95%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%95%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84/
https://www.histoiredesfax.com/202116-%D8%A7%D9%95%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%95%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84/
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