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Abstract  :  

In the concepts of international law, the rule of law is sustainable development; If the 

legal framework is achieved in the presence of transparent laws, regulations and 

legislation guaranteeing peace, justice and strong institutions, which is the sixteenth 

goal of the Sustainable Development Goals known officially as Transforming Our 

World (Agenda 2030 for sustainable development), which has made the rule of law a 

mean of achieving sustainability and not adestination to it; Considering that without 

the rule of law, there will be no jobs, health, education, investment, security, or 

stability, and most of all, the rule of law is the ideal formula for building sustainable 

peace in a war-torn society and political conflicts. 

    This research focuses on knowing the guarantees of the rule of law to achieve 

sustainable development in Libya through setting up the legislative framework for 

sustainable development images in Libyan law, and then explaining the legal 

protections and mechanisms that achieve the requirements of the rule of law for the 

sustainable development. 
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 المقدمة
 :الدراسةتحديد موضوع  -1

ٌذا الٍدؼ ٌو ها ُيعُد إثباًت ُتعُد التىهية الهستداهة ٌدًفا هقبواًل لمدوؿ الهتقدهة والىاهية؛ غير أف تحقيؽ  
صعب؛ ولعؿ ذلؾ كاف السبب في حث الجٍود الدولية عمى إىشاء رؤية لفكرة التىهية الهستداهة وتحديد 
                                                           أٌداؼ واضحة لٍا هف خبلؿ الهقاصد والغايات الهرجوة هىٍا؛ وبذلؾ كاف سيادة القاىوف إحداٌا.

أهًرا لً داللة  ولٍذا ىرى في ضهاىات سيادة القاىوف لتحقيؽ أوجً التىهية الهستداهة في التشريع الميبي
سيادة القاىوف صورة هف صور التىهية : هىٍها يعزى ألهريف: األوؿ؛ لكوىً هوضوع بالغ األٌهيةو 

ا اآلليات القاىوىية لهكافحة الفساد الهستداهة، واألهر اآلخر؛ سيادة القاىوف قاعدة دستورية تتحدد في إ طاٌر
 والجريهة والفقر واىتٍاكات حقوؽ اإلىساف، وكؿ ها يؤدي إلى عرقمة تحقيؽ أٌداؼ التىهية الهستداهة.

هف خبلؿ أف التىهية الهستداهة حؽ هف حقوؽ اإلىساف الذي يستوجب أف تظٍر أٌهية ٌذا الهوضوع و 
يات أٌهٍا سيادة القاىوف الذي بً يىتفي الفساد، ويسود العدؿ، يتبلءـ تحقيؽ أٌدافٍا هع كثير هف الهعط

وتتحقؽ البيئة اآلهىة لمفرد والهجتهع، وتتسع الىصوص القاىوىية لتحتوي جواىب هتعددة؛ كحهاية الهمكية 
الخاصة، والسيطرة عمى الهوارد الطبيعية بها يهىح الحؽ لؤلجياؿ القادهة فيٍا، والحؽ في السكف، والهياي 

ا.الى  ظيفة، والتعميـ وحرية البحث العمهي، والرعاية الصحية وغيٌر
صياغة اإلشكالية التي تنيض بيا دراسة ىذا الموضوع في اإلجابة عن ها تقدـ يهكف  ىتأسيًسا عم 

ماىي الضمانات القانونية التي يتحقق من خالليا مفيوم سيادة القانون بما يؤمن مقاصد اآلتي:  السؤال
ىل تمكن ويتفرع عف ٌذا السؤاؿ تساؤالت كثيرة يتحدد أٌهٍا في:  المستدامة في ليبيا؟وغايات التنمية 

المشرع الميبي من إيجاد نظام قانوني لمؤسسات قوية وفاعمة بحيث تكون قادرة عمى خمق بيئة تتصف 
 ىل؟ وقبؿ ذلؾ ىتساءؿ؛ تحقيق أىداف وغايات التنمية المستدامةباألمن واالستقرار تييئ الظروف ل

يتضمن ىذا التشريع من اآلليات القانونية التي تضمن احترام الحقوق األساسية لمجميع بطريقة عادلة 
 ومستقمة، وبما يستوفي متطمبات التنمية المستدامة التي تقرىا المواثيق الدولية؟

ة القاىوف إلى أٌهية وضرورة هبدأ سياد ىتباياالهحاولة لفت الغاية هف ٌذي الدراسة ترتكز عمى وبالتالي 
مة لها  الذي بً يتحقؽ األهف والسبلـ والعدؿ هها يضهف لمشعوب الرخاء والرفاٌية، ولكي تكوف ببلدىا هٌؤ

 ٌي طرًفا فيً هف الهؤسسات الدولية والهواثيؽ الدولية التي تعهؿ في إطار فكرة التىهية الهستداهة. 
 منيجية البحث:

تتبعىا بالدراسة وفًقا لمهىٍج التحميمي والهىٍج الهقارف الجٍود التشريعية في ليبيا التي تستٍدؼ سيادة  
فكرة التنمية المستدامة ببساطة هي حق اإلنسان في االستفادة من الموارد القاىوف لتىهية هستداهة، اىطبلًقا هف أف 

 كهدف السالم والعدل والمؤسسات القوية. افًا أخرى؛دون المساس بحق األجيال القادمة؛ ثم تطورت لتشمل أهد
 اقتضى هىٍج البحث بعد ٌذي الهقدهة أف تكوف الخطة البحثية وفؽ التقسيـ اآلتي: خطة البحث:

سيادة القاىوف تىهية هستداهة: استعرضىا فيً التحديد القاىوىي لمتىهية الهستداهة )الهطمب  المبحث األول:
 طار التشريعي لصور التىهية الهستداهة )الهطمب الثاىي(. األوؿ، وهف ثـ ىاقشىا اإل
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حددىا فيً الضهاىات القاىوىية لتىهية هستداهة هف خبلؿ بياف أوجً الحهاية القاىوىية  المبحث الثاني:
ألٌداؼ وهقاصد التىهية الهستداهة )الهطمب األوؿ( وهف ثـ عرضىا آليات الحهاية القاىوىية ألٌداؼ 

  لهستداهة.وهقاصد التىهية ا
 المبحث األول

 سيادة القانون تنمية مستدامة
فإذا كاىت الهشروعية تعىي خضوع الحكاـ والهحكوهيف لمقاىوف  1سيادة القاىوف هرادًفا لهفٍـو الهشروعية    

صدرتً السمطة أالقاىوف الذي  -دوف اعتبار أو استثىاء ألًي كاف خارج الىص القاىوىي فإف سيادة القاىوف تعىي 
سيادة القانون ىي إحدى الوسائل التي تضمن تحقيق التنمية وبٍذا الهعىى  -التشريعية ٌو الواجب التطبيؽ

في ىطاؽ ٌذا الهعىى ىىاقش التحديد القاىوىي  المستدامة في صورة أنظمة قانونية مستقرة تتسم بالشفافية.
تشريعي لصور التىهية الهستداهة وفؽ أحكاـ القاىوف الصطبلح التىهية الهستداهة، وهف ثـ ىستعرض اإلطار ال

 الميبي؛ وذلؾ عمى التفصيؿ اآلتي:

 المطمب األول

 التحديد القانوني لمفيوم التنمية المستدامة
عدة أفكار وهعاىي؛ إذا يهكف استخداهً ضهف  Hodas ,1998,p27 )يتضهف هفٍـو التىهية الهستداهة )    

و اصطبلح ليس بالحديث إذا ها تتبعىا هضاهيف كثيرة وهتشعبة هها يجع مٍا فكرة تتصؼ باالتساع والهروىة، ٌو
ا )الجبوسي،  وها بعدٌا(. 34، ص2013الىقمة الحضارية لمهجتهعات وآليات تطوٌر

ـَ (: اسـ) اسِتداهة ورد في هعاجـ المغة بأف     ًُ، ِاْسِتهْ  -هصدر ِاْسَتَدا أما    -َراُريُ ِاْسِتَداَهُة الَعْيِش الرَِّغيِد: َدَواُه
كافة التغيرات الٍيكمية التي تحدث في الهجتهع بأبعادي الهختمفة هف اقتصادية وسياسية " لغة فٍي التىهية

                                                 

" يشير إلى هبدأ لمحكـ يكوف فيً جهيع األشخاص والهؤسسات والكياىات والقطاعاف العاـ والخاص، بها في ذلؾ الدولة   1
ا إلى قضاء هستقؿ، وتتفؽ  ذاتٍا، هسؤوليف أهاـ قواىيف صادرة عمًىا، وتطبؽ عمى الجهيع بالتساوي ويحتكـ في إطاٌر

ويقتضي ٌذا الهبدأ كذلؾ اتخاذ تدابير لكفالة االلتزاـ بهبادئ سيادة هع القواعد والهعايير الدولية لحقوؽ اإلىساف، 
القاىوف، والهساواة أهاـ القاىوف، والهسؤولية أهاـ القاىوف والعدؿ في تطبيؽ القاىوف والفصؿ بيف السمطات والهشاركة 

 23هجمس األهف الصادر في  "تقرير في صىع القرار واليقيف القاىوىي وتجىب التعسؼ والشفافية اإلجرائية والقاىوىية
 -تحت عىواف "سيادة القاىوف والعدالة االىتقالية في هجتهعات الصراع وهجتهعات بعد الصراع" 2004أغسطس 

conflict-Post-Justice-Global-.org/sites/default/files/UNSChttps://www.ictj-. الرابط: 5ص
Arabic.pdf-2004  

https://www.ictj.org/sites/default/files/UNSC-Global-Justice-Post-conflict-2004-Arabic.pdf
https://www.ictj.org/sites/default/files/UNSC-Global-Justice-Post-conflict-2004-Arabic.pdf
https://www.ictj.org/sites/default/files/UNSC-Global-Justice-Post-conflict-2004-Arabic.pdf
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" واجتهاعية وفكرية وتىظيهية هف أجؿ توفير الحياة الكريهة لجهيع أفراد الهجتهع
2
و هفٍـو ىرى فيً تطابؽ  . ٌو

 الهواثيؽ الدولية والتشريع الميبي، والتي هف أٌهٍا:كبير هع هفٍوهٍا االصطبلحي الوارد في 

تقرير االتحاد العالهي لمهحافظة عمى الهوارد الطبيعية الصادر تحت عىواف االستراتيجية الدولية في عاـ    
؛ وقد صاغ أوؿ هفٍـو لمتىهية الهستداهة عمى أىٍا "السعي الدائـ لتطوير ىوعية الحياة اإلىساىية هع 1981
هكاىاتً" )األخذ با  (239، 1998،سهير أهيف وآخروفالعتبار قدرات الىظاـ البيئي الذي يحتضف الحياة وا 

غير أف ٌذا االصطبلح كاف قد ظٍر قاىوًىا ألوؿ هرة في هؤتهر األهـ الهتحدة لمبيئة اإلىساىية الهىعقد في      
تصادي باستخداـ الهوارد الطبيعية ، وقد تهحور هفٍوهٍا في اطاري عمى أىً تحقيؽ الىهو االق1972ستوكٍولـ 

 .3دوف إحداث آثار سمبية عمى البيئة

ا تحت عىواف هستقبمىا الهشترؾ هفٍوًها لمتىهية الهستداهة  1987أها لجىة بورتبلىد عاـ      ىشرت في تقريٌر
عمى أىٍا "تمبية احتياجات الجيؿ الحاضر بدوف تعريض تمبية احتياجات الجيؿ القادـ  4كثيًرا ها يستشٍد بً

لمخطر" والواضح هف ٌذا الهفٍـو أىً ربط االستقرار البيئي بالتىهية االقتصادية هف جٍة كوىً يضهف وجود 
 طار عهؿ لدهج استراتيجيات التىهية وسياسات البيئة.إ

"إدارة الهوارد االقتصادية بطريقة تحافظ عمى الهوارد والبيئة أو تحسيىٍا لكي وأيًضا التىهية الهستداهة ٌي    
ذا االتجاي ٌو ها تبىاي الهشرع الميبي عىدها حدد  تهكف األجياؿ الهقبمة هف أف تعيش حياة كريهة أفضؿ"، ٌو

لسىة  15اـ القاىوف رقـ هف الهادة األولى هف أحك 10هفٍـو التىهية الهستداهة في إطار البيئة هقرًرا بىص الفقرة 
( بشأف حهاية وتحسيف البيئة بأف " التىهية الهستداهة ٌي التي تحقؽ احتياجات أجياؿ 2003و.ر )1371

 الحاضر دوف اإلضرار بحاجات وقدرات أجياؿ الهستقبؿ"  

                                                 

 
2  ar-https://www.almaany.com/ar/dict/arالتىهية/  

لتتبع ىشأة ٌذي الفكرة في إطار األهـ الهتحدة راجع : استعراض االىتاجية والتىهية الهستداهة في هىطقة االسكوا العدد   3
واالجتهاعية لغربي آسيا )األهـ الهتحدة(، الرابط:  الثاىي، المجىة االقتصادية 

scwa.org/ar/node/14883https://www.une  

4  http://ar.planetaryproject.com/planet_project/forward/ 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/التنمية
https://www.unescwa.org/ar/node/14883
https://www.unescwa.org/ar/node/14883


 0000 نوفمبر 9 -01والتجارة    الموافق  االقتصادلكمية  الرابعالمؤتمر العممي الدولي 
                       AISC 2020بيف تداعيات الواقع وتحديات الهستقبؿ األٌداؼ العالهية لمتىهية الهستداهة ػػػػ الدوؿ الىاهية

aisc. Elmergib.edu.ly                                                                                            117 

،  5ىيرو()هؤتهر األهـ الهتحدة لمبيئة والتىهية الهىعقد بهديىة ريو دي جا 1992وفي قهة األرض عاـ       
وهف خبلؿ تفسير هفٍـو العبلقة بيف البيئة والتىهية ىتبيف الهقصود بالتىهية الهستداهة هف حيث إىٍا تعىي 

 التعايش السمهي في وئاـ هع الطبيعة دوف الهساس بخصوصية حياة أجياؿ الهستقبؿ.

لمتىهية الهستداهة الهىعقد في  كها اتسع هفٍـو التىهية الهستداهة في الهعىى الذي حددي هؤتهر القهة العالهي  
اىسبرغ عاـ  هف حيث إىٍا "االلتزاـ بإقاهة هجتهع عالهي هىصؼ يدرؾ ضرورة كفالة الكراهة  2002جٌو

اإلىساىية لمهجتهع حيث يهثؿ السبلـ واألهف واالستقرار واحتراـ اإلىساف والحريات األساسية بها فيٍا الحؽ في 
  6التىهية واحتراـ التىوع الثقافي"

والمالحظ من كل ىذا الجيد الدولي في صياغة مفيوم لمتنمية المستدامة؛ أنو لم ُيتفق عمى تحديد       
الوسيمة المناسبة لتحقيق االستدامة؛ إنما كل ما نتبينو من ىذه المفاىيم أنيا اقترحت بعض المبادئ 

 لتنفيذىا.

( ؛ عىدها جاءت 2000والتطور الحقيقي لهفٍـو االستداهة كاف قد ورد في قهة األهـ الهتحدة األلفية)    
هف ضهف األٌداؼ الثهاىية التي اعتهدٌا إعبلف األهـ الهتحدة لؤللفية الصادر في  -الٍدؼ السابع-االستداهة 

بعدة غايات وعدد هف الهؤشرات يصؿ هرتبطة  20157عمى أف يتـ تحقيقٍا بحموؿ العاـ  2000سبتهبر عاـ 
لغرض قياس هدى التقدـ لتحقيؽ ٌذي االٌداؼ هف خبلؿ اىعكاسٍا عمى تحسف حياة  8إلى ثهاىية وأربعوف هؤشر

سبتهبر  25( في 2030الجهاعات البشرية.  وتحت عىواف تحويؿ عالهىا اعتهدت )خطة التىهية الهستداهة 
هرتبًطا بعدة هقاصد هف أٌهٍا  -سبلـ والعدالة والهؤسسات القويةال-، وجاء الٍدؼ السادس عشر هىٍا 2015

 " تعزيز سيادة القاىوف عمى الصعيديف الوطىي والدولي وضهاف تكافؤ فرص وصوؿ الجهيع إلى العدالة"

                                                 

5  https://www.un.org/ar/ga/president/65/issues/sustdev.shtml 

 6 les/resolutions/N0263691.pdfhttps://www.preventionweb.net/fi  

   https://www.un.org/ar/millenniumgoals/reports.shtmlراجع تقرير االٌداؼ االىهائية لؤللفية.  الرابط :  7 

. الرابط 2006ديسهبر  31-29راجع تقرير اجتهاع الهفكريف لبلتحاد الدولي لحهاية الطبيعة  بتاريخ   8
oads/future_of_sustainability_arabic.pdfhttps://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downl 

   4ص -

https://www.preventionweb.net/files/resolutions/N0263691.pdf
https://www.un.org/ar/millenniumgoals/reports.shtml
https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/future_of_sustainability_arabic.pdf%20-%20ص4
https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/future_of_sustainability_arabic.pdf%20-%20ص4
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لخمؽ بيئة  9يفٍـ هف كؿ الهفاٌيـ القاىوىية السابقة أف التىهية الهستداهة ٌي عهمية تطوير وتغيير جهاعي   
 هة بأبعادٌا الهتعددة الجواىب السياسية واالجتهاعية والثقافية تكوف بهشاركة أجياؿ الهستقبؿ. هبلئ

وبذلؾ وفؽ أحكاـ القاىوف الدولي تتطمب التىهية الهستداهة التوفيؽ والهصالحة واالىدهاج بيف الىهو    
ياة الهجتهع لصالح أجياؿ االقتصادي والعدالة االجتهاعية وحقوؽ اإلىساف وحهاية البيئة لغرض تحسيف ح

و ها ىستدؿ بً عمى قولىا بأف هفٍـو التىهية الهستداهة ذا طبيعة هزدوجة؛ لكوف  الحاضر والهستقبؿ، ٌو
االستداهة قاعدة تعهؿ عمى التوفيؽ بيف القواعد الهتعمقة بالقاىوف بها فيٍا حقوؽ اإلىساف والبيئة واالقتصاد 

 والتىهية االجتهاعية. 

كؿ تمؾ االستدالالت فإف حؽ التىهية عهوًها ٌو حؽ هركب وغير هستقؿ باعتباري هف ضهف بالىظر ل     
، وبالتالي الحؽ في 10هجهوعة حقوؽ اإلىساف التي تعتهد عمى بعضٍا البعض إذ إف كؿ حؽ ُيعد شرًطا لآلخر

ف كالحؽ في الحياة، الذي يعتهد أو يستىبط هف عدد هف الحقوؽ الهقررة لئلىسا التىهية الهستداهة ٌو ذلؾ الحؽ
والهسكف الهبلئـ، والحؽ في توفير الرعاية الصحية  وحؽ تقرير الهصير، وكذلؾ الحؽ في تأهيف الهأكؿ والهمبس

ي هتطمبات ال تتحقؽ إال في ظؿ سيادة القاىوف الذي يشكؿ إطاًرا قاىوىًيا لها يعرؼ 11والضهاف االجتهاعي ، ٌو
 بأٌداؼ وهقاصد التىهية الهستداهة.

وكذلؾ البىد د  4وبىاًء عميً سيادة القاىوف تىهية هستداهة؛ وتعزيًزا لٍذا الهفٍـو ىشير إلى ها جاء في الفقرة     
بشأف إدهاج هىع الجريهة والعدالة الجىائية في جدوؿ أعهاؿ  2015هف إعبلف الدوحة لعاـ  5هف ىص الفقرة 

                                                 

بوجوب دعـ التىهية  1982هف الفصؿ الثالث هف اتفاقية األهـ الهتحدة لقاىوف البحار في عاـ  150جاء بىص الهادة   9
شاهمة لجهيع السميهة لبلقتصاد العالهي والىهو الهتوازف لمتجارة الدولية والذي يىٍض بالتعاوف الدولي هف أجؿ التىهية ال

البمداف وخاصة الدوؿ الىاهية.. وورد في اتفاقية كيوتو الهمحقة باتفاقية األهـ الهتحدة اإلطارية الهتعمقة بتغيير الهىاخ 
بىص الفقرة األولى هف الهادة الثاىية بأف " يقـو كؿ طرؼ هدرج في الهرفؽ األوؿ في أداء التزاهاتً بتحديد وخفض 

بغية تعزيز التىهية الهستداهة".. وجاء بالفقرة ز هف ديباجة اتفاقية حقوؽ األشخاص  3دة االىبعاثات كها توجب الها
تأكيد أٌهية إدهاج قضايا حقوؽ األشخاص ذوي االعاقة كجزء ال يتجزأ هف استراتيجيات  2006ذوي االعاقة لعاـ 

 التىهية الهستداهة.  

 2000/5، تقرير هقدـ وفًقا لقرار لجىة حقوؽ اإلىساف رقـ أجوف سيىغوبتا )خبير هستقؿ الهعىي بالحؽ في التىهية  10
 .  5ص -2001لمهجمس االقتصادي واالجتهاعي جىيؼ 

، الطبعة 2006بيروت: هىشورات الحمبي الحقوقية،  -د. هحهد حسف دخيؿ، إشكالية التىهية االقتصادية الهوازىة  11
 .126ص -األولى
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ادية وتعزيز سيادة القاىوف عمى الصعيديف األهـ الهتحدة هف أجؿ التصدي لمتحديات االجتهاعية واالقتص
، كها أف الحكـ الرشيد وسيادة القاىوف ضرورياف لتحقيؽ التىهية الهستداهة 12الوطىي والدولي وهشاركة الجهٍور

 .  200513وذلؾ ٌو ها كاف أحد ىتائج هؤتهر القهة العالهية لعاـ 

هىع الجريهة والعدالة الجىائية فٍو: الىٍوض بهىع أها الهوضوع الرئيسي لهؤتهر األهـ الهتحدة الرابع عشر ل   
في  )كاف هف الهزهع اىعقادي 2030الجريهة والعدالة الجىائية وسيادة القاىوف ىحو تحقيؽ خطة التىهية الهستداهة 

(؛ غير أىً تأجؿ إلى أجٍؿ غير هسهى بسبب اىتشار فايروس كوروىا في العالـ؛ 2020الياباف في إبريؿ  -كوتو
    14هف ذلؾ يهكف لىا االستدالؿ بً عمى أف سيادة القاىوف ٌي األساس البلـز لمتىهية الهستداهة وبالرغـ

باإلضافة إلى ها تقدـ ىشير إلى أىً قد جاء في تقرير هستقبؿ هىاقشة االستداهة في الهىطقة العربية       
 .15اهةبأف الهواطىة والحرية ٌي هفتاح التىهية الهستد 2008يوىيو  4الصادر في 

وأًيا كاىت القيهة القاىوىية لموثائؽ التي تصدر عف ٌذي الهؤتهرات التي ىرى أىٍا تتعدى أف تكوف هبادئ  
وتوجيٍات يىبغي عمى الدوؿ هراعاتٍا في صياغة قواىيىٍا؛ فٍي همزهة باعتبار أف دوؿ العالـ في األهـ الهتحدة 

القاىوف شرط الـز لتحقيؽ التىهية الهستداهة؛ وهف واجب تجهع عميٍا؛ وتؤكد بصياغاتٍا الهختمفة أف سيادة حكـ 
 الدولة الخضوع لهتطمباتً، والذي يتحقؽ في حالة ها اضحت الىصوص القاىوىية أساس أداء وظائفٍا. 

                                                 

. 2015أبريؿ  14-12الجىائية.  الجريهة والعدالةهؤتهر األهـ الهتحدة الثالث عشر لهىع   12
https://www.unodc.org/res/ji/import/international_standards/doha_declaration/doha_arab

ic.pdf  

  60/1هف قرار الجهعية العاهة رقـ  134، 119ة الفقر   13

هف تقرير اجتهاع اوروبا االقميهي التحضيري لهؤتهر األهـ الهتحدة الرابع عشر لهىع الجريهة والعدالة  12الفقرة   14
هف ذات التقرير أىً "هف الضروري لكي  13؛ كها جاء بالفقرة 2019إبريؿ  25-23الجىائية الهعقود في فييىا هف 

هف سيادة القاىوف وكذلؾ هف أجؿ بىاء هجتهعات هسالهة وعادلة وآهىة إرساء الثقة والطهأىيىة لدى عاهة الىاس تٍي
تجاي القاىوف واىفاذي وترسيخ ثقافة احتراـ القاىوف وذكرت أيًضا أٌهية إشراؾ جهيع الجٍات الهعىية ذات الصمة بها في 

 ت الحكوهية" ذلؾ الهجتهع الهدىي هف أجؿ تكهيؿ أعهاؿ الهؤسسا

https://www.unodc.org/documents/congress//Documentation_14th_Congress/RPM5Europe
/A_CONF234_RPM5_1_V190288  

 15 013.pdf-2008-https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/Rep- P.10. 

https://www.unodc.org/res/ji/import/international_standards/doha_declaration/doha_arabic.pdf
https://www.unodc.org/res/ji/import/international_standards/doha_declaration/doha_arabic.pdf
https://www.unodc.org/documents/congress/Documentation_14th_Congress/RPM5Europe/A_CONF234_RPM5_1_V190288
https://www.unodc.org/documents/congress/Documentation_14th_Congress/RPM5Europe/A_CONF234_RPM5_1_V190288
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/Rep-2008-013.pdf-
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أنو بدون سيادة عبلوة عمى ذلؾ سيادة القاىوف ٌو وسيمة هف وسائؿ تحقيؽ االستداهة وليس غايًة لٍا؛ باعتبار 
 ون ىناك فرص عمل وال استثمار وال أمن وال استقرار.القانون لن يك

ا صور  وبٍذا ىتبيف أف الصطبلح التىهية الهستداهة دالالت هختمفة يعكس ها لً هف أبعاد تتقرر في إطاٌر
عديدة لٍذي التىهية؛ باعتبار أف التىهية الهستداهة ٌي آلية عهؿ وليس هشروع لكوىٍا عبارة عف ىٍج وهفاٌيـ 

 (. 24، ص2013دـ عدة حموؿ ووجٍات ىظر هختمفة لمهشكمة ذاتٍا )الجبوسي، هختمفة قد تق

أخيًرا هفٍـو التىهية الهستداهة أوسع بكثير هف هجرد بيئة؛ إىها يتعدى ذلؾ ليكوف في إطار تمبية احتياجات  
و ها يتحقؽ هف خبلؿ ىص -هجتهع قوي وصحي وعادؿ-الجيؿ الحاضر والهستقبؿ الهتىوعة والهتعددة  وص ٌو

و  قاىوىية وتىظيهية يستٍدؼ بصياغتٍا جعؿ ببلدىا في هستوى هفٍـو التىهية الهستداهة وهقاصدٌا الهتطورة، ٌو
 ها سىىاقشً في الهطمب التالي. 

 المطمب الثاني: اإلطار التشريعي لصور التنمية المستدامة في القانون الميبي
 

هف خبلؿ  16الهستداهة الثبلثة االقتصادية واالجتهاعية والبيئيةسيادة القاىوف هبدأ ذا صمة بأبعاد التىهية     
الىصوص القاىوىية التي يىظهٍا الهشرع؛ فإذا كاف سيادة القاىوف يشجع التىهية االقتصادية عف طريؽ ضهاف 
ؿ الهساواة وتكافؤ الفرص والوصوؿ العادؿ إلى الخدهات األساسية، فإىً أيًضا يعزز التىهية االجتهاعية هف خبل

قواىيف تكفؿ الحهاية وضهاف اإلدارة السميهة لمهوارد الطبيعية، وضهاف لتحقيؽ االستداهة البيئية، كها أىٍا ُتعد 
عاهبًل أساسًيا الستداهة السبلـ والعدؿ. وبىاء عمى ذلؾ ىىاقش صور التىهية الهستداهة في التشريع الميبي عمى 

 الىحو اآلتي:

 حقوق اإلنسان: -أوالا 

 17قوؽ اإلىساف ترتبط بهؤشرات التىهية الهستداهة  وهقاصدٌا والتي تبدأ هف الحقوؽ الشخصيةهضاهيف ح   
ا ٌدًفا أساسًيا لمتىهية الهستداهة تتهحور في إطار تهكيف الفرد هف هزاولة ىشاط ها وتأدية دوري في  باعتباٌر

تع بها يعرؼ بالحريات العاهة (، والته2011 -، اإلعبلف الدستوري الميبي 5الحياة وتكويف أسرة)ىص الهادة 
 -، اإلعبلف الدستوري8التي تعد ُرخص عاهة تثبت لمىاس كافة دوف تهييز بهقتضى الدستور )ىص الهادة 

هف اإلعبلف  7(، وبالتالي الحرية والهساواة والهشاركة هف هتطمبات التىهية الهستداهة ىصت عميٍا الهادة 2011
                                                 

وها بعدٌا. الرابط:  1ص -ـ(2012يوىيو  22-20 -تقرير هؤتهر التىهية الهستداهة )البرازيؿ  16
https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/CONF.216/16  

 17 com/from/show-dz-twww.droi  

https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/CONF.216/16
https://undocs.org/pdf?symbol=ar/A/CONF.216/16
http://www.droit-dz-com/from/show
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، 2018، سميـواة وال هساواة بدوف هشاركة وال هشاركة دوف حرية )؛ إذ ال حرية بدوف هسا2011الدستوري 
(؛ ويتحقؽ " هبدأ الهساواة أهاـ القاىوف فيها يخولً هف هزايا وها يفرضً هف أعباء هف أٌـ األسس التي 275ص

 18تقـو عميٍا الدولة الحديثة"

وًىا وهقدًسا ال يهكف ألحد أف ُيحـر وهف حقوؽ اإلىساف أيًضا الحؽ في التهمؾ؛ ولها كاىت الهمكية حًقا هص    
هىٍا إال عىدها تقتضي الضرورة؛ فإف الدفع بحهاية ٌذا الحؽ تأتي ضهف أحكاـ القاىوف الدولي لحقوؽ اإلىساف 

واتفاقية التهييز  1965كتمؾ الواردة في االتفاقية الدولية بشأف القضاء عمى جهيع أشكاؿ التهييز العىصري 
، وفي الهيثاؽ االفريقي لحقوؽ اإلىساف والشعوب؛ وكذلؾ الهيثاؽ العربي لحقوؽ 1967العىصري ضد الهرأة 

(. وحهاية حؽ اإلىساف في التهمؾ هقررة أيًضا في دساتير ليبيا الهتعاقبة؛ فقد 1، ص1992اإلىساف )الهوافي، 
الهالؾ هف لمهمكية حرهة فبل يهىع عمى أف "  1951هف أوؿ دستور لمدولة الميبية  31لهادة وردت بىص ا

ال في حدود القاىوف وال يىزع هف أحد همكً إال بسبب الهىفعة العاهة في األحواؿ الهبيىة في إالتصرؼ في همكً 
هف  16"؛ وأيًضا ىص الهادة القاىوف وبالكيفية الهىصوص عميٍا فيً وبشرط تعويضً عىً تعويضا عادؿ

( التي قررت بأف "الهمكية الخاصة هصوىة وال )آخر وثيقة دستورية صدرت حتى اآلف 2011اإلعبلف الدستوري 
 يهىع الهالؾ هف التصرؼ في همكً إال في حدود القاىوف"

وبذلؾ يبدو طبيعًيا ها رتبً القاىوف الميبي عمى ٌذا الهبدأ الدستوري في واقع العبلقات القاىوىية )الهسيري،     
(.             1998لواقع أو الهحتهؿ )الهزوغي، ( عىدها قرر لمهمكية دعاوى تدفع عىٍا االعتداء ا218، ص2015

ا الدستور الميبي هف خبلؿ تخويؿ  ليس ذلؾ فحسب إىها تتقرر الحهاية القاىوىية لكافة الحريات العاهة التي يجيٌز
كؿ هف يتعرض العتداء غير هشروع الحؽ في طمب وقؼ االعتداء هع التعويض عها لحؽ بً هف ضرر؛ 

تصرؼ سواء كاف شرًطا أو اتفاًقا يشكؿ هساًسا بتمؾ الحريات أو يعوؽ ههارستٍا  باإلضافة إلى بطبلف أي
 كالشرط الذي يهىع شخٌص ها هف أداء عهؿ أو القياـ بىشاط دوف هسوغ تشريعي.

وبىاًء عميً؛ الىظاـ القاىوىي الميبي يتضهف جهمة هف الىصوص القاىوىية التي تحقؽ إلى حٍد بعيد أٌداؼ     
لسىة  12تداهة في ٌذا االتجاي بها يعزز الىهو االقتصادي؛ ىذكر هىٍا: قاىوف عبلقات العهؿ رقـ التىهية الهس

( هع هقوهات 4الذي بهوجبً تتكاهؿ الحقوؽ الههىوحة لمهوظفيف والعهاؿ عمى حٍد سواء )ىص الهادة  2010
حهايتً قاىوًىا بها يؤهف كراهة  التىهية الهستداهة كتمؾ الهتعمقة بحؽ العهؿ لكوتً حًقا طبيعًيا؛ وهف األٌهية

(، وكذلؾ الحؽ في  19اإلىساف باعتباري وسيمة أساسية وهباشرة لمحصوؿ عمى األجر العادؿ )ىص الهادة 
بشأف الضهاف االجتهاعي؛   1980لسىة  13الضهاف االجتهاعي الوارد بىص الهادة األولى هف القاىوف رقـ 

                                                 

 .هحكهة استئىاؼ بىغازي )حكـ غير هىشور(. 10/12/1998بتاريخ  89/25الدعوى اإلدارية   18
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و ها يهىح الفرد ضهاىات تؤهف احتياجات ً الهعيشية ىاٌيؾ عف االستقرار العائمي واإلحساس باألهاف؛ هها ٌو
 يكسبً الثقة  واالطهئىاف عمى حاضري وهستقبمً.

وهف أٌـ تطبيقات حهاية حقوؽ اإلىساف أيًضا لتحقيؽ تىهية هستداهة بتوافر هقاصدٌا وغاياتٍا الحؽ في     
هف قاىوف عبلقات العهؿ الهشار إليً(، والحؽ 38 السكف اآلهف والبلئؽ والحؽ في الرعاية الصحية )ىص الهادة

في التهتع بأعمى هستوى ههكىة هف الصحة البدىية والعقمية. كها أف حؽ التعميـ هكفوؿ لمجهيع في القاىوف 
الميبي باعتباري هف الهقوهات الضرورية والعىصر األكثر أٌهية في عهمية التىهية الهستداهة بالىظر إلى أٌدافً 

 بشأف التعميـ.   2010لسىة  18هف القاىوف رقـ  2الهادة  الواردة بىص

ا عمى التىهية الهستداهة أيًضا حؽ االىتخاب الذي يعد     كها أىً هف أٌـ حقوؽ اإلىساف التي تعكس آثاٌر
الواجٍة الحقيقية لهقاصد التىهية الهستداهة هف جٍة أىً هبدأ دستوري وبً يتحدد ٌيكؿ سيادة القاىوف في الدولة 

 آليات الحكـ الرشيد أو الصالح.و 

اب     وأخيًرا يهثؿ حهاية حقوؽ اإلىساف وكفالة الهساواة لمجهيع أهاـ القضاء وعدـ التهييز أساس هكافحة اإلٌر
 ( الذي يشكؿ ىقطة فارقة في اآلثار السمبية عمى هبادئ التىهية الهستداهة ووسائمٍا.151، ص2015)هكاي،

 الطبيعية االستغالل األمثل:استغالل الموارد  -ثانياا

الحؽ في  -تبدأ عهمية استغبلؿ الهوارد الطبيعية االستغبلؿ األهثؿ هف الهبدأ القاىوىي في التشريعات الدولية  
، واستغبللٍا بأساليب سميهة يراعى فيٍا احتياجات األجياؿ القادهة بها يحقؽ الرفاي ٌادسيادة الشعوب عمى هوار 

حؽ الجيؿ القادـ، والداللة عمى سيطرة الدولة عمى هواردٌا وتىظيـ استغبللٍا قاىوًىا االقتصادي دوف الهساس ب
يهثؿ صورة هف صور التىهية الهستداهة في التشريع الميبي ها ورد بىص الهادة الثاىية هف قاىوف حهاية البيئة 

الهستداهة واالستفادة هف الهوارد تحقيؽ التىهية )الهشار إليً( عمى أف هف األٌداؼ التي يتوخاٌا ٌذا القاىوف "
وعمى ها يبدو أف الهشرع الميبي يستقي استدالالتً في ٌذا   "،الطبيعية والعهؿ عمى استغبللٍا االستغبلؿ األهثؿ

( بشأف 17-)د 1803الشأف هف عدة هواثيؽ دولية هىٍا؛ ىص الفقرة األولى هف قرار الجهعية العاهة رقـ 
يتوجب أف تتـ ههارسة حؽ الشعوب واألهـ في السيادة الدائهة عمي الطبيعية بأىً " السيادة الدائهة عمى الهوارد

؛ وكذلؾ ىصوص الهواد  19" ثرواتٍا وهواردٌا الطبيعية وفقا لهصمحة تىهيتٍا القوهية ورفاي شعب الدولة الهعىية
قتصادية الذي يوثؽ حؽ الشعوب في تىهيتٍا اال 20هف الهيثاؽ االفريقي 22وىص الهادة  20، و 19

                                                 

 . 1962ديسهبر  14الصادر في    19

الشعوب كمٍا سواسية وتتهتع بىفس الكراهة ولٍا ىفس الحقوؽ، وليس ٌىاؾ ها يبرر سيطرة  19جاء بىص الهادة   20
بأف "لكؿ شعب الحؽ فى الوجود، ولكؿ شعب حؽ هطمؽ  20الفقرة األولى هف الهادة وبىص  .شعب عمى شعب آخر
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واالجتهاعية والثقافية وتهتعٍا بالتراث اإلىساىي الهشترؾ، وأيًضا ها تضهىً إعبلف الحؽ في التىهية الذي 
؛ وىجد أهثمة  1986ديسهبر  4الصادر في  128-41اعتهدتً الجهعية العاهة باألهـ الهتحدة وفؽ القرار رقـ 

د الطبيعية، والتي تعهؿ عمى تىظيهٍا واستغبللٍا عمى تطبيقاتً فيها تهمكً ليبيا هف ثروة ضخهة هف الهوار 
( 2)ىص الهادة  1971لسىة  2هف بيىٍا قاىوف الهىاجـ والهحاجر رقـ  21االستغبلؿ األهثؿ عدة قواىيف وطىية

بشأف تأهيـ  1971لسىة  11بشأف البتروؿ )الهادة األولى(، والقاىوف رقـ  1955لسىة  25وأيًضا القاىوف رقـ 
الخاص بإىشاء الهؤسسة الوطىية لمىفط والقواىيف الهعدلة لً،  1970لسىة  24يًضا القاىوف رقـ شركة الزيت، وأ

 .  تىفيذ هشروع الىٍر الصىاعيو ـ وتعديبلتً بشأف تهويؿ 1983( لسىة 10القاىوف رقـ )و 

هواردىا الطبيعية وبتفسير الىصوص الواردة في القواىيف الهذكورة يتأكد لىا اتجاي الهشرع الميبي ىحو تطوير      
واالستفادة هىٍا إلى أجؿ غير هسهى دوىها أف ىجعؿ األجياؿ القادهة تعاىي هف ىقص الهياي والطاقة والتربة 
و ها يحقؽ أيًضا الىهو االقتصادي ويعود بالرفاٌية هف خبلؿ ُحسف استغبللٍا  والهوارد الحيوية األخرى؛ ٌو

و ها لً آثاري عمى عدال  ة اىتفاع الجهيع بٍا.االستغبلؿ األهثؿ؛ ٌو

ىخمص هها سبؽ إلى أٌهية سيطرة الدولة عمى هواردٌا تظٍر في غرض تهكيىٍا هف استغبللٍا بحرية   
لهتطمبات التىهية الهستداهة؛ إذ تشكؿ ٌذي الهوارد رأس هاؿ هشاريع التىهية الهستداهة وها لٍا هف تداعيات عمى 

 رفع هستوى الىهو االقتصادي. 

 والسمم:األمن  -ثالثاا

ري يعتهد األهف بيف أفراد الهجتهع عمى فكرة الهساواة بيف الجيؿ الواحد واالجياؿ القادهة؛ كها ال     بشكؿ جٌو
، ويتأكد ٌذا 22يحؽ ألي إىساف التقميؿ هف سبلهة اآلخر وال يحؽ ألي جيؿ أف يتسبب باإلذالؿ لؤلجياؿ القادهة

إلعبلف العالهي لحقوؽ اإلىساف بأف " االعتراؼ بالكراهة الرأي فيها ورد بىص الفقرة األولى هف ديباجة ا
الهتأصمة في جهيع أعضاء األسرة البشرية وبحقوقٍـ الهتساوية الثابتة ٌو أساس الحرية والعدؿ والسبلـ في 

 حؽ الشعوب في السمـالعالـ". وأيًضا بها جاء في اإلعبلف الصادر عف الجهعية العاهة باألهـ الهتحدة بشأف 

                                                                                                                                          

وثابت فى تقرير هصيري ولً أف يحدد بحرية وضعً السياسي وأف يكفؿ تىهيتً االقتصادية واالجتهاعية عمى الىحو 
 الذى يختاري بهحض إرادتً".

راجع: هركز الهعموهات والتوثيؽ، قواىيف الىفط والطاقة والتىظيـ الصىاعي، الرابط:   21
http://itcadel.gov.ly/2016/05الصىاع-والتىظيـ-والطاقة-الىفط-/قواىيف .  

 .تحاد الدولي لحهاية الطبيعة)السابؽ اإلشارة إليً(تقرير اجتهاع خبراء اال  22

http://itcadel.gov.ly/2016/05/قوانين-النفط-والطاقة-والتنظيم-الصناع
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عمى جهيع الدوؿ والهىظهات الدولية اتخاذ “بىص الفقرة الرابعة هىً بأف  1984الهؤرخ في ىوفهبر  39/11رقـ 
 . ”التدابير الهبلئهة عمى الهستوى الدولي والوطىي لتحقيؽ األهف والسمـ

الجريهة سواء وبىاًء عميً األهف والسمـ لئليفاء بهقاصد التىهية الهستداهة يعىي الهحافظة عمى األرواح وهكافحة 
و أهر ال يتحقؽ إال بتوافر ىظاـ قاىوىي ىزيً وعادؿ.  وقعت عمى الىفس أو الهاؿ، ٌو

وسموؾ الهشرع الميبي هستقر عمى ٌذي الهبادئ الدولية والداللة عمى ذلؾ أف كافة الىصوص القاىوىية في     
ص الهادة األولى هف قاىوف العقوبات التشريع الميبي بهختمؼ هوضوعاتٍا تأتي في إطار الهبدأ العاـ الوارد بى

بشأف الهخدرات والهؤثرات  1990لسىة  7؛ وهف أهثمتٍا: القاىوف رقـ 23الميبي "ال جريهة وال عقوبة إال بىص"
 4بشأف إقاهة حدي السرقة والحرابة وتعديبلتً، وقاىوف تحريـ الخهر رقـ  1425لسىة  13العقمية، والقاىوف رقـ 

بشأف العدالة االىتقالية، وهفٍـو  2013لسىة  29تً. وقاىوف العدالة االىتقالية رقـ و.ر وتعديبل 1423لسىة 
ا  .   24العدالة االىتقالية يعىي جبر الضرر والىص عمى ضهاىات دستورية بعدـ تكراٌر

ا ىستىتج هىٍا بأف  ٌذي القواىيف وغيٌر

الدولية التي ىصت عمى تجريـ  ها ورد في التشريع الميبي ٌو تطبيؽ لمشرع اإلسبلهي وهختمؼ الهواثيؽ -
 االعتداء أًيا كاف ىوعً؛ لها في ذلؾ هف تبعات وخيهة عمى الحياة اآلهىة والهستقرة. 

إيجاد هجتهع آهًىا وهستقًرا ُيعد بيئة هبلئهة إلىشاء الهشروعات التىهوية، واالستفادة هف رؤوس األهواؿ  -
 األجىبية واستثهارات دولية هستقرة. 

الحاؿ في ليبيا يصعب الوفاء بٍذي االلتزاهات القاىوىية؛ وهف التحديات التي تواجً غير أف واقع    
تحقيؽ أٌداؼ التىهية الهستداهة في ٌذا الشأف عدـ االستقرار السياسي الذي ىرى تداعياتً عمى هؤشرات التىهية 

وات هف هشاكؿ سياسية كبيرة كاف البشرية أو اإلىساىية؛ وكذلؾ عمى السبلـ والعدالة ىظًرا لها تشٍدي ليبيا هىذ سى
لٍا دور في إجٍاض كؿ آليات وخطط هؤسسات الدولة التي تعهؿ عمى خمؽ بيئة آهىة وهستقرة لكافة البراهج 
التىهوية. غير أف كثيًرا هف الجٍود الدولية واالقميهية والوطىية ُتبذؿ ألجؿ إعهاؿ هبدأ األهف وهتطمباتً القاىوىية 

                                                 

 23 -https://ssf.gov.ly/wp
-content/uploads/2012/09/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA

%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A.pdf  

التوجيٍية بشأف الحؽ في االىتصاؼ والجبر لضحايا االىتٍاكات الجسيهة الهبادئ األساسية والهبادئ راجع ىصوص   24
 .2005األوؿ/ديسهبر  :لمقاىوف الدولي لحقوؽ اإلىساف واالىتٍاكات الخطيرة لمقاىوف اإلىساىي الدولي

https://ssf.gov.ly/wp-content/uploads/2012/09/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A.pdf
https://ssf.gov.ly/wp-content/uploads/2012/09/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A.pdf
https://ssf.gov.ly/wp-content/uploads/2012/09/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A.pdf
https://ssf.gov.ly/wp-content/uploads/2012/09/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A.pdf
https://ssf.gov.ly/wp-content/uploads/2012/09/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BPGRRRVGVIHRLS.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BPGRRRVGVIHRLS.pdf
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، باإلضافة إلى عدد هف 25تقرار؛ وأٌـ ٌذي الجٍود تعييف بعثة األهـ الهتحدة لمدعـ في ليبيالكي تىعـ ببلدىا باالس
 االتفاقات الدولية بٍذا الشأف؛ باعتبار جعؿ ليبيا هىطقة حاهية ال شؾ أىً يعطؿ كؿ براهج التىهية ألجياؿ.

 حماية البيئة: -رابعاا

ستداهة البيئية ليست عائًقا لمتىهية إىها ٌي هحرًكا بأف اال 2015جاء بتقرير األهـ الهتحدة لمبيئة لعاـ 
هف الهيثاؽ األفريقي بأف لمشعوب في القارة األفريقية الحؽ في بيئة هرضية  24؛ كها ورد بىص الهادة 26لٍا

وشاهمة وهبلئهة لمتىهية. إًذا بيئة خالية هف التموث ٌو الهرجى الهقصود فيها أقري الهشرع الميبي هف قاىوف 
ا الهحيط لبيئة؛ إذ "حهاية ا يٍدؼ ٌذا القاىوف إلى تحقيؽ الرقابة عمى البيئة بقصد حهايتٍا وتحسيىٍا، باعتباٌر

الذي يعيش فيً اإلىساف وجهيع الكائىات الحية، بها في ذلؾ الهاء والتربة والغذاء هف التموث، هع إيجاد الطرؽ 
لموسط الطبيعي والوقاية هف التموث واألضرار الهختمفة الهىاسبة لقياس التموث والعهؿ عمى صياىة التوازف البيئي 

الىاتجة عىٍا وهحاربتٍا والتقميؿ هىٍا، وتحسيف إطار الحياة وظروفٍا، ووضع الخطط والبراهج العهمية هف أجؿ 
27"ؾذل

هف  25وال شؾ أف ضهاىات ٌذا الىص تظٍر في تشريعات خاصة كتمؾ الواردة بهضهوف الهادة   ، 
 وفي ىص البىد الثاىي لمهادة الثاىية هف البلئحة 28 2012لسىة  59لهحمية رقـ قاىوف اإلدارة ا

                                                 

؛ وهف جٍة أخرى وفًقا لقرار هجمس 2011)سبتهبر/أيموؿ  2009حهؿ رقـ  يبقرار هف هجمس األهف الدول 2011أسست في   25
أىشئت شعبة حقوؽ اإلىساف والعدالة االىتقالية وسيادة القاىوف في بعثة األهـ الهتحدة لمدعـ في ليبيا  2012لسىة  2040األهف 

القاىوف ورصد وحهاية حقوؽ اإلىساف  وتٍدؼ إلى تحقيؽ هستقبؿ أفضؿ لببلدىا وشعبٍا هف خبلؿ تعزيز سيادة 2011في عاـ 
    https://unsmil.unmissions.org/ar/documentsوفًقا لبللتزاهات القاىوىية الدولية لميبيا. الرابط:

 5ص  - 2015التقرير السىوي لبرىاهج األهـ الهتحدة لمتىهية   26

 بشأف حهاية وتحسيف البيئة 2003لسىة  15هف القاىوف رقـ  2هادة ىص ال  27

دارة الهرافؽ العاهة الهتعمقة بشؤوف التخطيط العهراىي والتىظيـ "  28 ىشاء وا  تختص البمدية بوجً عاـ بتىفيذ لوائح البمدية، وا 
والطرؽ والهياديف والجسور والهباىي والشؤوف الصحية، واالجتهاعية، وهرافؽ الهياي، واإلىارة، والصرؼ الصحي 

والوسائؿ الهحمية لمىقؿ العاـ والىظافة العاهة والحدائؽ وأهاكف الترفيً العاـ والهبلجئ والعقار والهساحات واألسواؽ 
العاهة والهوافقة عمى الترخيص بإىشاء الهشروعات السياحية واالستثهارية داخؿ حدودٌا، ولمبمدية أف تىشئ وتدير في 

وذلؾ عمى الىحو الذي تبيىً  تٍا بالذات أو بالواسطة الهؤسسات التي تراٌا كفيمة بتىفيذ اختصاصاتٍادائرة اختصاصا
تىظيـ الحرس   .شؤوف السجؿ الهدىي :كها تتولى البمدية عمى األخص الهٍاـ اآلتية  .البلئحة التىفيذية لٍذا القاىوف

دارة الطرؽ و  تالبمدي واألسواؽ الهحمية والسمخاىا هراقبة البيئة   .إصدار الرخص الهحمية .الجسور الهحميةإىشاء وا 

دارة حضاىات الهشاريع الصغرى بالتعاوف هع الجٍات الهختصة .والصحة العاهة   .إىشاء وا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%B1%D9%82%D9%85_2009
https://unsmil.unmissions.org/ar/documents
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ا هف الىصوص كىص الهادة 29 1982لسىة  3التىفيذية لقاىوف تىظيـ استغبلؿ هصادر الهياي رقـ  هف  3، وغيٌر
بشأف  2001لسىة  3و.ر بشأف إىشاء جٍاز الحرس البمدي،  والقاىوف رقـ 1372لسىة  149القرار رقـ

بشأف حهاية الهراعي  1992لسىة  14الهعدؿ بالقاىوف رقـ  1982لسىة  5التخطيط العهراىي، والقاىوف رقـ 
 1973لسىة  8بشأف األحكاـ الخاصة بالىظافة العاهة، والقاىوف رقـ  1984لسىة  13والغابات، والقاىوف رقـ 

 بشأف هىع تموث هياي البحر بالزيت.  

)السابؽ اإلشارة إليً( بأف  2015بيئة فيها ذكري تقرير األهـ لهتحدة لمبيئة لعاـ ويهكف تبيف أٌهية حهاية ال   
 يعالج استداهة أو هباشرة بصورة البيئية )ها يقارب هف ىصؼ اٌداؼ التىهية الهستداهة يركز عمى القضايا

والطاقة،  البشرية، اتوالهستوطى والصرؼ الصحي، والهياي والزراعة والغذاء الفقر والصحة :هثؿ الطبيعية الهوارد
األرضية( ))الجبوسي،  والىظـ اإليكولوجية والهحيطات، واإلىتاج الهستداهيف، واالستٍبلؾ الهىاخ، وتغير
و ها يعكسً تطبيؽ ىص الهادة 50، ص2013  59هف البلئحة التىفيذية هف قاىوف اإلدارة الهحمية رقـ  9(. ٌو
وحدات إدارية هحمية تختص بهٍاـ وهسؤوليات هحمية ذات عبلقة تىشأ بالبمديات فيها تقرري بأف "  2012لسىة 

 :هباشرة باإلشراؼ عمى األعهاؿ الهتعمقة بتقديـ الخدهات لمهواطىيف والهقيهيف داخؿ دائرتٍا وذلؾ وفقا لها يمي
الىظافة  –اإلصحاح البيئي  -الصحة العاهة -الحاضىات لمهشاريع الصغرى -الرخص الهحمية -الحرس البمدي

ات والهصائؼ  -الهقابر العاهة –الهحاجر  -عاهةال  -غاز الهىازؿ -الهياي والصرؼ الصحي –الحدائؽ والهىتٌز
األهبلؾ العاهة  -السجؿ الهدىي –الىقؿ العاـ والسير عمى الطرقات  –ارة العاهة بالهياديف والشوارع ىاإل

 .ـ"شؤوف البىاء والٍد -والتخطيط العهراىي

 االستثمار: -خامساا

بطبيعة الحاؿ ال ُيقصد هف تشريعات االستثهار هىح الهستثهر هزايا هالية واعفاءات ضريبية وحوافز تشجيعية 
فقط لكوف ذلؾ ُيعد أهٍر عديـ الفائدة في غياب ضهاىات حقيقية في هواجٍة اإلجراءات والقرارات التي قد تجرد 

. ولذلؾ يتقصى الهشرع الميبي في ىصوصً (174ص، 2012،شمغـوالهستثهر هف همكيتً كالهصادرة والتأهيـ )
توفير بيئة آهىة لمهستثهر تقمؿ إلى حد كبير هف احتهاالت الهخاطر كتمؾ الهىصوص عميٍا في البلئحة 

 بشأف تشجيع االستثهار.  2010لسىة  9التىفيذية لمقاىوف رقـ 

بهعزؿ عف التطور االقتصادي وهف جٍة أخرى فإف فكرة الىشاط االقتصادي لؤلجاىب ال يهكف أف ُيفٍـ       
(، وهف ٌىا أضحت الضرورة همحة لموقوؼ عمى الىصوص القاىوىية الهىظهة لبلستثهار 35لمدولة )زغير، ص

                                                 

" لكؿ شخص الحؽ في استعهاؿ الهياي بالشرب وسقي حيواىاتً هف اليىابيع واألدوية عمى أال يسبب ضرًرا لٍذي الهياي   29
ا أو   الهقاهة عميٍا أو الهجاورة لٍا" لؤلراضيأو لهصادٌر
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يجاد تىهية اقتصادية  والتي تٍدؼ إلى الهواءهة بيف اعتبارات وهصالح عديدة كاجتذاب رؤوس األهواؿ وا 
هف الهادة الثاىية هف القاىوف  7هف أهثمتٍا ىص الفقرة (؛ ف43، ص1988واجتهاعية تىٍض بٍا الدولة )خالد،

 563هف الئحة العقود اإلدارية الصادرة بقرار رقـ  2، وىص الهادة 30و.ر بشأف السياحة1372لسىة  7رقـ 
بشأف تشجيع االستثهار، وكذلؾ ىشير في ٌذا 32(2010و.ر )1378لسىة  9. والقاىوف رقـ 31ـ 2007لسىة 

، والتي الشؾ أىٍا ُتعد هف أساليب 33هف االتفاقيات التي أبرهتٍا الدولة بالخصوص الصدد إلى ىصوص العديد
حهاية الهستثهر األجىبي بها تتضهىً هف شروط وضهاىات. وأيًضا ها جاء في قرار إىشاء الهؤسسة الميبية 

رقـ القاىوف ا و الصادر عف المجىة الشعبية العاهة سابقً  2006لسىة  208لبلستثهار التي أىشئت بهوجب القرار 
 .34بشأف إعادة تىظيهٍا 2010( لسىة 13)

ىخمص هها تقدـ أف االستثهار أداة في هجهوعة أدوات التىهية الحكوهية؛ ولكي يكوف لً تأثير تىهوي هقصود  
 فإن ذلك يعتمد عمى أمرين:

 وجود استراتيجية واضحة تدعهٍا القواىيف والموائح التىظيهية الخاصة باالستثهار هستىيرة بتحميبلت األول:

                                                 

تشجيع الهستثهريف الميبييف واألجاىب عمي االستثهار في الهشروعات السياحية بٍدؼ تىهية هوارد وهصادر الدخؿ   30 
 . القوهي

حددت ٌذي الهادة أىً يدخؿ في ىطاؽ سرياف البلئحة "العقود التي تبـر لتىفيذ هشروعات التىهية الههولة هف الهيزاىية   31
 العاهة أًيا كاىت جٍة التعاقد"

هىً بأف "يٍدؼ ٌذا القاىوف إلى تشجيع رؤوس األهواؿ الوطىية واألجىبية إلقاهة هشروعات ضهف  3ىصت الهادة   32
 لعاهة لمدولة وأٌداؼ التىهية االقتصادية واالجتهاعية ...."إطار السياسة ا

. 2004باريس، سىة  –هف أهثمتٍا: االتفاقية الثىائية بيف فرىسا وليبيا حهاية وتشجيع وضهاف االستثهارات الهتبادلة   33
واؿ لبلستثهار. . اتفاقية بيف هالطا وليبيا بشأف تشجيع اىتقاؿ رؤوس األه2005لسىة  3الجريدة الرسهية، العدد 
(. الجريدة 2002. واالتفاقية الثىائية بيف ليبيا والىهسا بشأف تشجيع االستثهار )فييىا 1973: 33الجريدة الرسهية العدد

 ـ.  2002: 3الرسهية العدد 

أغسطس هف  28في  لبلستثهارلميبيا. أسست الهؤسسة الميبية  صىدوؽ الثروة السيادية حكوهية تعتبر شركة قابضة  34 
وتـ إعادة تىظيهٍا بهوجب القاىوف الصادر عف المجىة الشعبية العاهة "سابقًا  208بهوجب القرار رقـ  2006سىة 

بها في ذلؾ الزراعية  الستثهار في هختمؼ الهجاالتاالهؤسسة تتولى بأف  5الهادة وىصت  2010( لسىة 13)
 /https://www.lia.ly/arهوقع الهؤسسة الميبية لبلستثهار عمى االىترىت والعقارية والهالية والىفط والغاز. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82_%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.lia.ly/ar/
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 6/2/2020اقتصادية سميهة وتخطيط جيد. وفي ٌذا الشأف ىستدؿ بها جاء في تقرير البىؾ الدولي الصادر في 
ثهارات في الرعاية الصحية األولية "هف أكثر الطرؽ فعالية لهعالجة األهراض غير الهعدية زيادة االست بأف 35

ذا أهر هىطقي هف هىظور الصحة واالقتصاد عمى السواء. فضخ الهزيد هف الهوارد  الجيدة الهيسورة التكمفة. ٌو
عمى الخطوط األهاهية لمكشؼ عف الحاالت وعبلجٍا هبكًرا، قبؿ أف تصبح أكثر خطورة، يىقذ األرواح ويحسف 

 ".الرعاية الصحية ويدعـ التأٌب لتفشي األوبئةالىتائج الصحية ويخفض تكاليؼ 

تتطمب هشاريع التىهية الخبرة الهتخصصة، والقدرات الهٍىية كالكفاءة والبحث عف الهوارد أو الحصوؿ  الثاني:
 عمى أصوؿ استراتيجية لبلستثهار. 

 التنمية اإلنسانية: -سادساا

ورد هفٍـو  36ف خمؽ الفرص لؤلجياؿ القادهةتحت عىوا 2002في تقرير التىهية اإلىساىية العربية لعاـ 
و هفٍـو بديؿ  التىهية اإلىساىية بأىٍا " عهمية توسيع الخيارات االقتصادية واالجتهاعية والسياسية والثقافية" ٌو

، كها حدد ٌذا التقرير ثبلث ىواقص تىاؿ هف التىهية اإلىساىية؛ ىقص الحرية، وىقص 37عف التىهية البشرية
  38ىقص القدرات اإلىساىية قياًسا إلى الدخؿ" تهكيف الهرأة، و 

وألف البشر ٌـ هحور التىهية الهستداهة فإف الهىطؽ القاىوىي يضعىا أهاـ اعتبارات أساسية الستهرار 
ٌذي القدرات البشرية ىذكر هىٍا؛ حؽ الشعوب في تىهية هواردٌا االقتصادية وتحسيف هستواٌا االجتهاعي 

في التىهية بالهجاالت االقتصادية واالجتهاعية والثقافية وحتى السياسية ها ٌو إال والثقافي؛ وبذلؾ حؽ الشعوب 
و أهر يستٍدؼ  حقوؽ ىجد هداٌا في التشريعات القاىوىية التي تىظـ كافة البراهج التىهوية في ٌذي الهجاالت، ٌو

ة فيٍا هها يضعىا أهاـ هعادلة تىهية اإلىساف باعتباري الهوضوع الرئيسي لمتىهية الذي يىبغي عمى كؿ فرد الهشارك
 هىطقية هضهوىٍا أف اإلىساف ٌو الهشارؾ الىشط في التىهية الهستداهة والهستفيد هىٍا وفيٍا.

                                                 

-6/2/2020https://www.albankaldawli.org/ar/news/immersiveبتاريخ   35
story/2020/02/06/tackling-worlds-deadliest-diseases-can-boost-healthy-workforce-

and-economic-growth?cid=ECR_E_NewsletterWeekly_AR_EXT 

اعي، الرابط:  برىاهج األهـ الهتحدة اإلىهائي، الصىدوؽ العربي لئلىهاء االقتصادي واالجته  36
https://www.un.org/ar/esa/ahdr/pdf/ahdr02/AHDR_2002_Complete.pdf 

 لبشرية أوسع بكثير هفٍـو التىهية اإلىساىية أوسع هف هفاٌيـ التىهية حتى تمؾ التي تركز عمى اإلىساف فتىهية الهوارد ا  37

 .25ص -2002تقرير التىهية اإلىساىية العربية الصادر عف برىاهج األهـ الهتحدة اإلىهائي،   38

https://www.un.org/ar/esa/ahdr/pdf/ahdr02/AHDR_2002_Complete.pdf
https://www.un.org/ar/esa/ahdr/pdf/ahdr02/AHDR_2002_Complete.pdf
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  المواطنة: -سابعاا

و ها ىتبيىً في إطار هكوىات هفٍـو التىهية الهستداهة      ؛ فٍي تعىي الهسؤوليات التي يتوجب عمى كؿ 39ٌو
ا لضهاف أف يصبح العالـ هكاًىا أفضؿ، لذلؾ ألزهت الىصوص القاىوىية الفرد بواجبات فرد في الهجتهع القياـ بٍ

تجاي عائمتً وهجتهعً بها يضهف احتراـ حقوؽ اآلخريف واحتراـ األهف الجهاعي واألخبلؽ والهصمحة العاهة 
إليً(، وقاىوف  )السابؽ اإلشارة 2010لسىة  12هف قاىوف عبلقات العهؿ رقـ  122كتمؾ الواردة بىص الهادة 

التي تسترعي الهحافظة عمى القيـ الثقافية والهوروث  1994لسىة  3حهاية اآلثار والهتاحؼ التاريخية رقـ 
ف كىا ورثىاي عف أجياؿ سابقة. وقاىوف الضرائب  الثقافي الميبي لها في ٌذا الهوروث هف حؽ لؤلجياؿ القادهة وا 

الهالية الهفروضة عميً، وعدـ تعريض دولتً لمخطر والهحافظة عمى  عمى الدخؿ التي تمـز الفرد بالقياـ باألعباء
ا هف الواجبات التي تتزايد يوًها بعد يوـ.     التضاهف االجتهاعي وغيٌر

 المبحث الثاني
 الضمانات القانونية لتنمية مستدامة في ليبيا

ضي؛ هها يكفؿ لٍا الحهاية يعكس الىص التشريعي لهتطمبات وأٌداؼ التىهية الهستداهة قابميتٍا لمتقا    
و ها سىىاقشً في اتجاٌيف؛ األوؿ هىٍها ىبيف فيً أوجً الحهاية القاىوىية لتحقيؽ  القاىوىية بشكؿ أو بآخر، ٌو

 أٌداؼ التىهية الهستداهة، والثاىي ىستعرض فيً آليات الحهاية القاىوىية في ٌذا الشأف؛ وذلؾ كها يأتي:

 المطمب األول
 نية ألىداف ومقاصد التنمية المستدامةأوجو الحماية القانو 

و ها سىىاقشً عمى الىحو     وتتهثؿ أوجً ٌذي الحهاية في استقبلؿ القضاء والحكـ الرشيد وتجريـ الفساد، ٌو
 اآلتي:  

   استقالل القضاء: -أوالا 

ئ تحت عىواف السمطة القضائية في الهبادئ األساسية التي اعتهدتٍا األهـ الهتحدة بشأى 6جاء بىص الفقرة    
يكفؿ هبدأ استقبلؿ السمطة القضائية لٍذي السمطة ويتطمب هىٍا أف تضهف بأف " 40استقبلؿ السمطة القضائية

                                                 

https://political-التىهية الهستداهة، الهوسوعة السياسية. الرابط  39 
encyclopedia.org/dictionary/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%

D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85
%D8%A9  9، ساعة الدخوؿpm    2020هايو  5بتاريخ. 

ساسية بشأف استقبلؿ السمطة القضائية اعتهدٌا هؤتهر األهـ الهتحدة السابع لهىع الجريهة وهعاهمة الهجرهيف هبادئ أ  40
. كها اعتهدت وىشرت عمي الهؤل بهوجب 1985أيموؿ/ديسهبر  6آب/أغسطس إلى  26الهعقود في هيبلىو هف 

https://political-encyclopedia.org/dictionary/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://political-encyclopedia.org/dictionary/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://political-encyclopedia.org/dictionary/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://political-encyclopedia.org/dictionary/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://political-encyclopedia.org/dictionary/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9
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لهعىى يىبغي أف تكوف الهحاكـ هستقمة في " وبٍذا اسير اإلجراءات القضائية بعدالة، واحتراـ حقوؽ األطراؼ
اختصاصٍا كبل هىٍها عف األخرى، وأف تكوف السمطة القضائية في الىٍوض بالتزاهاتٍا القاىوىية بهىأى عف 

ويجد ٌذا الهبدأ أساسً في أحكاـ القاىوف الميبي بىص ، (285، ص2018سمطات الدولة األخرى )الغزير، 
"السُّمطة القضائية ُهستقمة، وتتوالٌا الهحاكـ عمى بأف  2011ي الصادر في عبلف الدستور ( هف اإل32)الهادة 

اختبلؼ أىواعٍا ودرجاتٍا، وتصدر أحكاهٍا وفقًا لمقاىوف، والُقضاة ُهستقموف ال ُسمطاف عميٍـ في قضائٍـ لغير 
؛ وبذلؾ استقبلؿ "، ولـ تخرج هفاٌيـ ٌذا الهبدأ عف ٌكذا سياؽ في دساتير ليبيا الهتعاقبةالقاىوف والضهير

 السمطة القضائية في أحكاـ القاىوف الميبي تعىي:

وحدة القضاء بهعىى الجهيع يحتكـ دوف تفرقة او تهييز أهاـ ذات القاضي الهختص ٌذا هف جٍة، وهف  -
 جٍة أخرى ال وجود لهحاكـ استثىائية ألفراد أو طوائؼ أو طبقات اجتهاعية.

تطبيؽ األحكاـ والعقوبات وفؽ تشريعات وقواىيف تسري عمى الجهيع وحدة القاىوف التي تعىي الهساواة في  -
 دوف استثىاء.

القضاء هحايدا وهتخصصا حتى ال يكوف ٌىاؾ هجاؿ لتحصيف أي قرار أو تصرؼ او حتى التجاوز أو  -
 التسمط.

وبٍذي الهعاىي تكوف استقبلؿ السمطة القضائية هؤشر ذا داللة عمى هستوى الديهقراطية واالستقرار 
السياسي واالجتهاعي في الببلد. بؿ خبلؼ كؿ تمؾ الهفاٌيـ لٍا يفسر عمى أىً بها يعرؼ بالفساد 
القضائي؛ والذي يهثؿ أحد العقبات الرئيسية في هسار تعزيز الديهقراطية؛ هها يرتب آثاًرا سمبية خطيرة 

ة في قدرتً عمى تحقيؽ أية لمغاية عمى التىهية الهستداهة أٌهٍا عدـ فاعمية الىظاـ القضائي وفقداف الثق
 هكاسب لمسبلـ والعدالة.     

كذا وفؽ تمؾ االعتبارات ىٍيب بالهشرع الدستوري الذي ىص صراحة عمى استقبلؿ السمطة القضائية أف     ٌو
 يعزز ٌذا االستقبلؿ هف حيث:

خرى، وبٍذا سهى اإلعبلف الدستوري الميبي السمطة القضائية كأحد سمطات الدولة ضهف بقية السمطات األ -
 ال هشروعية ألي ىص قاىوىي يىتقص هف ٌذي االستقبللية.

                                                                                                                                          

 13الهؤرخ في  40/146، 1985ي/ىوفهبر تشريف الثاى 29الهؤرخ في  40/32قراري الجهعية العاهة لؤلهـ الهتحدة 
 1985كاىوف األوؿ/ديسهبر 
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تسهية الهجمس األعمى لمقضاء كهؤسسة دستورية تشرؼ عمى إدارة القضاء. ويحدد طريقة اىتخاب أعضاؤي  -
وأف ُيهىح لٍذا الهجمس الحؽ في تطبيؽ الضهاىات التي يهىحٍا الهشرع العادي لمقضاة فيها يعود لتعييىٍـ 

 بٍـ.وتأدي
صياغة السمطة القضائية في باب هستقؿ يحدد الضهاىات الواجب هىحٍا لمقضاة كعدـ العزؿ هثبل، إذ أف  -

حتى عبارة ال سمطاف عميٍـ في أحكاهٍـ لغير القاىوف والضهير تقتصر عمى األعهاؿ القضائية في تحقيؽ 
هثمة في التعييف والىقؿ والعزؿ ألىٍا الدعاوى والحكـ فيٍا؛ وال تشهؿ الحقوؽ الوظيفية لمسمطة القضائية الهت

لغاءي ساعة يشاء؛ لذلؾ يجب أف يحدد بشكؿ واضح طريقة تعييف  بيد الهشرع العادي الذي بإهكاىً تعديمً وا 
 القضاة وىقمٍـ وعزلٍـ . 

كؿ ذلؾ يجعمىا ىؤيد القوؿ بأف هبدأ استقبلؿ القضاء يضهف القاضي العادؿ الذي يختصـ ذوي الشأف أهاهً     
؛ كها أف ضهاىات 41أف العدالة يهكف أف تشوي -يعىي  -، ص(؛ بيىها في غياب ٌذا االستقبلؿ 1997فتحي،)

و ها يعد هف أٌـ هتطمبات  سيادة القاىوف في الدولة تشترط توافر سمطة قضائية هستقمة استقبلاًل حقيقيا، ٌو
  (.462هف االعتداء )كشكاش، ص التىهية الهستداهة التي تعتد بإعهاؿ ضوابط القاىوف التي تحهي الحقوؽ

 42الحكم الرشيد -ثاىًيا

اصطبلحات هترادفة  Good judgmentوالحكـ الصالح  Good governanceالحكـ الرشيد والحوكهة     
؛ كها يقصد بً قواعد السموؾ واّلي وأسىد إليً هسئولّيًة ها الشَّخَص: ـحكَّ الحكـ؛  :43الهعاىي هف حيث المغة

ـْ  َتَحاَكُهوا ِإَلى الَعْقِؿ َأوَّالً  َيَتَحاَكُهوا َأفْ باط، واالحتكاـ: ٌو كااللتزاـ واالىض ٍِ ًِ ِلَحؿِّ ِىَزاِع يعىي وجود هرجعيات  ِإَلْي
الفمسفة والتصوُّؼ( ) - ِحْكهات جهع-: ِحْكَهةقاىوىية واخبلقية وادارية .. الخ يهكف الرجوع إليٍا، والحكهة 

و  .فاْحَتَكـَ  َيْحُكـَ   ؛أَهَريُ  :َتْحكيهاً بهعىى توجيً وارشاد وتوعية، والتحاكـ  هعرفة أفضؿ األشياء بأفضؿ العمـو ٌو
 التقاضي.

                                                 

 ،يوىيو ،هارس 1،2،3ع 38لمهزيد راجع استقبلؿ السمطة القضائية واستقبلؿ القضاء. الهجمة الجىائية القوهية، الهجمد   41
 وها بعدٌا. 4ص  -1995 -فبراير

الىهَ َالتىهية  في الحكن الجيدة تسٍن دارةإ الىظر القائمة إوَّالبمداو الىاهية بقَة َجٍة  هو الهستقاةؿ تدعن الدالئ  42
  داهةالغهَض التىظيهي َيىشئ بىية تحفيزية تعزز االست هو دارة الحكن الجيد يخفِّفإف. االجتهاعية

 43 ar/%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9/-y.com/ar/dict/arhttps://www.almaan 
 . أيًضا راجع:

https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8
%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9/
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9
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ر األساسي لقاعدة        وبٍذا الهعىى يكوف الحكـ الرشيد اصطبلًحا ٌو العدؿ بهعىاي الواسع والذي يعد الجٌو
ها قالً األهيف السابؽ لؤلهـ الهتحدة (، والداللة عمى ذلؾ 25هستداهة هبىية عمى حهاية الحقوؽ )الجبوسي، ص

. وبالتالي الحكـ 44كوفي عىاف بأف "الحكـ الصالح بهفردي ٌو أٌـ عاهؿ لمقضاء عمى الفقر وتعزيز التىهية"
 الرشيد أو الصالح ٌو عهمية لصىع القرار هف جٍة، وكيفية تىفيذ ٌذي القرارات هف جٍة أخرى.

ويتطمب الحكـ الرشيد أهريف: األوؿ هىٍها: توافر قواعد قاىوىية؛ وتشكؿ ٌذي القواعد إطاًرا قاىوىًيا لحهاية حقوؽ 
 اإلىساف بكافة طوائفً وتركيباتً والتي هف بيىٍا األقميات. 

القاىوىية، والتي ويقصد بٍذي الشفافية أف تىفيذ القرارات اإلدارية يتـ بىاًء عمى الىصوص  الشفافية؛ األمر الثاني:
تشهؿ بها فيٍا الموائح والقرارات الصادرة بالخصوص؛ كها يقصد بٍا أف الهعموهات هتاحة بأسموب سٍؿ وهفٍـو 
وهىشورة عمى الهواقع اإللكتروىية؛ حتى يتسىى لكؿ هف يتأثر بٍذي القرارات هف حيث تىفيذٌا في هواجٍتً 

مىا ىؤكد عمى أف هف أٌـ آليات الحكـ الرشيد الذي في إطاري الهعرفة الكافية واليقيف بعدالتٍا. كؿ ذلؾ يجع
 تتحقؽ هقاصد التىهية الهستداهة ٌي االفصاح والهساءلة والشفافية.

ىضيؼ إلى ها تقدـ أف قاعدة الحكـ الديهقراطي أساس الحكـ الصالح أو الرشيد؛ الذي اصبحت قىاعة    
 أف قدرتً عمى تحقيؽ األهف واالستقرار والسبلـ الهستداـ، حكوهات دوؿ العالـ تتزايد في السىوات األخيرة بش

 تجريم الفساد: -ثالثاا

بأف تجريـ  2000هف اتفاقية األهـ الهتحدة لهكافحة الجريهة الهىظهة عبر الوطىية لعاـ  8جاء بىص الهادة    
الذي يرتكبً هوظؼ عاـ الفساد ٌو تمؾ التدابير التشريعية وتدابير أخرى تعتهدٌا الدولة لتجريـ ذلؾ الفعؿ 

في هضهوف ىص  -ـ 2003 -واعتبرتً أيًضا اتفاقية االتحاد األفريقي لهىع الفساد وهكافحتً  45يوصؼ بالرشوة

                                                 

 .103ص -)السابؽ اإلشارة إليً( 2002تقرير التىهية اإلىساىية العربية   44

ية ىً " )أ( وعد هوظؼ عهوهي بهز إحدد ٌذا الىص تجريـ الفساد عمى أىً يقصد بً رشوة الهوظؼ العاـ هف حيث   45
غير هستحقة أو عرضٍا عميً أو هىحً اياٌا، بشكؿ هباشر أو غير هباشر، سواء لصالح الهوظؼ ىفسً أو لصالح 

شخص آخر أو ٌيئة أخرى، لكي يقـو ذلؾ الهوظؼ بفعؿ ها أو يهتىع عف القياـ بفعؿ ها ضهف ىطاؽ ههارستً 
 هٍاهً الرسهية؛

 الهوظؼ سواء لصالح ير هباشر، هزية غير هستحقة،)ب( التهاس هوظؼ عهوهي أو قبولً، بشكؿ هباشر أو غ
ىفسً أو لصالح شخص آخر أو ٌيئة أخرى، لكي يقـو ذلؾ الهوظؼ بفعؿ ها أو يهتىع عف القياـ بفعؿ ها ضهف 

 .ىطاؽ ههارستً هٍاهً الرسهية
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. بيىها لـ يظٍر تعريؼ لمفساد بىص اتفاقية األهـ الهتحدة لهكافحة 46الهادة الرابعة هىً عمى أىً هرادًفا لمرشوة
إال أف  48(4)ىص الهادة  2010تفاقية العربية لهكافحة الفساد وكذلؾ الحاؿ بىصوص اال 200347الفساد 
حددت عدة صور لمفساد ىذكر هىٍا، الرشوة، والكسب غير الهشروع  (61، ص2015آخروف،  السراءكميٍها )

ا؛ كؿ ذلؾ يجعمىا ىرى هضهوف الفساد يجتهع في إساءة استغبلؿ الوظيفة  والهحسوبية والعائدات اإلجراهية وغيٌر
و ها يؤكدي صىدوؽ الىقد الدولي بصياغة تعريؼ الفساد في تقريري الصادر عاـ العاهة بأىً إساءة  1996. ٌو

 (. 76، ص2010، دىوفاستعهاؿ الوظيفة العاهة لمكسب الخاص )لبلستزادة راجع: 

ف إعبلف ه 19وبىاء عمى كؿ ها تقدـ ُيعد الفساد عائًقا كبيًرا لمتىهية الهستداهة حسب ها ورد بىص الفقرة    
اىسبورغ بشأف التىهية الهستداهة بأف "الفساد يٍدد التىهية الهستداهة لمشعوب"؛ ولٍذا ىعتبري تحدًيا حقيقًيا  جٌو

يتهثؿ في تعزيز  واألمر الثانيإىٍاء الفقر؛  أوليما: بالنظر إلى أمرين:لتحقيؽ هقاصد التىهية الهستداهة 
ور التي يتخذٌا الفساد كالرشوة والهحسوبية بىصوص واضحة ، ولذلؾ يجـر القاىوف الميبي كافة الص49الرخاء

هف قاىوف العقوبات تحت عىواف اختبلس األهواؿ العاهة والخاصة بأف "العقوبة  230وصريحة هىٍا ىص الهادة 
السجف لكؿ هف قاـ بحكـ وظيفتً باختبلس ىقود أو أي أهواؿ تعود همكيتٍا لئلدارة العاهة أو ادعى همكيتٍا أو 

كؿ تصرؼ لهوظؼ عاـ يقع تحت هفٍـو سوء  234لمغير"، كها جـر الهشرع الميبي بىص الهادة  همكٍا
بشأف  1979لسىة  2التصرؼ إضراًرا بهصالح اإلدارة العاهة والقضاء، ىاٌيؾ عف تمؾ الواردة بالقاىوف رقـ 

و ها يتبلءـ هع ها جاء بىص الهادة  ف الدستوري الميبي الصادر هف اإلعبل 11الجرائـ االقتصادية وتعديبلتً؛ ٌو
 فيها قرري بأف " رعاية حرهة األهواؿ العاهة والخاصة واجب عمى كؿ هواطف"  2011في اغسطس 

وعمة التجريـ في شأف صور الفساد أف استغبلؿ الوظيفة لتحقيؽ هىفعة شخصية يهس بشكؿ هباشر    
هف قاىوف عبلقات  122الهشرع الميبي في التكميؼ بهٍاـ الوظيفة العاهة )الهادة  الهصمحة العاهة التي يتغياٌا
 العهؿ )السابؽ اإلشارة إليً(.  

                                                 

 46 http://www.auanticorruption.org/uploads/Convention_on_Combating_Corruption_Arabicdf 

 47 -palestine.org/cached_uploads/download/migrated-https://www.aman
files/itemfiles/01c233a8ebc6f4335746c4863a8c1de8.pdf  

 48 https://carjj.org/sites/default/files/achievements/ltfqy_lrby_lmkfh_lfsd.pdf  

-https://www.albankaldawli.org/ar/about/annual 2019التقرير السىوي لمبىؾ الدولي لعاـ   49
report/supporting-clients 

http://www.auanticorruption.org/uploads/Convention_on_Combating_Corruption_Arabicdf
https://www.aman-palestine.org/cached_uploads/download/migrated-files/itemfiles/01c233a8ebc6f4335746c4863a8c1de8.pdf
https://www.aman-palestine.org/cached_uploads/download/migrated-files/itemfiles/01c233a8ebc6f4335746c4863a8c1de8.pdf
https://www.aman-palestine.org/cached_uploads/download/migrated-files/itemfiles/01c233a8ebc6f4335746c4863a8c1de8.pdf
https://carjj.org/sites/default/files/achievements/ltfqy_lrby_lmkfh_lfsd.pdf
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دولة في هؤشر هدركات الفساد  180هف بيف  168وفي ٌذا الصدد ىشير إلى أف ليبيا احتمت الهرتبة      
اإلحباط ٌذي الىتائج عمى أف " لشفافية الدوليةهىظهة ا ؛ وقد عممت50؛ وقد صىفت أكثر الدوؿ فساًدا2019لمعاـ 

وهف جٍة هف فساد الحكوهة واىعداـ الثقة في الهؤسسات يدؿ عمى الحاجة الى الهزيد هف الىزاٌة السياسية." 
"عمى الحكوهات أف تعالج وبسرعة الدور الفاسد الذي تمعبً األهواؿ الطائمة الهىفقة في تهويؿ أخرى أكدت بأف 

 "سية والتأثير الغير شرعي التي ُتوقعً عمى أىظهتىا السياسيةاألحزاب السيا

عبلوة عمى ها سبؽ بياىً فإف هكافحة الفساد ٌو أهر هف صهيـ هقاصد التىهية الهستداهة. لها ألضرار     
 الفساد هف آثار بالغة الخطورة عمى الفقراء وعمى الفئات األكثر ضعًفا كالىساء واألطفاؿ، وهف تداعياتً أيًضا
عمى التىهية الهستداهة أىً سبب هباشر في زيادة تكاليؼ الهعيشة والحاجات الضرورية كاألدوية وهصاريؼ 
العبلج، باإلضافة أىً يشكؿ عائًقا في الوصوؿ إلى الخدهات الصحية والتعميهية، وتمؾ التي يقدهٍا قطاع 

 العدؿ؛ كها بوجود الفساد تىعدـ الفرص واستثهار الدولة لرأس هالٍا.

ا إال في دولة القاىوف  لذلؾ كؿ الىصوص التي يتبىاٌا الهشرع الميبي استٍداًفا لمقضاء عمى الفساد لف تؤتي ثهاٌر
 بوسائؿ الشفافية والهساءلة والحكـ الصالح أو الراشد.  

 المطمب الثاني

 المستدامة التنمية ومقاصد آليات الحماية القانونية لتحقيق أىداف 

قياـ الهؤسسات العاهة باختصاصاتٍا ال يتأَت بهىأى عف الهحاسبة والهساءلة والشفافية؛ كها أف    تطبيؽ      
القاىوف يتطمب جٍات هختصة لٍا صبلحيات قاىوىية لتعزيز سيادة القاىوف لغرض إيجاد سبؿ لمعيش الهستداـ 

وها سىتتبعً بالتفصيؿ هف خبلؿ بياف ٌذي اآلليات؛ وذلؾ عمى  هف خبلؿ ضهاف تطبيؽ القاىوف بالتساوي؛ ٌو
 الىحو التالي:  

 

 

                                                 

وقالت الهديرة التىفيذية لهىظهة الشفافية الدولية باتريشيا هوريرا: "أف غياب احراز تقدـ حقيقي ضد الفساد في هعظـ    50 
الدوؿ ٌو أهر هخيب لآلهاؿ ولً آثار سمبية وخيهة عمى الهواطىيف حوؿ العالـ." وأضافت: "لديىا فرصة إلىٍاء الفساد 

ة بيف السياسة واألهواؿ الضخهة، ويجب تهثيؿ جهيع الهواطىيف في صىع وتحسيف حياة الىاس، عميىا هعالجة العبلق
   ".القرار

https://www.transparency.org/news/pressrelease/2019_CPI_efforts_stagnate_in_G7_AR 
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/ القضاء:  أوالا

يشهؿ هفٍـو القضاء وزارة العدؿ والهحاكـ والىائب العاـ والهحاهي العاـ وآليات الشكاوى واإلجراءات       
ا، وتهثؿ ٌذي الهؤسسات واآلليات أساس العقد االجتهاعي بيف أفراد  الهجتهع الضبطية وهكافحة الفساد وغيٌر

والدولة هف جٍة اختصاص تمؾ الهؤسسات بتحقيؽ األهف العاـ واالستقرار هف خبلؿ هواجٍة اىتٍاكات القاىوف، 
ويقع عمى عاتقٍـ استيفاء الىاس حقوقٍا بالتعويض في حالة اإلضرار بٍذي الحقوؽ، وتسٍيؿ الحؿ السمهي 

ـ يتحدد أيًضا في فرض دور الدولة وب إشرافٍـ عمى هؤسسات الدولة كالهؤسسات لمهىازعات، كها أف دوٌر
 االقتصادية والهرافؽ العاهة .

كها أىً ال تتحقؽ الحهاية القاىوىية لهقاصد التىهية الهستداهة إال بهحاكـ هتخصصة هثؿ الهحاكـ التجارية     
 وهحاكـ هكافحة الفساد وآليات الوساطة والتحكيـ.  

يها تحققً هف ضهاىات الثقة بيف الحكوهة والهواطىيف وبهوجب ال شؾ أف كؿ ذلؾ يعزز هف دور العدالة ف   
ٌذي الثقة تتضاعؼ االستثهارات؛ عىدها يتأكد الهستثهر هف أف حقوؽ الهمكية هحهية بدعاوى قضائية، وتزيد 
الهساءلة والشفافية، وبذلؾ يتضح اىعكاسات العدالة عمى التىهية الهستداهة هف خبلؿ هؤسسات قوية تكوف ٌي 

 الحكـ العادؿ؛ لٍذا ىرى فيٍا ضرورة قصوى لمحد هف الفقر بشكؿ هستداـ وزيادة الرخاء. هفتاح

ىخمص هف كؿ ها سبؽ ذكري أف الهؤسسات القضائية ذا أٌهية بالغة لتحقيؽ التىهية الهستداهة لها لٍا           
هف دور ضروري إلىٍاء الفقر، ودعـ الرفاٌية عف طريؽ تحقيؽ الىهو، وتحسيف الوصوؿ لمخدهات العاهة، 

يئة عهؿ صحية، وتهكيف األفراد هف ههارسة وهكافحة الفساد، وتقييد إساءة استخداـ السمطة، باإلضافة لتعزيز ب
حقوقٍـ االىتخابية؛ ىاٌيؾ عف تسٍيؿ العهؿ الجهاعي. وبٍذا تأتي آثار آليات السمطة القضائية عمى التىهية 

 الهستداهة هف حيث:

تخفيض عدد القضايا الهتراكهة في الهحاكـ بتحديد الوقت الهستغرؽ لمرد عمى الطمبات بالفصؿ في  -
 هرفوعة أهاـ ٌذي الهحاكـ.الهىازعات ال

تطوير إجراءات التقاضي في ىظاـ القضاء الميبي بها ُيهكف هف الهساءلة والشفافية هثؿ التسجيؿ الصوتي  -
 والبث الهرئي لجمسات الهحاكهة.

تطوير أىظهة الهساعدة القاىوىية كرقـ الطوارئ والرسائؿ الصوتية والبريد االلكتروىي؛ لغرض توخي سرعة  -
 لشأف عمى الحهاية القاىوىية.حصوؿ ذوي ا

 إجراء ىدوات وورش عهؿ توعوية لهحو األهية القاىوىية. -
تطوير هواقع الهعموهات القاىوىية هثؿ هوقع الهحكهة العميا الميبية، ووزارة العدؿ، وىشر الهبادئ القاىوىية  -

ا دوائر هحكهتىا العميا.   التي تصدٌر
-       
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 ثانياا/ ديوان المحاسبة:

؛ والهبلحظ أف  51اٌتهاـ عالهي بدور ديواف الهحاسبة في شأف تحقيؽ أٌداؼ التىهية الهستداهةٌىاؾ      
الهشرع الميبي يواكب ٌذا الىظر عىدها جعؿ ديواف الهحاسبة هف أجٍزة الدولة العميا لمرقابة الهالية، فقد ىظـ 

بشأف ديواف الهحاسبة، والذي  2013لسىة  24الهعدؿ بالقاىوف رقـ  2013لسىة  19أحكاهً بىص القاىوف رقـ 
هجمس الوزراء والوزارات وكافة يسري وفؽ ىص الهادة الرابعة هىً عمى كافة وحدات الجٍاز اإلداري لمدولة: "

الٍيئات والهصالح و الهؤسسات واألجٍزة العاهة والهكاتب التابعة لمدولة وها في حكهٍا و السفارات و 
، يبية بالخارج سواًء ىصت قواىيىٍا عمى ىظاـ خاص لمهراجعة أو لـ تىصالقىصميات و البعثات الدبموهاسية الم

وعمى الشركات التي تساٌـ فيٍا الدولة أو الهشروعات أو الٍيئات أو الهصالح أو األجٍزة العاهة بها ال يقؿ عف 
لمثروة  % هف رأسهالٍا، وكذلؾ عمى كؿ الجٍات التي هىحتٍا الحكوهة اهتياز استغبلؿ هرفؽ عاـ أو هورد25

الطبيعية، كها تسري أحكاهً عمى الجٍات الهستقمة التي تضهىٍا وتدعهٍا الحكوهة كالصىاديؽ والهؤسسات 
 ذات الىفع العاـ...هثؿ صىدوؽ اإلىهاء االقتصادي وهجمس الحريات وحقوؽ اإلىساف وغيري ...".

 19هف القاىوف  3دة في ىص الهادة وباإلضافة إلى األٌداؼ الهىوطة بىشاط الهحاسبة الحكوهية كتمؾ الوار     
-بشأف ديواف الهحاسبة؛ تتعدد رقابتً وفًقا لتمؾ األٌداؼ  2013لسىة  24الهعدؿ بالقاىوف رقـ  2013لسىة 

؛ 53االلتزاـ–ورقابة الهشروعية  52هف حيث إىٍا رقابة أداء ورقابة وقائية -والتي بٍا تتحدد اختصاصاتً وهٍاهً
ذي األخيرة تأتي في ىطاقٍ ا الرقابة السابقة والرقابة البلحقة عمى العقود، وهف بيىٍا عقود هشاريع التىهية؛ كؿ ٌو

ذلؾ ال شؾ لً أثر واضح عمى تحقيؽ هقاصد التىهية الهستداهة؛ وخاصة ها  ىصت عميً صراحة في ٌذا 
األداء يقـو بٍا هف البلئحة التىفيذية لٍذا القاىوف )الهشار إليٍا( عىدها قررت بأف رقابة  17الصدد الهادة 

 الديواف هف خبلؿ تقييـ الكفاءة والفاعمية واالقتصاد لهؤسسات الدولة الخاضعة ألحكاهً؛ وقد حصرتٍا في:

التحقؽ هف حسف استغبلؿ الهوارد الطبيعية والثروة الىفطية بشكؿ خاص هع هواءهة االستداهة والهحافظة  -)
هع واألجياؿ القادهة، وأف االستغبلؿ ال يؤثر سمًبا عمى عمى البيئة، وهف أف الحكوهة قد راعت هصالح الهجت

ىٍا قد راعت استغبلؿ البدائؿ الهتاحة كالطاقة الشهسية والرياح والرهاؿ وهياي البحر  تمؾ الهوارد في الدولة وا 
 كبديؿ اقتصادي لبلستخداهات الجارية،

                                                 

ميا لمرقابة الهالية الهعايير الدولية لؤلجٍزة العميا لمرقابة الهالية والهحاسبة الصادرة عف الهىظهة الدولية لؤلجٍزة الع  51
  http://audit.gov.ly/home/intosai/40.pdfوالحاسبة )اإلىتوساي(. الرابط 

 .2013لسىة  24الهعدؿ بالقاىوف رقـ  2014لسىة  19الفصؿ الرابع هف البلئحة التىفيذية لمقاىوف رقـ   52

 س هف ذات البلئحة الهشار إليٍا.الفصؿ الخاه  53

http://audit.gov.ly/home/intosai/40.pdf
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اءة وفعالية ووفر بها يتىاسب هع التحقؽ هف أف استخداـ األصوؿ واالستثهارات والهرافؽ العاهة يتـ بكف -
 الهؤشرات والهعايير الهستخدهة في الىشاط.

التحقؽ هف هدى كفاءة وفعالية الجٍات الخاضعة لرقابة الديواف في ههارسة أىشطتٍا ووظائفٍا، وهف أف  -
 براهجٍا وهشاريعٍا تدار بشكؿ عمهي واقتصادي لتحقيؽ األٌداؼ الهحددة لٍا.

لعىاية في وضع الهوازىات التقديرية كأداة لمرقابة عمى تحقيؽ األٌداؼ وأف التحقؽ هف هدى الدقة وا -
التدفقات الىقدية هف هصادر التهويؿ قد ُحددت عمى أسس عمهية وهوضوعية وهشروعة، وأىٍا قد خضعت 

 لمهراجعة الدورية هف خبلؿ تقارير الهتابعة(. 

وتتضح هظاٌر سيادة القاىوف لتحقيؽ التىهية الهستداهة في قاىوف ديواف الهحاسبة وفؽ اختصاصاتً  
هف البلئحة التىفيذية الهشار إليٍا، وكذلؾ  21بصدد السياسات االقتصادية الهىصوص عميٍا بالهادة 

 هف ذات البلئحة. 22دوري في تعزيز هبادئ الحوكهة التي تضهىٍا ىص الهادة 

كذا  ليس فقط  2013لسىة  19ىتبيف أف ها يقصد بالهحاسبة الحكوهية في أحكاـ تطبيؽ القاىوف رقـ ٌو
 54الرقابة الهالية الىظاهية؛ وتهثمٍا القواعد التي تمتـز بٍا الجٍات اإلدارية في تىفيذ الهيزاىية العاهة لمدولة

فساد الحكوهي بتحديد اآلليات وها يترتب بشأىٍا هف إجراءات. بؿ ٌذي الهحاسبة تعىي أيًضا هواجٍة ال
القاىوىية التي تكفؿ الحهاية لمتىهية الهستداهة في ببلدىا هف خبلؿ االختصاصات التي أوكمٍا الهشرع 

 الميبي لمديواف.

بىاًء عمى ها تقدـ ىستىتج أف ديواف الهحاسبة يحقؽ أٌدافً في شأف التىهية الهستداهة هف خبلؿ        
فيتهثؿ في الوسائؿ التي يهمكٍا لمقياـ بهٍاهً في ٌذا  أما المعيار الثانييعة رقابتً، طب األول منيماهعياريف؛ 

الخصوص. كؿ ذلؾ يجعمىا ىجـز بأف ديواف الهحاسبة يستقي دوري في تحقيؽ التىهية الهستداهة هف فرض رقابتً 
  عمى االىفاؽ العاـ لغرض هواجٍة الفساد في إطار تدابير إدارية وهالية وقاىوىية. 

 ثالثاا/ الرقابة اإلدارية:

بشأف إىشاء ٌيئة الرقابة اإلدارية تتعزز سيادة القاىوف فيها قررتً  2013لسىة  20بهوجب القاىوف رقـ     
في صدد قدرتٍا عمى هواجٍة الفساد؛ إذ ُأىيط بٍا جهمة هف األٌداؼ يتوجب عميٍا الىٍوض بٍا؛  24الهادة 

ؿ لقطع الطريؽ أهاـ أي ىوع هف أىواع الفساد في أجٍزة الدولة؛ إذ يقع وىرى في ٌذي األٌداؼ ىٍج حاسـ وفعا
عمى عاتقٍا بهوجب ٌذا الىص تحقيؽ  رقابة فعالة عمى األجٍزة التىفيذية في الدولة كالوزرات والهصالح 

ات الىفع ووحدات اإلدارة الهحمية والسفارات والقىصميات الميبية بالخارج والٍيئات والهؤسسات العاهة والخاصة ذ
                                                 

لسىة  24الهعدؿ بالقاىوف رقـ  2013لسىة  19لمقاىوف رقـ  2015لسىة  27هف البلئحة التىفيذية رقـ  13الهادة   54
 بشأف ديواف الهحاسبة. 2013



 ضمانات سيادة القانون لتحقيق التنمية المستدامة في التشريع الميبي
 الهعٍد العالي لمعمـو والتقىية/طرابمس،  أ. فائزة عبدالقادر ، لمدراسات العميا / االكاديهية الميبية نعيمة الغريزد. 

 

     131aisc. elmergib.edu.ly                                                                                           

العاـ، بؿ يدخؿ في ىطاؽ اختصاصٍا أيًضا الشركات وأجٍزة القطاع الخاص التي تباشر أعهااًل لحساب 
الجٍات الهذكورة؛ وكذلؾ الجٍات التي تساٌـ فيٍا الدولة أو تشرؼ عميٍا؛ والغرض هف ٌذي الرقابة يتهثؿ في  

ت اختصاصٍا وتىفيذٌا لمقواىيف والموائح، والتأكد التحقؽ هف هدى ىٍوضٍا بهسؤولياتٍا وأدائٍا لهٍاهٍا في هجاال
 هف أف هوظفي الدولة يستٍدفوف في أداء هٍاهٍـ خدهة الهواطف.   

هف  8في التقصي والتحقيؽ والهتابعة فٍي غير هحدودة كها ُيفٍـ هف ىص الهادة  55أها أدواتٍا الرقابية    
ا في تحقيؽ سيادة الهشار  2013لسىة  20البلئحة التىفيذية لمقاىوف رقـ  إليً، وبالتالي ٌي هف تعزز دوٌر

القاىوف كسبيؿ لمتىهية الهستداهة حيث إف اختصاصٍا تحري التجاوزات عف طريؽ الكشؼ عىٍا هباشرة هف 
خبلؿ هتابعتٍا ألعهاؿ أجٍزة الدولة والقرارات الصادرة عىٍا بالخصوص، أو ها يتوارد إليٍا عف طريؽ وسائؿ 

 قات لمقواىيف وارتكاب ها يعد هساًسا بسيادة القاىوف في إدارات وهرافؽ الدولة.الرأي العاـ هف خرو 

ا في هواجٍة       ٌيئة الرقابة اإلدارية ٌي سمطة هحايدة وهستقمة لكوىٍا تتبع السمطة التشريعية؛ ولتعزيز دوٌر
 ظر لؤلخذ بها يأتي:الفساد يجب عمى سمطات الدولة والقائهيف عمى هباشرة اختصاصاتٍا الهىصوص عميٍا الى

هضاعفة الجٍود والعهؿ بشكؿ هباشر لهراجعة شاهمة لموصوؿ إلى وثيقة وطىية توافقية لمتطبيؽ العادؿ  -
 والشفاؼ والىزيً لمقواىيف بسيادة تاهة ال تفرؽ بيف أحد وال تحابي أحد.

 اىت درجة جساهتً. توفير هرجعية سٍمة تكوف بهتىاوؿ الجهيع لمتظمـ هف أي خرؽ لسيادة القاىوف هٍها ك  -

 رابعاا/ الييئة الوطنية لمكافحة الفساد:

  3هف ىص الهادة  7وقد حددت الفقرة  2014لسىة  11تشكمت ٌيئة هكافحة الفساد بهوجب القاىوف رقـ    
اختصاصٍا بها يعد جرائـ فساد هىٍا الجرائـ الهاسة بالهاؿ العاـ وتمؾ التي تقع في ىطاؽ قاىوف التطٍير رقـ 

؛ باإلضافة إلى جرائـ غسيؿ األهواؿ والجرائـ 1986لسىة  3وأيًضا قاىوف هف أيف لؾ ٌذا رقـ  1994ىة لس 10
االقتصادية ىاٌيؾ عف جرائـ إساءة استعهاؿ الوظيفة والوساطة والهحسوبية أو أي سموؾ أو تصرؼ يشكؿ 

 جريهة فساد ىصت عميٍا أحكاـ اتفاقية هكافحة الفساد الدولية.   

دور عهمي لهكافحة الفساد تبىتً ٌذي الٍيئة حتى اآلف كاستراتيجية عهؿ  ىشير إلى أىً ها هف -قعًياوا        
في شأف ههارستٍا الختصاصاتٍا، ولعؿ السبب في ذلؾ الصراعات الهتزايدة بيف القوى السياسية في ليبيا التي 

 تحيؿ بشكؿ أو بأخر دوف تطبيؽ الىصوص الهتعمقة بالفساد في هواجٍتٍا.

                                                 

 بشأف إىشاء ٌيئة الرقابة اإلدارية. 2013لسىة  20هف القاىوف رقـ  25ىص الهادة   55
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واإلجراءات التشريعية التي يتبىاٌا الهشرع الميبي في هكافحة الفساد والتي هف أٌهٍا تشكيؿ ٌيئة هكافحة    
كأحد هؤسسات الهجتهع الهدىي  5/5/2011الفساد وجهعية الشفافية الميبية لهكافحة الفساد التي أىشئت في 

القاىوف الميبي هع ها ورد في الوثائؽ ( تعد في الحقيقة تتويًجا إلجراءات هطابقة 334، ص2017)الغزير،
بشأف  1996ديسهبر  12الصادر بتاريخ  59/51الصادرة عف الجهعية العاهة لؤلهـ الهتحدة كالقرار رقـ 
بشأف  1996ديسهبر  12الصادر بتاريخ  191/51اعتهاد الهدوىة الدولية لسموؾ الهوظفيف العهوهييف، والقرار 

 186/51افحة الفساد والرشوة في الهعاهبلت التجارية الدولية، والقرار رقـاعتهاد إعبلف األهـ الهتحدة لهك
بشأف هىع وهكافحة الههارسات الفاسدة وتحويؿ األهواؿ الهتأتية هف هصدر   2001ديسهبر  21الصادر في 

عادة تمؾ األهواؿ الصادرة بهوجب القرار رقـ  الخاص؛  2002ديسهبر  20بتاريخ  244/57غير هشروع وا 
 ؾ عف اتفاقية هكافحة الجريهة الهىظهة عبر الوطىية واتفاقية هكافحة الفساد الهشار إليٍها.  ىاٌي

، 2017وهف واقع األهور ىرى أف ٌيئة هكافحة الفساد وحدٌا ال تستطيع التصدي لمفساد )الغزير،    
إال بوجود قضاء (؛ إىها الحاجة تبدو ضرورية لتكاثؼ الجٍود باعتبار أف هواجٍة الفساد ال تكوف 334ص

هستقؿ وحرية الصحافة واالعبلـ والشفافية والهساءلة؛ باإلضافة إلى وعي الهجتهع بدوري في هواجٍة الفساد؛ 
ذي األسس جهيعٍا تبدو الهبادئ الرئيسية لحقوؽ اإلىساف في القاىوف الدولي.    ٌو

 الخاتمة:

حقيقتٍا تعتبر أساًسا لمتىهية الهستداهة وغايتٍا، يتضهف التشريع الميبي العديد هف الىصوص القاىوىية التي في   
أف سيادة القاىوف بهفٍوهً الهتهثؿ في قياـ الدولة القاىوىية وتقرير هبدأ خضوع الدولة لمقاىوف ليس  هها يؤكد

بكاٍؼ وحدي هف الىاحية الىظرية لتحقيؽ تىهية هستداهة؛ إىها البد أف يقترف بتشريعات واضحة وشفافة وهؤسسات 
ُتعرؼ باألطر القاىوىية لىظاـ العدالة والسبلـ الهستداـ هتهثمة في القواىيف اإلجرائية والتجارية والجىائية  قوية

ا؛ وأخيًرا اىتٍيىا إلى جهمة هف الىتائج والتوصيات ىسردٌا عمى الىحو التالي:   وقاىوف الوظيفة العاهة وغيٌر

 النتائج:

صورة شاهمة ألٌداؼ وهقاصد التىهية الهستداهة وفؽ الهعايير ضهاىات سيادة القاىوف في التشريع الميبي  -1
الدولية؛ هف خبلؿ قواىيف واضحة تراعي في أحكاهٍا تكافؤ الفرص والهشروعات التىهوية؛ والرقابة عمى 

 الهيزاىية العاهة؛ وعقود التىهية.
تقرير براهج التىهية وكيفية يعد اىعداـ االهف والسبلـ هف أٌـ االشكاليات التي تواجً الهشرع الميبي في  -2

 تىفيذٌا.
ال هعىى لمىصوص القاىوىية إذا ها اىعدهت اآللية السميهة لوضعٍا هوضوع التىفيذ بها يضهف سيادة  -3

 القاىوف.
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ا في تحقيؽ التىهية الهستداهة؛ وستدفع بببلدىا في هصاؼ الدوؿ الهتقدهة  -4 ال شؾ أف لٍذي الضهاىات أثٌر
 أف تكوف دولة ىاهية.التي تسعى إلى الىهو بداًل 

سيادة القاىوف تضهف االستقرار لبيئة هبلئهة؛ ليس في هجاؿ حقوؽ األفراد فقط إىها لمهحافظة عمى  -5
 ههتمكات الدولة هف العبث والضياع. 

يتقصى التشريع الميبي هتابعة قاىوىية دقيقة عف بيئة ىظيفة هىاسبة لتىهية هقدراتٍا االقتصادية واالجتهاعية  -6
   والثقافية.

 التوصيات:

السبلـ والتىهية الهستداهة واحدة هف عدة ىتائج تترتب عمى استقرار األهف والسمـ في الهجتهع؛ لذلؾ البد  -1
 هف العهؿ جدًيا عمى ايجاد فرص اتفاؽ في شأف كؿ الىزاعات في ببلدىا. 

ت وآليات حتى تتحقؽ رفاٌية حقيقية البد هف تبىي هشروعات قواىيف تفتح الباب صراحة أهاـ هؤسسا -2
جراءات تكوف قادرة عمى تعزيز الشفافية والهساءلة.  وا 

ا الٍاـ في إعهاؿ التىهية الهستداهة بببلدىا. -3  التخطيط الجاد في لرؤوس االستثهار األجىبية لدوٌر
هراجعة التشريعات الدستورية والعادية في أحكاـ القاىوف الميبي التي ترسخ دولة الهؤسسات والقاىوف  -4

 ىات سيادة القاىوف وفؽ الهعايير الدولية لتحقيؽ تىهية هستداهة.وبها يوفر ضها

 المراجع
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لياف هكاي، ىحو ثقافة القاىوف )دليؿ عهمي(، واشىطف: هعٍد الواليات الهتحدة لمسبلـ، الطبعة األولى،  -
2015. 

االتفاقية العربية واتفاقية األهـ الهتحدة لهكافحة  ،عبد الىاصر عباس عبد الٍادي د.، هحهد حسف السراء -
، السىة 64: العدد 31هقاؿ هىشور )الهجمة العربية لمدراسات األهىية؛ الهجمد  الفساد: تحميؿ ىقدي هقارف

2015.) 
بيروت: هىشورات الحمبي الحقوقية، الطبعة  -هحهد حسف دخيؿ، إشكالية التىهية االقتصادية الهوازىة -

 . 2006األولى، 
 .1997هحهد فتحي، الحهاية الدستورية لمهوظؼ العاـ. رسالة دكتوراي، جاهعة القاٌرة،  -
ة. بحث هىشور بهجمة ىطاؽ تطبيؽ عدـ هسؤولية الدولة عف أعهاؿ السمطة القضائي، ىعيهة عهر الغزير -

 .2018العمـو الشرعية والقاىوىية )كمية القاىوف: جاهعة الهرقب، العدد األوؿ: السىة 
 .1988ٌشاـ خالد، الحهاية القاىوىية لبلستثهارات العربية. اإلسكىدرية: هؤسسة شباب الجاهعة،  -
تىهية الرافديف، الهجمد:  يوىس دىوف، تأثير الفساد عمى األداء االقتصادي لمحكوهة )بحث هىشور بهجمة -

  (.2010، 101: العدد 32
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