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 ُمَمخص البحث:

في الدولة أحد أىم مؤشرات الفشل في بناء مؤسسات سياسية مستقرة قادرة عمى  يعد ضعف المؤسسات
التخمص من األزمات الرئيسية في الدولة، حيث أن الدولة مشروع مؤسساتي يعتمد عمى بناء منظومة 
من المؤسسات الرسمية والغير رسمية، ولكي تستطيع بناء دولة ذات مؤسسات قوية قائمة وقادرة عمى 

ج التنمية المستدامة التي تمبي احتياجات الحاضر من دون النيل والمساس من قدرة األجيال تحقيق ني
القادمة عمى تمبية احتياجاتيا، وىدفيا ترشيد اإلنفاق واالستيالك، حيث تسعى التنمية المستدامة 

 17لـ لتحسين ظروف المعيشة لجميع أفراد المجتمع، وتظير أىمية الموضوع كونو أحد أىداف التنمية
م وانتقيت منيا اليدف السادس عشر الذي يعتمد مبدأ 2015التي اعتمدتيا األمم المتحدة في 

المؤسسات القوية لتحقيق التنمية المستدامة، وأردت تسميط الضوء عمى المؤسسات السياسية في الدولة 
يدف البحث إلى تحديد فالدولة وأثره عمى التنمية المستدامة،  الميبية وقياس ما مدى الضعف الذي تعانيو

تحديد تأثير ضعف ، و توضيح مفيوم وأىمية التنمية المستدامةو ، المؤسسات السياسية في الدولة الميبية
ينطمق البحث من تساؤل رئيس أال وىو: ما مدى تأثير ة، و ميبيال الدولة المؤسسات عمى التنمية المستدامة في

، وسعينا من خالل التقسيمات البحثية لإلجابة عميو، في ليبيا ضعف المؤسسات السياسية عمى التنمية المستدامة
نمية المستدامة المفيوم الت، والى تحديد المؤسسات السياسية في ليبيافي المحور األول اإلطار النظرية وُفرع إلى 

ضعف  أوالً ، وُفرع إلى تأثير ضعف المؤسسات عمى التنمية المستدامة في ليبيا ، والمحور الثانيواألىمية
، وتضمن خاتمة وعدد من النتائج ثانيًا تأثير الضعف في التنمية المستدامة، و المؤسسات السياسية في ليبيا

 والتوصيات.
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Research Summary 

The weakness of state institutions is one of the most important indicators of failure to 

build stable political establishments capable of remedying the main crises of the 

state. The state is an institutional project that depends on building a system of formal 

and informal institutions. In order to build a state with strong existing institutions it is 

important to achieve an approach that meets the needs of the present without 

compromising the needs of future generations. This approach should include the goal 

to rationalize spending and consumption through sustainable development to help 

improve the living conditions of all members of society. 

The 2015 Sustainable Development goals adopted by the United Nations sheds light 

on the importance of this topic. Of the seventeen goals, I opted to research the 

sixteenth: the principle of strong institutions to help achieve sustainable 

development. 

I want to shed light on the political institutions in Libya and measure the extent of 

the weakness of the state and its impact on sustainable development. The aim of this 

research is to identify political institutions in the Libyan state, clarify the concept and 

importance of sustainable development and determine the impact of weak institutions 

on sustainable development in Libya. 

This research is based on one major question: What is the extent of the impact of 

weak political institutions on sustainable development in Libya? This paper has been 

divided in order to answer this question accordingly. The first section of the paper 

discusses the theoretical framework, identifies political institutions in Libya and sets 

out the concept and importance of sustainable development. The second section of 

the research analyses the impact of weak political institutions in Libya and the 

impact of their weakness on sustainable development. The final section of the 

research includes the conclusion which comprises of a number of findings and 

recommendations 
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 ة:ـــــالمقدم

المؤسسات السياسية في الدولة ف، وتباتيا يعد بناء مؤسسات الدولة واكتماليا أحد أىم معايير استقرارىا 
، م2011 عام في الحاصل التغيير وذلك مند ،التشريعية والتنفيذية يامؤسساتبنقالت نوعية في بناء مرت الميبية 
يجابًا، ورظينتيجة ل حيث إّن الدولة مشروع  مجموعة من الظروف التي ساقتيا المرحمة وأثرت عمييا سمبًا وا 

عتمد عمى بناء منظومة من المؤسسات الرسمية والغير رسمية، وعمى الرغم من عدم تمكن األنظمة يمؤسساتي 
التنمية بجميع أنواعيا،  أىدافالمتعاقبة عمى الحكم من بناء دولة ذات مؤسسات قوية قائمة وقادرة عمى تحقيق 

ولة امة الد  الخروج من دوّ  في، و اعمى الحد مني وعدم مقدرتيا الدولة، داخل األزماتمما تسبب في تفاقم ظيور 
في  تستطيع مواكبة العالممستقرة بناء مؤسسات وفي  ،حول الديمقراطية التّ يعمم إتمام لعدم نجاحيا في الفاشمة

التي تمبي احتياجات الحاضر من دون النيل ، تحقيق أىداف التنمية المستدامةتسعى لو  ،التغيير والتطور
مصادر الثروات ىدفيا ترشيد اإلنفاق واالستثمار لو من قدرة األجيال القادمة عمى تمبية احتياجاتيا، والمساس 
وتعد التنمية المستدامة الضابط الرئيس لمسياسات االقتصادية التي  ،التي ترتكز عمييا التنمية الشاممةالطبيعية 

وات الطبيعّية عمى نحو بدأ ييدد شعور اإلنسان ميبرالّية، في تعامميا مع البيئة والثر الوصمت إلييا العولمة 
، وطاقة لمتجديد الطبيعي غير المتجددةباألمان واالستقرار، بعدما كان يعتقد أن األرض ىي مصدر لمثروات 

من دون زيادة استخدام الموارد  ،تحسين ظروف المعيشة لجميع سكان العالملالتنمية المستدامة  ، وتسعىالمحدود
ا يتجاوز قدرة كوكب األرض عمى التحمل، وفي حين أن التنمية المستدامة قد تستمزم إجراءات الطبيعية إلى م

مختمفة في كل منطقة من مناطق العالم، فإن الجيود الرامية إلى بناء نمط حياة مستدام حًقا تتطمب التكامل بين 
سريان أىداف التنمية  بدأ رسمياً  م2016في يناير فلبناء مؤسسات قوية قادرة عمى تنفيذ أىدفيا، اإلجراءات 
تعمل الحكومات  جلوجعل من الغاية التنموية واضحة المعالم، وال تحتاج إلى اجتياد أو تفسير ف 17المستدامة لـ

التي اعتمدىا و  م،2030المتحدة لخطة التنمية المقبمة  األممالتي وضعتيا منظمة لتحقيق ىذه األىداف،  جاىدة
، وىي ما كانت دراسة وبحت المؤتمرين في ىذا المؤتمر ،في قمة أممية تاريخية م2015قادة العالم في سبتمر
ليكون موضوع بحثنا والتي تعتمد مبدأ المؤسسات القوية لضرورة تحقيق التنمية  16ف والتي انتقيُت منيا اليد

ظوأىدافيا المنشودة المستدامة يار مدى عدم ، ودراسة اإلسقاط عمى ضعف المؤسسات السياسية في ليبيا وا 
 .قدرتيا عمى مواكبة الدول المتقدمة في تطبيق التنمية المستدامة

وقياس مدى تأثير الميبية تمكن أىمية البحث كونو يسعى لدراسة ضعف المؤسسات السياسية أهمية البحث: 
المستدامة من أىمية ذلك عمى تحقيق أىداف التنمية المستدامة في الدولة الميبية، وتتركز أىميتو في، ما لمتنمية 

 في الحفاظ عمى ثروات الشعوب وترشيد االستيالك المستقبمي.

 -ييدف البحث إلى تحديد أألتي:أهداف البحث: 

 تحديد المؤسسات السياسية في الدولة الميبية. -1
 توضيح مفيوم وأىمية التنمية المستدامة. -2
  تحديد تأثير ضعف المؤسسات عمى التنمية المستدامة في ليبيا. -3
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مدى تأثير ضعف المؤسسات السياسية عمى  وىو: ما الأينطمق البحث من تساؤل رئيس  شكالية البحث:إ
 التنمية المستدامة في ليبيا.

ىي  ياوأىداف إن الدول التي استطاعت تحقيق التنمية المستدامةيعتمد البحث عمى فرضية مفادىا "الفرضية: 
دول ذات حكومات مستقرة اعتمدت مؤسسات قوية استطاعت تدليل كل المعوقات والتحديات لمحاق بركب الدول 

 ."المتقدمة

لوصف  وىي المنيج الوصفي إلجابة عمى التساؤل الرئيس،ل منيجين في البحثالباحث  ماستخدمناهج البحث: 
الذي يعتمد عمى تحميل أسباب  والمنيج التحميمي ،المؤسسات السياسية لمدولة الميبية والوقوف عمى حالة ضعفيا 

 .اإلخفاق لمحاق بركب الدول المتقدمة القادرة عمى تحقيق أىداف التنمية المستدامة

 -تنقسم الدراسة إلي محورين: تقسيمات البحث:

 : اإلطار النظري.المحور األول

 أواًل: تحديد المؤسسات السياسية في ليبيا.

 التنمية المستدامة المفيوم واألىمية.ثانيًا: 

 : تأثير ضعف المؤسسات عمى التنمية المستدامة في ليبيا.المحور الثاني

 أواًل: ضعف المؤسسات السياسية في ليبيا.

 ثانيًا: تأثير الضعف في التنمية المستدامة.

 النظري.المحور األول: اإلطار 

 .تحديد المؤسسات السياسية في ليبياأواًل:  

ف عر  تُ و  ،وسمبياتو يجابياتوبإالمؤسسة كممة تطمق عمى كل نظام سياسي واجتماعي واقتصادي قائم في مكان ما 
، (مبي حاجات معينة لمنتسبيياىدف يُ  حورة حولموالمعايير المت واألدوات)مجموعة من القواعد بأنياسة المؤسّ 

الذين  فرادلأل الدائمة والمستمرة نسبياً  اإلنسانيةالعالقات  مجموعة من أنيالممؤسسات عمى  ينظر من ىنا
 واإلجراءاتكل اليياكل التنظيمية  أنيافيم المؤسسات عمى  كم يمكن أيضاً ، مشتركة أغراضو تجمعيم مصالح 

المواطنين في الدولة راقب سموكيات وتصرفات فيد وتُ وجو وتُ الدائمة لمنظام السياسي الذي تُ 
 .(  http://WWW.libya_watanona.com،2010،)بالروين

 ،الدكتور العراقي صاحب الربيعي ياعرفلدولة، كما تكوين ا أساسفي مجموعيا المؤسسات السياسية  وتعد
صية حيث يعد الكادر صارمة يقودىا خبراء وكفاءات تخص أنظمةمجموعة مؤسسات ذات  بأنياالدولة 

ا عمى التغير ر والتحديث ليكون قادرً يالتطو  إلىبحاجة و ، في الدولة بمثابة عقل الدولة مؤسسة أليالتخصصي 
وتعتمد  قطاب النخبن تعمل المؤسسات السياسية عمى استوذلك بأ ،جاراة التقدم التقني والعمميومُ  ،واالنتقال

http://www.libya_watanona.com/
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التخصصات العممية والثقافية في  لتنوعفي المجتمع  مبدأ التخصص وتقسيم العمل، ليكون أحد المبادئ الشائعة
 أومعوقات  أيدون  ،لألفضلمع متطمبات عممية التحويل واالنتقال  ومنسجماً  ناجحاً  أداؤىاليكون و صفوفيا 
السياسية ، وكمما توفرت المؤسسات مؤسسات الدولة قوانين التنظيم في تخصصية تتعارض مع أو إداريةمشاكل 

الدولة وجعمت منيا مؤسسات قوية قادرة عمى خبرات وكوادر تخصصية، كمما حققت النجاح في إدارة مؤسسات 
 .(https://www.m.ahewar.org، 2009)الربيعي ، عمى تحقيق خططيا بسيولة ويسر

  :ــ السياسة في ليبيا أنواع المؤسساتتحديد  الل ىذا العرض يمكنناومن خ

اإلعالن الدستوري المؤقت: تعتبر الدول أن الدستور أىم المؤسسات لبناء واستقرار أي دولة، ولذلك  -1
ألن الدستور يجسد اإلرادة الحقيقية لمشعب، وبما أن الدولة الميبية التي الزالت تعتمد اإلعالن 

، ليرسم معالم النظام السياسي 2011المؤقت، الذي أصدره المجمس الوطني االنتقالي فيالدستوري 
مادة توزّعت عمى خمسة أبواب، سعى اإلعالن إلى مخاطبة آمال الناس  37االنتقالي، حيث يحتوي 

خاء وتطمعاتيم من خالل بيان انطالقو نحو"مجتمع المواطنة والعدالة والمساواة واالزدىار والتقّدم والر 
الذي ال مكان فيو لمظمم واالستبداد والطغيان واالستغالل وحكم الفرد"، واستند المجمس إلى شرعية 
الثورة، واعتبر أن كل ما يقوم بو ينطمق من استجابة لرغبات الشعب الميبي وتطمعاتو في تحقيق 

 (.148، ص2013الديمقراطية، )الصواني، 
)التشريعية، متمثمة في السمطات الثالث ( بأنيا 2010بالروين) فييا أوضح: الحكوميةالمؤسسات  -2

 أخرى عديدة كمؤسسة ىناك مؤسسات ،ت الثالثىذه السمطا إلى باإلضافة ،(، والقضائيةالتنفيذية
المؤسسات الحكومية وضيفتيا  ومؤسسة الجيش، واألمن، والضرائب، ويمكن القول بأن ،االنتخابات

 .الموائح وتنفيذوتفسير القوانين   ة،السياسة العامة في الدول وتنفيذرسم 
تعرف بالمنظمات غير الحكومية  التيو  ،مثل في مؤسسات المجتمع المدنيموىي  :األىميةالمؤسسات  -3

 أشكاالً  خذتت أنوالتي يمكن  ،لمجتمعفي ا األفرادسسيا ية التي أتطوعجميع المنظمات الوتشمل 
ىذه المؤسسات اليوم االتحادات والنقابات والجمعيات والروابط  أىمولعل من  ،مختمفة وأحجاممتعددة 

 .(2010، وكل قوى الشعب والعمالة الموجودة في المجتمع ما عدا المؤسسات الحكومية )بالروين 
والقائم عمى تسخير  ذلك الشكل التنظيمي المقر قانونياً  إلىيشير مفيوميا : االقتصادية اتالمؤسس -4

الميتمة والمتمثمة بالعنصر البشري والممتمكات المادية،  اتالمؤسسوىي  اإلنتاجيةمجموعة من الموارد 
وضع عجمة التنمية، ولتحسين الوضع االجتماعي، والمساىمة في  اإلنسانيةلتوفير االحتياجات 

، وتداول وتوزيع السمع والخدمات في المجتمع إنتاجىي  األولىبالدرجة  ووظيفة المؤسسات االقتصادية
 .(https//:WWW.Mawd003.com، 2018يارى، الح)

التي لنظم والمعتقدات والعادات في مجموعة من ا(، 2016وحددىا أبوروين) المؤسسة االجتماعية: -5
تمبية احتياجاتيم داخل المؤسسة وكيفية مع بعضيم البعض  ية التعامل بين األعضاءتحدد كيف
 .اإلقميمو والقبيمة،  ،لألسرةفي المكان الذي ىم فيو، ويتمثل في وجود الروابط التقميدية  األساسية

 اإلنسانفي تربية وتعميم ليا أىمية مميزة المؤسسة الدينية وأوضح أبوروين بأن المؤسسة الدينية:  -6
في الدينية وتتمثل وظائف المؤسسة ، وأىميا داخل المجتمع كونيا تعد احد مؤسسات التنشئة السياسية

 ، والتفسيرات الفمسفية لكثير القضايا.عمى تمبية رغباتو وحاجاتو النفسية والروحية اإلنسانمساعدة 

https://www.m.ahewar.org/
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المؤسسة اإلعالمية: المؤسسة اإلعالمية ىي منظمة حكومية أو خاصة تعمل في مجال من مجاالت  -7
 ،والثقافة والخبر الصحيحاإلعالم المختمفة ويكون دورىا األساسي بالضرورة العمل عمى نشر الوعي 

ما مسموعاً  إما مكتوباً  ، وتقاس بتأثيرىا عمى الرأي العام إذ إنيا تثبت الكثير من األفكار أو مرئياً  وا 
 ، وانفتاحو عمى المجتمعات األخرى،ومن مياميا زيادة الثقافة داخل المجتمع واآلراء والمعتقدات،

  (.https//:www.haatoky.com، 2019)ىنادي،

 :في الدولة الميبية قويةالمؤسسات البناء لتحديات ال

بعضيا وما  إلي، سنحاول اإلشارة التي تواجو بناء مؤسسات قوية مستقرة ظيرت العديد من التحديات
في المحور الالحق بصورة مختصرة لكي يتسنى لنا التحميل والتفصيل مع متطمبات ىذا البحث العممي و  ىيتماش

 (.13ص، oopsk ، 2016المنظمة الميبية لمسياسات واإلستراتيجية)،

تتمثل في عدم القدرة عمى خمق دولة مركزية فاعمة تستطيع الحد من أزمات التحديات السياسية:  -1
 ياتداولانتقال السمطة و التنمية السياسية المستفحمة في الدولة، وتعتمد معايير الديمقراطية في 

    ، وفي آلية قبول األخر وحرية الرأي.بين المؤسسات المزدوجةإلنياء االنقسام والصراع  ،سممياً 
المسمحة عن انتشار التشكيالت  وتمثمت في حالة عدم االستقرار األمني الناتجالتحديات األمنية:  -2

 رية تساىم فيبناء أجيزة أمنية شرطية وعسك عمىعدم القدرة يتمثل في الموازية لسمطة الدولة، و و 
ومن  ،ستقرار السياسياالعدم ل كنتيجة وىذا رسم خطط أمنية واضحة تحفظ أمن الوطن والمواطن

، الميبية المدن والقبائلبين  والدائر الحادالجيوي والتنافس  الصراعفي  مثل التحدييترى جية أخ
 .والذي أعاق الييئة الحاكمة عمى وضع الخطط والبرامج

 تحجيم  من، الثقافة السائدة في المجتمعفي تحديات ال أولى ىذه تتمثلثقافية: التحديات ال -3
 بزرع قيم الوطنية وفي النظر إلى مؤسسات الدولةالوطني االنتماء وتأصيل االنتماءات الفرعية 

ونبد خطاب الكراىية  قيم التسامح وقبول المصالحة الوطنية الشاممة،وفي  ،لدعميا وتأييدىا
  لتأجيج العنف والصراع بين المناطق والفئات داخل الدولة.

 -:هميةألالمفهوم وا التنمية المستدامةيًا: ثان 

 ،1980تحاد الدولي من اجل حماية البيئة سنة صدره اإلية المستدامة ألول مرة في منشور أً ظير مصطمح التنم
 باسممستقبمنا المشترك المعروف  عيد استخدامو في تقريرأأن بعد إال ى نطاق واسع تداولو عم و لم يتمإال أن

، مم المتحدةألة العالمية لمبيئة والتنمية التابعة لمنظمة اعن المجن، 1987والذي صدر في  "تقرير برونتالند "
بأنيا " لتنمية المستدامة ا ؛تقريرف الوقد عرّ  "دبرونتالن غرو ىارلم"آنذاك  يلنرويجرئيسة الوزراء ا إشرافتحت 

لمخطر قدرة األجيال القادمة عمى تمبية  ضالتنمية التي تستجيب لحاجيات الحاضر دون أن تعرّ 
                                      (.  WWW.Mawd003.com،9201)التنمية المستدامة، "احتياجاتيا

المتحدة الذي  األممقبل مؤتمر  األكاديميةالمجاالت  في ومألوفومع ذلك لم يكن شائع استخدام المصطمح  
وقد عرفت التنمية المستدامة في ىذا المؤتمر"ضرورة انجاز الحق في  ،م1992 عقد في ريودجانيرو في عام

ويتصور مجموعة  التنمية بحيث يصبح يتساوى جيل الحاضر وجيل المستقبل في الحاجات البيئية والتنموية "

http://www.haatoky.com/
http://www.mawd003.com/
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األىداف من العمماء أنو لكي يكتمل الحديث عن التنمية المستدامة دون تحقيق توازن بين العناصر الثالث: 
واألىداف االقتصادية)النمو،  ،إليكولوجية)وحدة النظام اإليكولوجي، والتنوع اإليكولوجي، والقضايا العالمية(ا

المساواة، الكفاءة(، واألىداف االجتماعية)التمكين، المشاركة، الحراك االجتماعي، التماسك االجتماعي، واليوية 
 (.236ص ،2017الطنازفتي، عزالدين، ) الثقافية، والتطور السياسي(.

التنمية التي تمبي احتياجات الحاضر دون اإلخالل بقدرات األجيال القادمة "لمقصود بالتنمية المستدامة ىي وا
عمى تمبية احتياجاتيا، وأنيا عممية تغيير، حيث يجري فحص الموارد وتوجيو االستثمارات وتكييف التنمية التقنية 

   ."الحاضرة والمستقبمة في تمبية احتياجات البشر وتطمعاتيم والتطوير المؤسسي بتناسق يعزز اإلمكانيات

 (.75،ص7556قاسم ،) 

 وتندرج تحت ىذا التعريف الموجز عدد من القضايا اليامة:

مرتبطة ارتباط وثيق بتقدم البشرية العممي والذي يمنحيا رؤية المستقبل البعيد،  إن التنمية المستدامة -1
  وىي ال تتقيد بزمن معين وال بمكان محدد.

تفي باحتياجات الحاضر دون المساس بقدرة األجيال القادمة عمى المستدامة دائمًا ما أن ىذه التنمية  -2
 توفير احتياجاتو.

الحد األدنى األساسي من االحتياجات ال يمكن إدامتو إال عندما أن مستوى المعيشة الذي يتجاوز  -3
 تراعي مستوياتيا في كل متطمبات اإلدامة عمى المدى البعيد.

أن االحتياجات تتحدد بالنواحي االجتماعية والثقافية ومن ثم فإن التنمية تتطمب  األشخاصيتصور  -4
، 2006)الخولي، طى حدود المكان بيئيًا.انتشار القيم التي تشجع مستويات االستيالك التي ال تتخ

 .(52،52ص ص
التنمية المستدامة ىي تعبير عن التنمية التي تتصف باالستقرار وتمتمك عوامل (، بأن 2006وأوضح الييتي )

كون كل من التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية، االستمرار والتواصل وتشكل كافة األنماط التنموية التي تُ 
،  بيا وتنيضباألرض ومواردىا  الموارد البشرية وترتقي بيا، وىي بدورىا سترتقي أولى اىتماماتيانمية فيي ت

وىي تنمية تأخذ بالبعد الزمني وحق األجيال القادمة في التمتع بالموارد األرضية وتتألف التنمية المستدامة من 
 (.104)ص ثالثة عناصر رئيسية وىي:

من خالل استغالل الموارد الطبيعية ويستند عمى مبدأ زيادة رفاىية المجتمع  :يالعنصر االقتصاد -أ 
 .االستغالل األمثل، لتحسين ظروف المعيشة والقضاء عمى الفقر

ويشير إلى العالقة بين الطبيعة والبشر وتحقيق الرفاه بتحسين سبل الحصول  العنصر االجتماعي: -ب 
والتعددية   ر األمن والتنوععمى الخدمات الصحية والتعميمية األساسية واحترام  حقوق اإلنسان  وتوفي

 والمشاركة الفعمية.
النظم البيئية والنيوض ويتعمق بالحفاظ عمى قاعدة الموارد المادية والبيولوجية وعمى  العنصر البيئي: -ج 

 .بو
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 تتعدد الغايات األساسية لمتنمية المستدامة فمن أىدافيا عمى سبيل المثال وليس عمى سبيل الحصر. هدافها:أ

 ( WWW.Mawd003.com، 2019المستدامة،  )

 تقميل استنزاف الموارد الطبيعية.  -1
 حمايتيا واستدامتيا دون األضرار بالبيئة. خمق التنمية التي يمكن -2
 ادخار أساليب التطور المعاصرة واستثمارىا في مشاريع صديقة بالبيئة.  -3

 مؤشرات التنمية المستدامة:

نسانية وغيرىا، وسنقوم بشرح  ىناك العديد من المؤشرات لمتنمية المستدامة تشمل مؤشرات اقتصادية واجتماعية وا 
 (.948، ص 7556 قاسم ، ) بعضيا بإيجاز:

ضرورة التوازن بين اإلمكانيات المادية ومعدالت التنمية من جية وعدد السكان من جية أخرى، وىذا  -1
دًا ال تتناسب مع بمعدالت كبيرة جعندما يكون النمو السريع والمفاجئ لمسكان عمى القضاء يتطمب 

 .معدالت التنمية
 الغذائية المحمية بعدًا أساسيًا من أبعاد األمن الغذائي.تحقيق األمن الغذائي، حيث تعتبر التنمية  -2
برامج تنظيم األسرة والسيما في الدول التي تتسم بمعدالت نمو سكاني الوعي الثقافي من خالل دعم  -3

 سريع جدًا.
 ووضع الخطط لعالجو كمؤشر لمتنمية المستدامة.التخفيف من حدة الفقر  -4
 باعتبارىا من محاور التنمية. دعم دور المرأة في التنمية المستدامة  -5
 بيئة.               مع أولوية الحفاظ عمىاستنزاف الموارد الطبيعية  الترشيد في -6
 مكافحة التصحر عن طريق تنمية وترشيد االستخدام الزراعي ووقف زحف الرمال. -7
 .ياالتوعية العامة بأىميتيا وضرورة الحفاظ عميقطع األشجار و  وتجريمالحفاظ عمى الغابات  -8

في اختالف  يكمن، حيث بين التنمية المستدامة والتنمية قات بعضًا من الفرونوضح أن  لعمو من األىمية بمكان
يجادتسعى لمحفاظ بأكبر قدر ممكن عمى البيئة  ؛التنمية المستدامة عن التنمية المجردة لكونيا أنجح األساليب  وا 

إقرار ضمني بأن لمتنمية آثارًا ىذا لذلك ولمتخفيف من اآلثار السمبية لعممية التنمية عمى البيئة، وبيذا يكون 
ولمقضاء عمى الجانب السمبي لمتنمية يجب إعطاء حق البيئة والحفاظ عمييا وىو األمر الذي ال تراعيو  ،سمبية

 البيئة توصيتشترط الحفاظ عمى كونيا التنمية المستدامة  وىذا من خصوصيةالكثير من خطط التنمية، 
 . (73، ص2004)حاجي،  استغالاًل أمثاًل في حدود الحفاظ البيئي الطبيعية استغالل المواردب

  

http://www.mawd003.com/
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 .في ليبيا ضعف المؤسسات السياسية وتأثيرها عمى التنمية المستدامةالمحور الثاني: 
 ليبيا.أواًل: ضعف المؤسسات السياسية في 

 في ظيور الكثير من القضايا السمبية وىو ما سبب  م، 2011مند من ضعف مؤسساتيا  الميبية الدولةتعاني 
فشالعدم استقرار المؤسسات داخل الدولة، و ك واالنقسام بين أغمب المؤسسات فييا، االنتقال الديمقراطي، عممية  ا 

 وىشاشة المجتمع المدني ،العوامل االجتماعيةوتفسخ  ،االقتصادية المتردية األوضاع ر سمبًا عمىأثّ والذي بدوره 
 ،التوافق حول قواعد العممية السياسية والسياسات العامة وعدم القدرة عمىودوره في التعاطي مع القضايا العامة، 

 .(7، ص2014الحصادي، )المغيربي،

في  األول، سنسعى لتحميل ووصف أداءىا وتقييميافي المحور  السياسية في الدولة الميبيةوبتحديدنا لممؤسسات 
 ضعفتو والتي وصفت بعدم االستقرار  ،االنتقاليةفي مراحميا التشريعية والتنفيذية  المؤسسات أداءف ،ىذا المحور

  .بضعف المؤسسات الدستورية في الدولة وبتيميش أدوارىا
بالمجمس الوطني االنتقالي والذي وصف بالضعف مند بداية توليو قيادة التي تمثمت بداية و فالسمطة التشريعية 

الدولة، بسبب عدم قدرتو عمى فرض قوتو عمى األرض، وكذلك لم يكن ممثل ألطراف القوة المسيطرة عمى 
 السمطة التشريعية الجديدة المتمثمة في نتخاباتا مرحمةبداية م 2012وفي منتصف عام ، مفاصل الدولة

والذي نتج عن أول انتخابات تشريعية في البالد ، (37،ص2012)كريستوفرس،جيفري،  المؤتمر الوطني العام،
، ممجمس الوطني االنتقاليًا لخمفظير و م، 7/7/2012فيوكانت بالتحديد  من الزمن ة عقودعمند أزيد عن أرب

ونظرًا لحداثة التجربة في ليبيا وعدم توفر الخبرة بالعمل السياسي ألغمب األعضاء عضو، 200وتكون من 
فالمؤسسة المنتخبة لم تستطيع تحييد الدولة عن الصراعات والخالفات، المنتخبون وباألخص العمل البرلماني، 

ثنيةو  ة وقبميةفي أغمبيا عمى أسس جيوي نتجتالتي ، جيةصراعات خار  وأنتجت داخموبين الكتل  تنشبالتي  ، ا 
في أحد  العربي عزمي بشارةالمفكر يرجعنا إلى رأي  ىذا لعل، و (www.eanlibya.com، 2013)بركات، 

بصورة قوية  شرعيةأبحاثو عن انتخابات المؤتمر الوطني بقولو، أن االستعجال باالنتخابات قبل بناء مؤسسات 
برمتيا، الديمقراطي مضرة وأحيانًا ُتدمر عممية التحول  االنتخاباتالنتائج سمبية، و  أن تكونمستقرة قد يقودنا 

قوية الشرعية المؤسسات الوالمذىبية والقبمية وال تعطي الوقت لبناء  والجيويةثنية خرج الشروخ اإلوالسبب أنيا تُ 
وتنتج لنا مؤسسات  االنتخابات تحت سقفيا، ولذلك تؤدي إلى شروخ وانشقاقات داخل المجتمع ىُتجر  لكي 

  (.م2019.)بشارة،  "ال تقوى عمى خمق االستقرار ضعيفة
ىيئة تأسيسية  كاختيار االنحراف عن خارطة الطريق التي رسميا اإلعالن الدستوريبداية كانت المخرجات ف

 صدرت عنو قوانين وقدد الزمنية المحددة في اإلعالن الدستوري، د  يمتزم بالمُ وعمومًا لم ، لصياغة الدستور
االنزالق نحو  قانون العزل السياسي الذي أعتبر بدايةو  (،7قانون رقم) أربكت المشيد السياسي مثل مخالفة

، 2013وكان بضغط من جيات خارجة عمى الجيات الرسمية، )بركات، الفوضى العارمة،
www.eanlibya.com) ، نياية والية قرب، وبالمنتخبة أقل من مستوى طموح الميبيين فكان أداء المؤسسة 

لممؤتمر، م موعد النتخاب مجمس النواب السمطة التشريعية البديمة 2014يونيو 25المؤتمر الوطني، حدد يوم
وعقد أول جمساتو بمدينة طبرق لمجنوبية،  40لمشرقية،  60منطقة الغربية، لم 100 ووزعت المقاعد بالمحاصة

قانونيًا وسياسيًا حول انعقادىا، وزادت حدة الخالف حول إشكالية التسميم واالستالم ، ورفض  والتي أثارة جدالً 
المؤسسات، مؤتمر ي داخل الدولة وازدوجت المؤتمر الوطني تسميم السمطة، ومن ىنا ظير االنقسام المؤسسات

http://www.eanlibya.com/
http://www.eanlibya.com/
http://www.eanlibya.com/
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)إسماعيل، حكومة ومناصب سيادية. نواب في الشرق، ونجمت عن كالىما، ومجمس الوطني في الغرب
2014 ،www.raialyoum.com) ،عجز ىو األخر عن القيام بدوره كسمطة تشريعية  النواب إال أن مجمس

سريان قراراتو ولعد تمكنو من  عمى فرض شرعيتو عمى ربوع البالد ، لعدم قدرتوةحرج انتقالية منتخبة في فترة
، الى الحد الذي عجز فيو عن تحقيق النصاب في أغمب بسبب االنقسام والصراع كامل إقميم الدولةعمى 

وجل المؤسسات ، (Libya-al-mostakbal.org، 2016)المقيور، و بالضعف،مرحمت تولذلك وصفجمساتو، 
 لخمق االستقرار لم تقم بدورىا كما يجب ألنيا ،ضعيفة كانت التي نجمت عنياالمؤسسات و وجة دالمز  السياسية

منياج الشفافية واعتمدت مبدأ غياب  ،ولم تسعى لمحد من معاناة المواطن عممية االنتقال الديمقراطي، إلتمامو 
لسن التشريعات لمنحيا اكبر قدر من  سارعتو ، في الدولة  السمطات التشريعية والتنفيذية عمل ألغمب

 ،2014 الحصادي، )المغيربي، في ظل غياب الجيات الرقابية والمحاسبية، لذاتيا االمتيازات والصالحيات
 .(7ص
الدولة في شرعية مؤسسات في  التشكيكقفة الميبية انتيجت نيج المثما النخب المجتمعية وال سي  أغمب الفئات و 

 ،السياسية يامؤسسات إضعافالكبير في  كان لو الدوروالذي البالد النقسام السياسي في ا بسبب، الفترة االنتقالية
وضى، وتكرس االنقسام أدت إلى انزالق البالد في ففقد مؤسسات أخرى موازية ليا، ظيور والذي أدى بدوره إلى 

الزالت تعاني تبعاتو و  ،البالد ي ترتب عميو مشكالت سياسية واقتصادية واجتماعية مستفحمة داخلذالمؤسسي وال
، ىذا األخرىلعدم قدرتيا عمى تحديد األدوار الصحيحة في المؤسسات االقتصادية والمؤسسات  حتى الساعة،

  عمى صعيد السمطة التشريعية.
مجمس  ، المنبثقة عن"الحكومة المؤقتة"الشرق  ذاتو، حيث حكومة في ية يكاد يكونفي السمطة التنفيذ واألمر

الميبي بمدينة  عمى االتفاق السياسي بالعاصمة طرابمس التي نتجت "المجمس الرئاسي"النواب، وحكومة الوفاق 
وطال تفكك المؤسسات وانقساميا ، ) www.afrigatenews.net ،2019، غباره) الصخيرات المغربية،

عمى إيصال الخدمات لممواطنين،  المؤسسات السيادية والمتمثمة في المصرف المركزي وضعف السيطرة والقدرة 
واألمر تجاوز ذلك حيث أنو تسرب إلى اإلدارات وىيئة مكافحة الفساد، الرقابة اإلدارية  جيازوديوان المحاسبة و 

    . الشركة العامة لمكيرباءوالشركات العامة ك الوسطى
ستشيد البالد  ،2015ديسمبر 17في برعاية األمم المتحدةاالتفاق السياسي  توقيعبو أنالشعب الميبي  د  ق  وأعت  

وبناء  ،والعدالة في توزيع الحقوق المؤسساتي واالستقرار فيما بين القيادات الميبية االتفاق حقبة جديدة أساسيا
أكثر بفشل مجمس النواب عقد تأزم الوضع  إال أن، مدولةل الوطنية المُّحمةُ  وقوية قادرة تحقيق مؤسسات موحدة

جمسة مكتممة النصاب لتعديل اإلعالن الدستوري وتضمين االتفاق السياسي، ومنح الثقة لمحكومة المنبثقة عن 
 لعام 12اب بصدوره القرار رقمالمجمس الرئاسي، األمر الذي نتج عنو تجاوز المجمس الرئاسي لمجمس النو 

يام الممنوحة لموزراء، وىذا األمر زاد من فجوة الخالف بين م بتفويض أعضاء الحكومة لمقيام بالم2016
األمر الذي أثقل كاىل الدولة  و المؤقتة،تالمجمسين النواب والرئاسي، مما دفع مجمس النواب إلى التمسك بحكوم

 السيادية في الدولة، زيادة حدة االنقسام بين المؤسساتو  بازدواجية اإلنفاق، وتسبب في ىدر المال العام،
تحمل من تبعيتو لكل المؤسسات وتمرد عمى جميع السمطات التشريعية والتنفيذية " الذي  كالمصرف المركزي

بتفرده بقراراتو، حيث أعمنيا صراحة عدم تبعيتو لمسمطة التشريعية المتمثمة في مجمس النواب وكذلك عمى 
عممًا بأن ىذه ة اإلدارية ومكافحة الفساد، الرقاب وجيازوديوان المحاسبة ، "السمطة التنفيذية بعدم انصياعو ليا

http://www.raialyoum.com/
http://www.afrigatenews.net/


 

 0101 نوفمبر 01-9الموافق                              والتجارة    االقتصادلكمية  الرابعمر العممي الدولي المؤت
 AISC2020       الدول النامية بين تداعيات الواقع وتحديات المستقبل –األىداف العالمية لمتنمية المستدامة 

485 aisc.elmergib.edu.ly                                                                                                

حسب بنود االتفاق  )المؤتمر الوطني سابقًا(الوظائف أوكمت ميمة البت فييا إلى مجمس النواب ومجمس الدولة 
"يقوم مجمس النواب بالتشاور مع مجمس الدولة بيدف  ،في الفقرة األولى منو 15ي نص في مادتوذوالالسياسي 
)  "يومًا من تاريخ إقرار االتفاق حول شاغمي المناصب القيادية لموظائف السيادية30توافق خالل  إلىالوصول 

بل أن المجمسين في التواصل والتوافق فيما بينيما،  إال أنو لم ينجحا(، 3، ص2015االتفاق السياسي الميبي، 
وتسبب انقسام  وغيرىا،ة لممموكة لمدولالشركات المستويات اإلدارة الدنيا وطالت  تسربتاالنقسام واالزدواجية 

المؤسسات التشريعية والتنفيذية واالنقسام السياسي في ىدر األموال والتأثير عمى أىداف التنمية المستدامة 
، وكان وراء انييار ميار دوالرم  100يقارب عن كإغالق النفط من قبل الجظران الذي تسبب بخسارة ما

 االقتصاد الوطني.
 .في ليبيا التنمية المستدامة عمىضعف المؤسسات السياسية  أثرًا: ثاني

أساسية  ات وتمركزم المتحدة فال بد ليا من أدوات ولتحقيق أىداف التنمية المستدامة التي وضعتيا األم
رادتو ة السائدة لدى المجتمع،السياسي الثقافةتمثل في كل ذلك يإلنجاحيا، و  السياسية  ووعيو السياسي وا 

والمسؤولية والقدرة عمى المحاسبة والتقييم والمتابعة والتعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة، وىذا يحتاج إلى 
اإلرادة السياسية تجاه خطط فرض مؤسسات قوية تستطيع تحقيق األىداف التنموية، وتستطيع توفير االلتزام و 

لسياسية المتمثمة في رئاسة الدولة، ولمواكبة مسار الدول السمطة ا قمة ىرمالتنمية، فيذه من أولويات ميام 
فرض وجودىا داخل إقميم الدولة، لكي تستطيع تُ ، ة قويةتشريعية و تنفيذيخمق مؤسسات ذلك  يتطمب ؛المتقدمة
، 2011بينية مندصراعات التي تشيد ما في ليبيا والسي  أىداف المنظومة السيادية لمتنمية المستدامة،  تحقيق

، وىذا معيار تخمف الدول التي تحتاج إلى وانتكاستيا تعد إشارة قوية إلى انييار المنظومة االجتماعية التيو 
متنسيق والتعاون والتواصل ل، فيي في حاجة المرتبط بالجانب االقتصادي والتنمية أكثر من احتياجيا إلى النم

ثل في زيادة اإلنتاج الذي يؤدي إلى زيادة بين المؤسسات الرسمية داخل الدولة، أكثر من حاجتيا لمنمو المتم
فحالة عدم االستقرار السياسي والمؤسسي التي  ،(2011) أبوجودة، الدخل القومي الذي يحققو النمو االقتصادي

في ضل االنقسام الحاصل في مؤسساتيا والمتمثل في ازدواجية الحكومات والبرلمانات،  الدولة الميبية تمر بيا
وضع مواكبة دول العالم في  لعدم قدرتيا عمى والذي بدوره تسبب في ضعف أداء المؤسسات السياسية في الدولة

لعالم، فيدفيا الرئيس تعد مشمولة بخطط ا فميبيا كدولة لم" 17خطط التنمية المستدامة وأىدافيا أل"ل البرامج
ةتوحيد مؤسساتيا ، "ويةوالتغمغل والتوزيع واليُ  والتكامل أزمة الشرعية"أصبح في محاوالتيا الحد من أزماتيا، 

نياء الصراع ل ن محددات  وتأمينبسط السيطرة عمى أرجاء إقميم الدولة، وا  المنافذ البحرية والبرية والجوية، وا 
ترتبط بقوة بما يمكن وصفو بالضعف ؛ النتقالية التي تمر بيا الدولة الميبيةالنتائج المترتبة عمى المرحمة ا

المؤسسي الذي تعانيو مؤسسات الحكم االنتقالي، عالوة عمى عدم توفر القيادة القوية المؤمنة بالديمقراطية 
بة والبرامج والتوافق، قيمة وممارسة؛ فإن ىناك أثارا سمبية واضحة المعالم ليذا الضعف، فيما تفيد التجر 

ن أىم فرص نجاح عممية االنتقال والبناء الديمقراطي ىي تمك المتصمة بوجود األفراد أو القادة  التقميدية، وا 
  .والسياسيين الذين يتبنون الديمقراطية خيارًا استراتيجيًا، والتزامًا وتعيدًا وطنياً 

واسع النطاق؛ نتيجة التداخل والتضارب في لقد ظل أداء ىذه الييئات متدىورًا وضعيفًا لمغاية ومحل انتقاد 
ة، الذي نتج من ذلك الغياب الواضح ألي تحديد ي  الصالحيات واالنقسام المؤسسي بسبب الصراعات البين  

لممسؤوليات ودون اعتراف بمبدأ تقاسم السمطة، حيث ساد التضارب والتداخل وعدم التحديد الواضح في 
ذية والتشريعية، وىذا ما أثار الشكوك حول قدرة الحكومة عمى اتخاذ القرارات الصالحيات فيما بين السمطة التنفي
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الالزمة، وخاصة في عدم قدرتيا عمى بسط األمن وتوفيره لممواطن، واألمر يبدو أكثر خطورة لما لو من أىمية 
ي جل وما نجم عنيا من فوضى تفشت ف في توفير الشروط األساسية لتحقيق أىداف المرحمة االنتقالية،

عمى رأس أولوياُتيا والتي من المفترض أن تكون  ،(152،153،ص ص2013)الصواني، مؤسسات الدولة
 .م2030 التي وضعتيا األمم المتحدة كخطة لمتنمية لسنة 17أىداف التنمية المستدامة لـ

عمى تنفيذ خطط وبرامج وأىداف لكي تكون قادرة و  الميبية شكاليات ضعف المؤسسات السياسيةإولمخروج من 
محاولة فكرية لوضع حمول لالزمة الميبية لتقوية المؤسسات  فيمستقبمية رؤية التنمية المستدامة، فإننا نعتمد 

وفقًا لمتطمبات التنمية وتحقيقًا  والتغيير لكي يكون بإمكانيا مواكبة العالم في التبدل والتحولو السياسية في الدولة 
ال يكون إال بإنياء الصراعات والذي فرض االستقرار السياسي ، وىذا ال يتحقق إال بألىداف التنمية المستدامة

، وتتمحور الرؤية المستقبمية لبناء دولة القائمة، والحد من العنف في الخطاب والتعامل، والدعوة إلى توافق وطني
 -ي التي:ذات مؤسسات قوية ف

ب حول الحقوق ، لتنظيم الحياة السياسية وخمق التوافق بين فئات الشعاعتماد دستور فعمي لمبالد -1
والواجبات، ومنح الضمانات الدستورية الالزمة لتنمية متوازنة تحقق المساواة الفعمية وتكافؤ الفرص بين 

 المواطنين.
لتشريعية والتنفيذية البديمة، ويكون ذلك االعتماد عمى المنيج الديمقراطي في استخراج األجسام ا -2

بالدعوة النتخابات عامة، انتخابات برلمانية ورئاسية لتنيي حالة االنقسام والصراع الحالي المسبب 
 والناتج عن ضعف المؤسسات الحالية.

قيادة قادرة عمى إخراج البالد من محنتيا ومؤمنة بقضية  موحدة بمؤسسات قوية، يتطمبدولة بناء  -3
 د المؤسسات.توحي

والرجل نشر الوعي السياسي والثقافي لمقيم الديمقراطية داخل المجتمع، التداول السممي لمسمطة،  -4
 الكفاءة في التعيين. واعتماد مبدأالمناسب في المكان المناسب 

الدعوة إلى حوار وطني عام يضم كل فئات المجتمع لتبادل اآلراء واألفكار والرؤى، ونشر ثقافة الحوار  -5
 الوطني لالتفاق حول العديد من قضايا الوطن، ونبد العنف والتطرف واإلقصاء.

تقوية المؤسسات الغير رسمية "األىمية" لمساندة ودعم المؤسسات الرسمية لمدولة، ولتكون الداعم  -6
 األساسي لتنفيذ أىداف التنمية.

ما حوليا الشعب الميبي، و  متفيالسعي من أجل خمق المُّحمة الوطنية، الوطن ىو الُيوية الوحيدة التي  -7
 ُتحترم من الجميع. ثقافية  فتعد خصوصيات الُيويات الفرعية من دونيا

تقوية المؤسسات األمنية والعسكرية لتكون داعم لممؤسسات السياسية في الدولة لتحقيق خطط وبرامج  -8
  التنمية، وألجل توفير األمن لموطن والمواطن. 

طريق اختيار الكفاءات الوطنية المؤىمة والقادرة عمى التطوير والتي رفع كفاءة البناء المؤسسي عن  -9
    بناء والتغيير. لم اإلرادةتمتمك 
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  :ةـــــــــالخاتم

والذي بدوره ول د  ازدواجية يبدو أن ما تعانو الدولة الميبية من حالة عدم االستقرار الناجم عن الصراعات البينية،  
المؤسسات السياسية والسيادية في الدولة، ولعدم قدرة النظام السياسي من فرض سمطتو عمى كامل إقميم الدولة، 

أسيمت وتسببت في  ئجيا أناكانت من نت، والتي البالدوتولد عن ذلك تعاظم أزمات التنمية السياسية في 
لميبية، والذي بدوره أثر سمبيًا عمى قدرة الدولة في مواكبة تطور المجتمع دولة اضعف المؤسسات السياسية في ال

، وسعت الدراسة إلى تحديد مكامن الدولي، وعمى قدرتيا عمى وضع الخطط لتنفيذ أىداف التنمية المستدامة
مكانية تحقيق أىدافيا التي وضع تيا األمم الضعف في المؤسسات السياسية وتأثير ذلك عمى التنمية المستدامة وا 

 .2030المتحدة كرؤية دولية لعالم أفضل في 

 :النتائج

 تعد االنقسامات والصراعات والحروب ىي المسبب في ضعف المؤسسات السياسية في الدولة ليبيا. -1

أىداف التنمية في تحقيق  إلخفاقا أسباب أىممن الميبية يعتبر ضعف المؤسسات السياسية في الدولة  -2
 المستدامة.

 المستقرة التي تعتمد كفاءات وقدرات وطنية تمتمك اإلرادة وسبل النجاح  في الدولة القويةالمؤسسات   -3
 .التنمية المستدامة  أىدافلتحقيق 

 التوصيات:

اإلسراع في الخروج من دوامة الدولة الفاشمة باإلسراع في بناء مؤسسات قوية تستطيع عمى إخراج  -1
 البالد من محنتيا.

التنمية  أىدافتحقيق  إلمكانيةو  الدولية،ة التطورات سياسية قوية لمواكبإلى بناء مؤسسات الحاجة  -2
  .المستدامة

مواكبة  بناء مؤسسات قوية تستطيع إلىفرض االستقرار وتوحيد المؤسسات داخل الدولة الميبية يؤدي  -3
  الدول المتقدمة في مضمار التنمية.

  .والمساندة في توحيدىا وتقويتيا تفعيل دور المؤسسات الغير رسمية لدعم المؤسسات الرسمية -4

تحقيق  الفاعمة والقادرة عمى فرض ىيبة الدولة بقوة القانون لكي يعكس ذلك عمى مؤسسات الدولة -5
 .أىداف التنمية المستدامة

المؤسسات القوية تفرض عمى المجتمع الدولي المساىمة الدائمة في المؤتمرات الدولية والمشاركة في  -6
 في حالة ضعف مؤسساتيا.المخرجات المدخالت، عكس أن تكون ممتقي لممخرجات 

  



 

 التنمية المستدامة في ليبيا عمى ضعف المؤسسات السياسيةأثر  
 فرع مصراتة، االكاديمية الميبيةد. محمد عمي عزالدين، 

aisc.elmergib.edu.ly                                                                                               597 

 قائمة المراجع:

التنمية المستدامة وأبعادىا  االجتماعية واالقتصادية والطبيعية، من (، 2011)اليأس ،أبوجوده .1
  .األول_تشرين  78العدد،العراق،  منشورات مجمة الدفاع الوطني 

ن بعثة األمم الصادر ع الصخيرات ،الموقع باالتفاق السياسي الميبي ، من 1،2بفقراتيا  16المادة  .2
 م.2015-12-17 في ليبيا فــــ المتحدة

مارس عمى موقع:  11 مفيوم المؤسسة اإلعالمية، مقالة منشورة بتاريخ(، 2019ىنادي، ) احمد، .3
https//:www.haatoky.com. 

أول جمسة لمبرلمان الميبي المنتخب تثير جدال سياسيا وقانونيا، صحيفة  (،2014فتحي،) إسماعيل، .4
  www.raialyoum.comموقع الصحيفة: ات منشور  أغسطس 5في  رأي اليوم

         :يوليو24من مفيوم المؤسسات السياسية،مقالة من منشورة بتاريخ  (،2010محمد ) بالروين، .5
http://WWW.libya_watanona.com    

مارس في موقع عين 24، الصراع عمى السمطة في ليبيا، مقالة نشرت بتاريخ (2013)ناجي بركات،  .6
   www.eanlibya.comليبيا:

طي في ليبيا بالرغم من إجراء عمميتي لماذا لم تنجح تجربة االنتقال الديمقرا، (2019بشارة، عزمي. ) .7
 ، الدوحة.المركز العربي لألبحاث ودراسة السياساتديسمبر،  21انتخابات بعد الثورة، 

 ، سبتمبر،oopsk(، المنظمة الميبية لمسياسات واإلستراتيجية2016تحديات التنمية المكانية في ليبيا،) .8
   www.loopsreserch.orgعمى الموقع: 

، دار الفالح لمنشر  24-23التنمية مطموب ال يمحق، مجمة المنعطف، عدد(، 2004خالد،)حاجي،  .9
 .والتوزيع، بيروت

مفيوم المؤسسة االقتصادية، مقالة منشورة عمى موقع موضوع بتاريخ:  (،2018الحياري، إيمان، ) .10
 Khttps//:WWW.Mawd003.com: ديسمبر10

المستدامة، السجل العممي لندوة البيئة والمتطمبات ، البيئة والتنمية (2000، )أسامة ،الخولي .11
 االقتصادية والدولية ، أبو ظبي.

المؤسسات السياسية والكيانات الحزبية ،مقالة منشورة عمى شبكة الحوار  ،(2009) صاحب ،الربيعي .12
  .orghttps://www.m.ahewar:  نوفمبر11المتمرن بتاريخ 

، مركز دراسات الوحدة ليبيا الثورة وتحديات بناء الدولة(، 2013الصواني، يوسف محمد جمعة. ) .13
 العربية، بيروت

الراشد، مجمة العموم   ممقاربة نظرية في القيم التنموية لمحك (،2017) ،محمد عزالدين ،عمي الطنازفتي .14
 .ديسمبر 10، العددزليتن والتجارة االقتصادية والسياسة، كمية االقتصاد

http://www.raialyoum.com/
http://www.libya_watanona.com/
https://www.m.ahewar.org/


 

 0101 نوفمبر 01-9الموافق                              والتجارة    االقتصادلكمية  الرابعمر العممي الدولي المؤت
 AISC2020       الدول النامية بين تداعيات الواقع وتحديات المستقبل –األىداف العالمية لمتنمية المستدامة 

487 aisc.elmergib.edu.ly                                                                                                

، ليبيا ىل يكون توحيد مؤسسات الدولة شعار المرحمة القادمة، بوابة إفريقيا (2009)عبدالباسط غبارة،  .15
       www.afrigatenews.net      يناير عمى الموقع : 3اإلخبارية، نشر بتاريخ 

المعاصرة،  دار ، إدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة (2005،)خالد مصطفىقاسم،  .16
  .الجامعة ، اإلسكندرية

ب ٌر وتداعياٌت لممستقبل، مركز سياسات الدفاع 2012كريستوفرس، شيفيس) .17 (، ليبيا بعد القذافي ع 
-RAND_RR577z1، عمى الرابط التالي: RANDواألمن الدولي التابع لمعيد أبحاث 

1.arabic.bdf 
( الت حوالت الديمقراطية في ليبيا: تحديات ومآال ت وفرص، المنظمة الميبية 2017المغيربي، زاىي. ) .18

يونيو عمى موقع المنظمة:      30لمسياسات اإلستراتيجية، بحث منشور بتاريخ 
http:www.loopsresearch.org 

بتاريخ  ضوع، بتاريخمقالة بعنوان مفيوم التنمية المستدامة وأىدافيا، منشورة عمى موقع مو  .19
 WWW.Mawd003.com: 2019مارس25

، دور المؤسسات السيادية واإلدارة التنفيذية الوسطى خالل األزمة (2016) ،عزة كاملالمقيور،  .20
-Libya-al، موقع ليبيا المستقبل: ديسمبر 10السياسية الميبية، مقالة منشورة بتاريخ

mostakbal.org 
، التنمية المستدامة في المنطقة العربية: الحالة الراىنة والتحديات (2006)نوزاد عبد الرحمن ، إلييتي .21

 .ربيع، تصدر عن األمانة العامة لجامعة الدول العربيةال، 125المستقبمية، مجمة شؤون عربية، العدد 

http://www.mawd003.com/

