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 التنمية المستدامةأساس الحكم الرشيد 

 ايبيل - سلبار ط ةعماج / الدكتورة حميدة ميالد أبورونية

 ايبيل - يز اغنب ةعماج / الدكتور أنس بوبكر بعيــرة

  ــصلخستالم
من خالل مجموعة من اءلة خاضعة للمس سليمة مؤسسات   وجود   التنمية المستدامة تستلزم  

تتغير وتتطور بما يتناسب هذه المعايير حيث إن مبتكرة ، منها أو التقليدية النسانية اإلمعايير ال
غير رسمية كالعادات  معاييرهناك و  ،السلطة السياسية واالقتصادية واالجتماعية  وممارسة  

عن  تكاسلوالدولة التي ت؛ رسمية كالقانون والدستور وحقوق الملكية  ومعاييروالتقاليد والعرف ، 
االقتصادي واالجتماعي  الخللسيتراكم عندها  المناسب الوقت فيو ؛ هذه المعايير وتبني إحياء

بين الحوكمة  باالمكان خلق توافق  لكن  . أزمة إلىفيما بعد   ينقلب مركباا خلالا   ويصبح  والبيئي 
خذ وهذه الوحدة يمكن أن تتحقق إذا أ ت  . وحدة أو كالا متكامالا  كليهمالتنمية المستدامة إذا شكل وا

 عبر ما يسمى التنمية المستدامة بتبني جدول أعماليلزم الجهات الفاعلة  قرار
تبنيها بليبيا تحت مسمى  إن التنمية االقتصادية الشاملة المزمع    ." سياسة التنمية المستدامة" 

والتوزيع العادل ، لنمو االقتصادي ل خاصة   ، تتطلب إعطاء أهمية   إعادة بناء االقتصاد الليبي
والحفاظ على المحيط ،  "  Distributive  Justice العدالة التوزيعية" وفق  مبدأ  للثروات

.  الئمةمن اإلتالف من خالل بناء المؤسسات التنموية والبيئية الم  والموروث الثقافي الطبيعي 
جل ألوالثقافي فيه وفي بدايات تشكيل المؤسسات وتفعيل رأس المال االجتماعي  من المرغوب  و 

الدراسات الدولية الذي بدأت بوادره في الظهور مباشرة بعد مسايرة ورة ر ، ضتنمية مستدامة بليبيا 
 .7891سنة  صدور التقرير األول الذي أنجزته اللجنة العالمية حول البيئة والتنمية

 تبنيةموال الفاعلةلى مناقشة أهمية إنشاء وبناء المؤسسات الورقة اهذه هدف ت في هذا الصدد ؛ 
  . تنمية مستدامة جلألقرارات رشيدة ومحددة قابلة للتطبيق ل
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 المـقــدمـــة

في مرحلتهما في أدبيات التنمية  الرشيدالتنمية المستدامة والحكم العالقة بين ما يزال الحديث عن 
شعبان، ) النمو االقتصادي ولتنمية بين مفهوم ا هناك خلطفحتى عهد قريب كان  ؛ األولى
في حالة التوظف الكامل فقط  يكمنالوصول إلى التوازن المستقر  أن إذ كان يعتقد،  (2001

 مؤخرا أصبح جل  لكن و  .(Victor, 1991) حسب معطيات النظرية الكالسيكيةوتعظيم األرباح 
بغية الوصول  العامة   ة  سياسصنع وتنفيذ اهتمام العلماء بمختلف أطيافهم هو النظرة الشمولية ل

البيئي الرأسمال  إلىالمادي والبشري  الرأسمالمن التركيز انتقل  أيتنمية مستدامة ، إلى 
رأس المال البيئي ، "؛ الثالث للتنمية المستدامة رؤوس األموالاخذين بعين االعتبار االجتماعي و 

رأس المال االجتماعي مساهمة إنَّ  .(Aburounia, 2009)االقتصادي واالجتماعي الثقافي 
تتعلق بطموح الشبكات الفاعلة األولى  ، مرهون بمسألتين ليبيافي التنمية المستدامة في الثقافي 

رتبط بمدى استجابة الدولة بمؤسساتها المختلفة فت ة ؛التانينفسها ، أما لرأس المال االجتماعي 
ا أصال في التعامل معهة السلطة المجتمع ومدى جديلمطالب التي يتقدم بها وا اتطموحلل

من قبل الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني فإذا كانت ثمة إرادة جادة . واإلستجابه لها 
كما ترتبط قدرة  .االقتصاد الوطنيعلى مستوى  ملموسر تغي  طرأ سي ؛ ايجابيا اللتعاطي مع

من خالل الوالء والشفافية لقوة و الثقة وارصيد  في تفعيل القيم الثقافية المحلية لتعزيز الحوكمة
إقامة تحالفات وشبكات في ما بين هيئات المجتمع المدني بعضها البعض، وبينها وبين كافة 

باالضافة إلى تعزيز المصدقية في . كالقطاع الخاص والعامالفاعلة في عملية التنمية  األطراف
في تحديد المشروعات والتخطيط  االفرادد احتياجات المجتمع المحلي، وهو ما يتطلب إشراك تحدي

 .دعم ممارسات الحكم الرشيدكجزء رئيسي ل، بير التمويل وتنفيذها ومتابعتهالها وتد
 

  الرشيدالحكم ليات مفهوم وآ

ويرجـع ذلـك باألسـاس ، الحوكمـةالرشـيد او االجتهـادات فـي مسـألة تعريـف الحكـم  نـاك العديـد مـنه
 .ة والثقافيــة وتبــاين المنطلقـات الفكريــة السياســية ، االقتصـادية ، االجتماعيــ إلـى اخــتالف الميـادين

أسـاس التنميـة المسـتدامة  ولحكم الصالح القابل للمساءلة والمحاسبة هـاوهناك اعتراف متنامي بأن 
فـــي هـــذا الســـياق ؛ يعـــرف  زهيـــر الكايـــد أحـــد ، (0272بعيـــره، ) و (Morita, 2007) والعادلـــة
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: " المشـاركين األساسـيين فــي برنـامم األمــم المتحـدة لصـياغة مفهــوم الحكـم الرشــيد ، المفهـوم بأنــه 
 ممارســة  الســلطات االقتصــادية والسياســية واإلداريــة  إلدارة شــؤون المجتمــع  علــى كافــة مســتوياته

 الحكـــم؛  101ص :2004لعـــام  التنميـــة اإلنســـانية العربيـــة تقريـــركمـــا يعـــرف  .(0222الكايـــد، )

البشـر ويدعم ويصون رفاه اإلنسـان ويقـوم علـى توسـيع قـدرات  الحكم الذي يعزز: الرشيد على أنه 
يــاتهم االقتصــادية واالجتماعيــة و  كافــة فئــات  والسياســية، ويســعى إلــى تمثيــلخيــاراتهم وفرصــهم وحره

ـــع أفـــراد ـــيالا كـــامالا وتكـــون مســـؤولة أمامـــه لضـــمان مصـــالح جمي ، UNDP) الشـــعب الشـــعب تمث
2002).  

 2002ة والبنــك الــدولي خــالل الفتــرة الممتــدة مــن العــام األمــم المتحــدة اإلنمائيــ تقــاريركــذلك أكـدت و 
لمفهـوم التنميـة وعالقتهـا بـالحكم  تقنـي   بعـد   يرتكـز علـى  الرشـيدلحكـم علـى أن ا 2002وحتى العام 

ة االقتصـادية مـن الحكـم وتحديـد مظـاهر حسـابات الحكومـ مـن خـالل التركيـز علـى النـواحي الرشـيد
دارة األموال والموارد  ص مـن ة التنظيميـة لنشـاطات القطـاع الخـافي الدولة واستقرار البنيـ الطبيعيةوا 

الحكم فــ. 1كمــا هــو موضــح بالشــكل رقــم  .متعاقبــة طويلــة األمــد وممتــدة عبــر أجيــال  خطــط  خــالل
ـــة و الرشـــيد يشـــمل أجهـــزة  ـــاعلين بشـــبكات رأس المـــال االجتمـــاعيجميـــع القطـــاع الخـــاص و الدول  الف

فالدولـة تخلـق البيئـة  .واحتمـاالت التفاعـل الجـل تنميـة مسـتدامة المجتمع المدني مؤسساتالثقافي ب
االسـتدامة ) لمحدودية المـوارد الطبيعيـة والملزمـة بالحفـاظ عليهـاأخالقياا السياسية والقانونية المدركة 

ــــة  ــــد الوظــــائف والــــدخل، والقطــــاع الخــــاص (  Environmental Sustinabilityالبيئي  يول
بقيمــه الثقافيــة ، أمــا المجتمــع المــدني (  Ecomomic Sustianbilityاالســتدامة االقتصــادية)

يســـهل عمليـــة التفاعـــل والشـــراكة بـــين قطـــاعي العـــام والخـــاص فـــي جملـــة مـــن األنشـــطة السياســـية 
 Social-culturalاالســــــــــتدامة االجتماعيــــــــــة  )  واالقتصــــــــــادية واالجتماعيــــــــــة الثقافيــــــــــة

Sustianbility). 
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 (2112الباحث ،(ألجل تنمية مستدامةعناصر المكونة للحكم الرشيد احتماالت التفاعل بين  1 توضيحي رسم

 

قيادات  هو الحكم الذي تقوم به : الرشيدالسابقة نستخلص أن الحكم  انطالقا من التعريفات
مستقلة عن الدولة إدارية  الفاعلين بشبكة رأس المال االجتماعي تحت أ طرسياسية منتخبة، و 

للمساهمة في  مراحل صنع القرارمشاركتهم في مختلف  بتطوير أفراد المجتمع عبر ملتزمةو 
بالممارسات المتسقة الشفافة والتفاعل الذي يتميز  الرشيدالحكم و . ورفاهيتهم تحسين نوعية حياتهم

يشكل المقبول بين األطراف الحكومية والخاصة في الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية 
القرارات الحكومية يعزز شرعية  و ،(2011عمر، ) األساسية لالستدامة االجتماعية الدعامة

ويجعل التنمية األجنبية المباشرة والغير مباشرة لالستثمارات  ستقر وجذاب مويؤدي إلى مناخ 
يمكن أنه ال وللوصول إلى هذا الهدف يجب تباين  .(0277دياموند، ) ممكنةالشاملة االقتصادية 

  .آليات الحكم الرشيدالسياسات االقتصادية واالجتماعية بغياب  تستقيمان 
 

 الرشيدالحكم  آليات
 ىفالبنك الدولي يركز عل  ،؛ د أو معاييره بتباين الجهات والمصالحيتتباين آليات الحكم الرش

 التنظيم ثم للفرد الحقيقي الدخل مستوى وزيادة   واالنفتاح االقتصاديالنمو المسألة كحافز على 

تحسين يركز على المتحدة اإلنمائي  برنامم األممأن في حين  .االتجاه هذا في  الدولية والجهود

 الحكم الرشيد

 القطاع الخاص 
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 من بدال مالحك بنوعية رابط اقرب أنهاب للمنفعة مقياساا بالحياة الرضا مسألة أي أن ،المعيشة  نوعية

 خلق مؤسسات قادرة على إيصال  على ةالحكوم  قدرة  أن أساس على ، الفردية الحقيقية الدخول

معظم أدبيات الحكم و . الرشيد للحكم أهمية األكثر المقياس هي ويسر بكفاءة الخدماتوتقديم 
، التوقعية ،   الشفافية،  والمحاسبةالمسألة ،  :التالية  المقاييس على انطوت واجتمعت قد الرشيد

منتدى الحقوق والعلوم القانونية، ) (Morita, 2007) المشاركة و الكفاءة والفاعليةحكم القانون، 
2010). 

 

 ـةلتنمية المستداماأبعاد 
 استدامة اجتماعية اقتصادية ، استدامة استدامة بيئية ،

المعنون  7891عام  والتنمية للبيئة العالمية اللجنة تقرير في مرة أول المستدامة التنمية مفهوم ورد
تلبية احتياجات " حسب تعريف هذه اللجنة تعمل على  المستدامة التنمية ".بمستقبلنا المشترك"

األجيال الحاضرة ، دون أن تؤدي إلى تدمير قدرة األجيال القادمة في تلبية احتياجاتها الخاصة 
المختص بدراسة موضوع التنمية  1992وحصر تقرير الموارد العالمية الذي نشر عام  ."

 :تصنيف كما يليالتعريف للتنمية المستدامة، وتم (  20) المستدامة ما يقارب 
 

 االستدامة البيئية 
تطوير ورفع من مستوى وجودة المعيشة لألجيال الحاضرة والقادمة  فإن أنماط االستدامة في ل

ج و االستهالك واإلدارة الكفء والفعالة للحفاظ على البيئة من التلوث و الضجيم وطرق اإلنتا
عادة تدوير و استغالل النفايات يجب أن تأخذ بعين االعتبار أثناء رسم  استهالك المياه والطاقة وا 

 .السياسة العامة
  

  ةاالقتصادي االستدامة
إجراء خفض عميق ومتواصل في استهالك تمثل التنمية المستدامة لدول الشمال الصناعية، 

حداث تحوالت جذرية في األنماط الحياتية السائدة في االستهالك  الطاقة والموارد الطبيعية، وا 
فقد بينت الدراسات إن الدول . واإلنتاج، وامتناعها عن تصدير نموذجها الصناعي للعالم
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 المتبقية% 20ول النامية من الطاقة العالمية بينما تستهلك الد% 00الصناعية تستهلك 

(Sexton, 2000). 

 
 ةاالجتماعي االستدامة

 Social االجتماعي ماسكتحقيق درجة مقبولة من التالتنمية المستدامة تعني السعي من اجل 

Cohesion والعدالة والمساواة Social Justice  ،  عرفت االستدامة االجتماعية بأنها حيث " :
نظام يعزز الحالة االجتماعية داخل المجتمع ، وقد صنفت األدبيات والدراسات الخاصة بمفهوم 

 التنمية المستدامة مجموعة من المبادئ  التي  يتطلب تحقيقها ألجل استدامة اجتماعية منها
(Koning, 2001)، (Partridge, 2005) (Partridge ،2002) . 

 
  العدالة في الحصول وذلك من خالل استقرار النمو السكاني ووقف تدفق األفراد على المدن

الصحة ، التعليم ، المواصالت ، )سواء في األرياف أو المدن على الخدمات االجتماعية 
 ؛(السكن الالئق

  الحصول على مخرجات التنمية االقتصادية واالجتماعية ؛المساواة والجودة في 
  والعدالة بتوزيع الدخل؛ مواطنللتوفير عيش كريم خلق فرص عمل و محاربة الفقر و 
 الشعور بالمسئولية والمشاركة بصنع القرار وتحديد الحاجات التي تخدم صالح الجماعة. 

 
 االستدامة الثقافية 

 ،في آن واحد توازن يحترم فيه الموروث الثقافي والحداثةالتنمية المستدامة تسعى لتحقيق 
فهي الجسر الذي يربط . واستيعاب االختالف والتنوع الثقافي والديني .واالستقالل والثقة بالنفس

مجتمع حديث ووفي  قالتاريخية المتشبثة بالماضي والممتدة إلي طموح الحاضر لخل ئبين المباد
   .لعاداته وتقاليده

 
 على االرتباط الوثيق بين التنمية االقتصادية واالجتماعية 1901، الند دبرونتلجنة وأكد تقرير 

، وأشار التقرير إلى عدم إمكانية تطبيق  (UNDP, 2007) مع الحفاظ على البيئة والثقافية
االقتصادية "  الثالثللجوانب إستراتيجية للتنمية المستدامة دون مالحظة متطلبات التنمية 
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الطبيعية  تفترض حفظ األصول التيتلك التنمية أي أنها   .    "ة يوالبيئ الثقافية واالجتماعية
 التنمية أن منطلق من وذلك، (0228غانم و مخول، ) ألغراض النمو والتنمية في المستقبل

 متناقضة وليست ومتتابعة متكاملة عمليات هي البيئة، على والمحافظة ،واالجتماعية  االقتصادية
 .2كما هو مبين بالشكل ومتناترة 

 

 أبعاد التنمية المستدامة وعناصرها 2 توضيحي رسم

 

هذا  يتجاوز ال بحيث ، عقالنية بطريقة الطبيعية الموارد إن استخدام  :القول يمكننا ، وبناء عليه 
 الموارد غير حالة في أما ، المتجددة الموارد حالة والسيما ، الطبيعة في دهاجد  ت   معدالت االستخدام

،  الموارد لهذه بدائل عن البحث محاولة جانب إلى ، استخدامها في الترشيد يجب فإنه ، المتجددة
من  فقط ليست الطبيعية الموارد ألن ، ممكنة زمنية مدة أطول عليها اإلبقاء بهدف لها رديفاا  لتستخدم

 تقوم تنمية هي ، المستدامة والتنمية .القادمة األجيال حق من أيضاا  بل؛  الحاضرة األجيال حق

 يقصد ال هنا، المال ورأس الذي يديمها، المال رأس مخزون واقع على تعتمد فهي صلبة قاعدة على

االجتماعي البيئي و رأس المال يضاف له  بل ، فقط المحاسبي النقدي بمفهومه المال رأس به
  .الثقافي

 

 

االستدامة 
 االقتصادية 

 .النمو االقتصادي المستديم•

 .كفاءة رأس المال -•

 .إشباع الحاجات األساسية -•

 .خلق الوظائف•

االستدامة 
االجتماعية 

 الثقافية

 .النوع االجتماعي•

 .العدالة في التوزيع•

 .المشاركة الشعبية •

 .التنويع الثقافي •

االستدامة 
 البيئية

 .النظم اإليكولوجية•

 .التنوع البيولوجي•

 اإلنتاجية البيولوجية•

 .الطاقة البديلة•
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 المستدامة بالتنمية شيدالحكم الر  عالقة
  الدولة المدنية ، القطاع الخاص، المجتمع المدني

 
 الترابط بكل مستويات النشاط السياسي واالجتماعي واالقتصادي والثقافي والبيئي ويعني ذلك قيام

متكامل يعتمد على مبدأ المشاركة  جدول أعمال إلى، باالستناد  3كما موضح بالشكل رقم 
 األمدوالتخطيط الطويل  .ويتوخى قدراا من العدالة والمساءلة والشرعية والتمثيلكاستدامة سياسية 

والحد من البيئة الحفاظ على و  كاستدامة اجتماعية والصحة واإلسكانفي حقول التعليم والتربية 
كاستدامة والحداثة القيم الثقافية والتقاليد المتوارثة  والحفاظ والموائمة بينة بيئية استنزافها كاستدام

 .ثقافية
 

 

 (2113الباحث، ) بالتنمية المستدامةعالقة الحكم الرشيد  3 توضيحي رسم

 
 الدولة

  االستدامة السياسية

فعدم . وتطويرها المستدامة التنمية أطر على مؤثراا هاماا و مقياس االستدامة السياسية تمثل
 التي لالضطرابات والمجتمع الحكومة تعرض حال في لحلقاتها مقوضااالستقرار السياسي يعتبر 

 المسلحة النزاعاتلرأس المال االجتماعي الثقافي ك وتراتتال حاالت من أكثر أو واحدة إلى تعزى
 تاواالنقالب السياسية الطبقة تشقق أو الداخلي والصراع العنف وأعمال االجتماعية واالضطرابات

استدامة •
 سياسية

الحكومة 
 المنتخبة

استدامة •
 بيئية

إدارة الموارد 
 الطبيعية

استدامة •
 اقتصادية

دارة االموال إ
 والمشاريع

استدامة •
 ثقافية

القيم والتقاليد 
 والمؤسسات

استدامة •
 اجتماعية 

المواطن بين 
 القدرات والخيارات
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 لجأ ؛ االستدامة السياسيةيبلور المفكرون طبيعة  ولكي. شابه وما الدستورية والتغيرات العسكرية
الشهوان، ) تقوم على الفوضى وعلى طغيان األقوى التيتصوير حالة الطبيعة  إلىالفالسفة 

؛ فتفقد الروح على رؤوس األموالمشاعر القوة والغضب والسيطرة  فهذه الحالة تحكمها. (2010
 .والتعاون من أجل العيش المشترك التسامح والتساندباستدامة مبادئ تتسم  التيالمدنية 

 
تمنع الناس من االعتداء على بعضهم  التيالروح  إن تأسيس الدولة المدنية هو الكفيل بسيادة هذه

وقانونية خارجة عن تأثير القوى والنزعات الفردية أو  البعض من خالل تأسيس أجهزة سياسية
الحياة العامة وتحمى الملكية الخاصة، وتنظم شئون التعاقد، وأن  المذهبية، تستطيع أن تنظم

 .ماءاتهموانت مكانتهمجميع الناس بصرف النظر عن  تطبق القانون على
 

ومن إرادتها  يعنى ذلك أن فكرة الدولة المدنية تنبع من إجماع األمة .وتمثل الدولة إرادة المجتمع
ذ تتأسس الدولة المدنية على هذا النحو .المشتركة دولة توصف بأوصاف كثيرة  فإنها تصبح ؛ وا 

مجتمع  في د يعيشونفالدولة المدنية تعرف على أنها اتحاد من أفرا .من أولها أنها دولة قانون
فمن . العدل يخضع لنظام من القوانين، مع وجود قضاء يطبق هذه القوانين بإرساء مبادئ

حقوقه من قبل  فرد فيها النتهاك أيأال يخضع  للحكم الرشيد كما ذكر سابقاالشروط األساسية 
عندما تنتهك  إليها األفراد سلطة الدولة يلجأ هيفثمة دائما سلطة عليا . فرد آخر أو طرف آخر

تطبق القانون وتحفظ الحقوق  التي هيهذه السلطة  .(0272بعيره، ) حقوقهم أو تهدد باالنتهاك
 ومن ثم فإنها تجعل من. األطراف، وتمنع األطراف من أن يطبقوا أشكال العقاب بأنفسهم لكل

أنها تتأسس على نظام  االستدامة السياسيةومن خصائص  .القانون أداة تقف فوق األفراد جميعا
 الحقوق فيتقوم على السالم والتسامح وقبول اآلخر والمساواة  التيمن العالقات  مدني

ما يطلق  تشكل التي هيإن هذه القيم . عمليات التعاقد والتبادل المختلفة فيوالواجبات، والثقة 
تطبيق سياستها لمفهوم الحكم الراشد من وفي إطار  الدولةتعمل و  . بعناصر الحكم الرشيدعليه 
مفهوم الشراكة لتعزيز ألفراد المجتمع  والحوار عالقتها بالتنمية على توسيع دائرة المشاركة منطلق

شعار التنمية والنهوض بالمجتمعات ومن أجل ذلك كله  من اجل اإلصالح والذي عادة ما يحمل
 اهم عنصرويمكن ان نحدد  .القرارات واتخاذهاصياغة  في الحواردور  التأكيد على فال بد من ؛ 
مبني على وهو .  لرأس المال االجتماعي ديمقراطيالحوار وهو الوعالقته بالتنمية  الرشيدلحكم ل

 .(2012أبورونية، ) على التمثيل لكافة فئات المجتمع مفهوم المشاركة في إدارة الدولة والمعتمدة
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وسائل االتصال السلمية الفعالة ؛ حيث يتعاون المتحاورون على معرفة الحقيقة  هو منو 
الخطي، ) والتوصل إليها؛ وتعد الندوات واللقاءات والمؤتمرات إحدى وسائل ممارسة الحوار الفعـال

  . ، الذي يعالم القضايا والمشكالت التي تواجه اإلنسان المعاصر (2000
 

 القطاع الخاص
 قتصادية والبيئيةاالاالستدامة 

التنسيق والشراكة  أنماط لتغيير كرد فعل   جاءالخاص  القطاع فيمفهوم الحكم الرشيد  أن تطور  
وبين العالقة بين الدولة ،  لكوكذ امللسوق نحو المحيط السياسي وتحويل أشكال النشاط الع

؛ حيث ظهر في هذا الصدد  نموذج التحول االقتصادي في   السوق والمجتمع المدني
.   (Graham ،2003) المفسر  لهذه العالقة   Transitional Economic  Modelالحكم

ليس لها  الدولةمن حيث أن  القطاع الخاصفي  لالستدامة االقتصادية والبيئيةهناك مظاهر ف
القرار، في عملية صنع  اا شاركم   نيطالب أن يكو  قطاع أخر كما أن هناك ة، احتكار المسؤولي

فالحكم الرشيد ؛  البيئية واالقتصاديةاقتراح حلول جديدة للمشاكل  وهم في نفس الوقت في وضعية
القطاع تنقل المسؤوليات التي تحدث وتتم بين الدولة و  يضع النقاط على الحروف بخصوص

بعد سنوات التسعينيات  نالحظ أن هذا الموضوع قد برز بقوة في  ولذا .المجتمع المدنيالخاص و 
 المتبعة في العديد من البلدان السائرة في طريق النمو والتي ترجمت دوما بتبذير ل السياساتفش

، مما أفرز  (2001جلطي وعزي، ) الموارد حيث تعبر عن ما يعرف بمشاريع الفيلة البيضاء
تضمن التنمية المستدامة تو     .واالجتماعية فيها وركودا في المؤشرات االقتصادية  مديونية مبالغا

يدعي التحكم في ذلك  إنال يمكن  واحدااقتصادي قطاع  إنمعارف وقدرات ومعلومات بحيث 
ان التحول الخاص باالقتصاد الكالسيكي فجر األلفية الثالثة  كله ، كما يجب التأكد بأنه منذ

الموارد قد تحول إلى اقتصاد جديد يسير وفق مبدأ  استنزاف الموارد الطبيعية المبني على أساس 
  .البيئية واالقتصادية واالجتماعية

الجهود على المستويين  دورا كبيرا ورياديا في القطاع الخاصفي  كذلك الحكم الرشيد يلعب
لرؤوس األموال عبر الحفاظ  ودعم السوق الدوليواالستدامة الدولي ألجل االستقرار  أوالمحلي 

بقدرة المؤسسات  مع ربط ذلك ،ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المستثمرين على مصالح 
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فان  المستثمرين ، هناك مناخ الثقة الذي يخلق وينشأ لجلب ذلك ، شيئا فشيئا ، وباإلضافة إلى
أهدافها االقتصادية  تسمح للشركات متعددة الجنسيات بملء القطاع الخاصالحكم الرشيد في 

يعبر عن الحكم الرشيد في  أنيمكن  .التشريع عبر الحفاظ على مصالح المساهمين وعبر احترام
المستثمرين ، األشخاص  بأنها العالقة بين اإلطارات العليا ، المدراء ، ، القطاع الخاص

رؤوس أموالها للحصول على عائد على االستثمارات ، وللحكم الرشيد  ؤسسات التي تستثمروالم
اإلدارة يقبل مسؤولية األهداف المتبعة من طرف المؤسسة وان الشركة  هدف ضمان أن مجلس

 .المفعول مع التشريع والقوانين سارية تتطابق أهدافها إن في حد ذاتها يجب

 

 المجتمع المدني
 االستدامة االجتماعية والثقافية 

المكون في السنوات األخيرة بمفهوم رأس المال االجتماعي  علماء البيئة واالجتماعاهتم 
مؤسسات المجتمع المدني وتتسم  . لتنمية المستدامةبا ماعالقتهأدرك و  لمؤسسات المجتمع المدني

تحكم سلوك األفراد والجماعات، فهي تخضع لقواعد ومعايير . بالتنظيم، وال تخضع للعشوائية 
وتهدف هذه القيم إلى االرتقاء بأفعال األفراد والجماعات وتعمل على  ،وتوجه سلوكهم االجتماعي

 .(0272وهبة، ) الغايات التي يسعون إليهاسبل التفاعل بينهم من أجل تحقيق  تحسين ودعم
رأس المال االجتماعي    .وهذا مرتبط وبشكل مباشر بالمبادئ التي تنادي بها التنمية المستدامة 

مبني على الوالء ، وتفاني للسلطة المفوضة ، اآلداب ، الهوية المشتركة ، القيم ، والمعارف فهم 
ية ويمكن وقواعد الفهم المعرب عنها في العالقات الشخصية والشعور المشترك بالمسئولية المدن

األفراد من تطوير التطلعات الجماعية والطموح المشترك التي يؤدي إلى التعلم والتدريب وتراكم 
الشبكات الفاعلة لراس المال االجتماعي   (0272فرج، )اعتبر .  (0272أبورونية، )الخبرات 

الثقافي األداة لنجاح التنمية وغايتها ، وأن نجاح خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية يرجع 
إليهم ، وال تقع مسئوليته على الدول الغنية أو الدول الفقيرة أو على تبني أفكار النظام الرأسمالي 

الالئمة على الحكم الغير صالح المشحون  (0277دياموند، )أو االشتراكي ، بل ألقى الكاتب 
همال رأس المال االجتماعي كجزء رئيسي وداعم ألعمدة الدولة  .بعدم الثقة والشفافية وا 
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مؤسسات المجتمع المدني إعادة تقييم القضايا اإلستراتيجية المتصلة بالتنمية  من مهامو 
مؤسسات المجتمع المدني بمفردها لن ترجى منه فائدة كبيرة ما لم  من قبلهذا التقييم و  .المستدامة

فإن اإلستراتيجية  (0227كورتن، )ووفقا لـ  .يعضده ارتباط بالقطاع العام والقطاع الخاص
تقوم على احتياجات األفراد وحقوق األفراد ، خاصة  رأس المال االجتماعياإلنمائية التي محورها 

والنمو في المجتمع ، كما تعطي أهمية لحماية البيئة المرأة واألقليات المعاقين و و األكثر فقرا 
  .الحياةجودة التي من شأنها دعم االقتصادي 

القدرة على العمل الجماعي المشترك، : مؤسسات الغير حكوميةومن أهم القيم التي تشكل رصيد 
قيم االحترام بين األفراد والبيئة، وبينهم وبين المؤسسات المختلفة، والثقة بين الفرد والدولة، وقيم 

والقيم التي تدعم تماسك . التعاون والتضامن، والقيم التي تعزز اإلحساس بالمسؤولية االجتماعية
ذ تشكل هذه القي. النسيم االجتماعي م، في مجموعها، رصيد األفراد من رأس المال االجتماعي وا 

الثقافي ، فإن هذا الرصيد يمثل قوة دافعة تساهم في التنمية المستدامة ، في مختلف جوانب 
، يساهم رأس المال الصعيد االقتصاديفعلى . المجتمع البيئية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

ئم على الثقة والشفافية في مساهمة األفراد في مختلف االجتماعي  بما يوفره من مناخ قا
. المشروعات االقتصادية وانخراطهم في سوق العمل، كما يساهم في إعالء قيم العمل واإلنجاز

، يؤدي رأس المال االجتماعي إلى تعزيز مشاركة األفراد في إنتاج الصعيد الثقافيوعلى 
ة الوعي من خالل المشروعات واألنشطة التي وتوظيف المعرفة، وفي مشاركتهم في توسيع دائر 

، يساهم رأس المال االجتماعي في الصعيد االجتماعيوعلى . تهدف إلى القضاء على األمية
تشكيل وجدان األفراد ووعيهم الجماعي، ويعزز من القيم والمعايير األخالقية التي تدفعهم نحو 

يساهم رأس المال  الصعيد البيئيوعلى . التضامن والتعاون وتعزز لديهم قيم الوالء واالنتماء
الحد من تدهور البيئة ، والعمل على و تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية االجتماعي  في 

يحقق األمن المائي والغذائي والمحافظة على النظم األيكولوجية والتنوع  إدارتها بشكل مستدام بما
   .ومكافحة التصحر الحيوي

 
أما رأس المال الثقافي ولكونه سهم معنوي فالطريقة األساسية لتقييم مساهمته في مؤسسات 

االستدامة الثقافية بمدى مساهمتها في  ( 2004هولدن، )ويصف .  المجتمع المدني لم تعتمد بعد
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تقوية المؤسسات ، وفي النمو االقتصادي ، ولكن يبين انه ال يعرف كيف يتم تقييمها أو وصفها 
وهي الطريقة . ويحث هولدن على ضرورة إيجاد طريقة ولغة لوصف الثقافة بما تستحق . 

 .لمدني الوحيدة لتأمين حاجتنا الكبيرة لمساهمته في  دعم المجتمع ا

 

 ات ـالتوصي

 الراهنة بليبياوضاع األهو تحقيق التطور الحقيقي في  الحكم الرشيدالمبدأ الذي يحدد مفهوم  .1
لمضي قدماا على طريق اإلصالح إلى المزيد من االستقرار لنحو األفضل، بحيث يؤدي 

 .المستدامة والتقدم والتنمية
ال يمكن أن تكتمل دون تعزيز الحقوق،  الحكم الرشيدال بد من االقتناع بأن منظومة  .2

وتحقيق هذه األهداف يتطلب دعم الركائز األساسية للدولة المدنية . والتأكيد على المشاركة
الحديثة، الذي يقوم على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، بغض النظر عن 

دة الوطنية واحترام الدين أو الجنس أو األصل، وعلى مؤسسات مدنية تقوم على الوح
 .الدستور والقانون

التسليم بضرورة تعزيز حكم القانون، وتبني تشريعات عصرية تتناسب مع مقتضيات  .3
، تضمن للمواطن صيانة حقوقه وحقوق أسرته، عةالنهضة والتحديث، وتوفير عدالة ناج

 وتحمي مصالحة بيسر وكفاءة، وتطبق القانون بحسم وتجرد، وتعطي المواطن الشعور
 . بالثقة واألمان، وتعمق انتمائه للوطن

، وال بد من تنمية المستدامة إن تمتع المواطن بالحريات العامة يعد أحد الدعائم األساسية لل .4
ضمان الحقوق المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، وحقوق المرأة والطفل وتفعيل اإلطار 

 .االستدامة االجتماعية والثقافيةالدستوري الذي يكفل 
تعمل بعيداا عن التسييس ، األمر الذي وأن مدني ، المجتمع الا يتحتم مساندة منظمات كم .2

زالة العقبات التي تواجه نشاطها، لتمكينها من أداء دورها التنموي،  يتطلب زيادة فاعليتها، وا 
ال يمكن أن تتحقق دون مشاركة إيجابية من  المستدامةمع ضرورة اإلدراك بأن التنمية 

باب، مما يتطلب تفعيل إسهامهما في الحياة العامة، وتبني سياسات تؤدي إلى المرأة والش
 .تدعيم مكانتهما اقتصادياا واجتماعياا، وتشجيعهما على المشاركة السياسية بكافة صورها
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وهي ، ال بد من تقوية وتعزيز الجبهة الداخلية التنمية المستدامةوحرصاا على أهمية إنجاح  .6
عبر االلتزام بثوابت الوحدة الوطنية، والعمل بروح الفريق  والثقافي رأس المال االجتماعي

الواحد، وممارسة االنتماء للدولة وهويتها السياسية والوطنية والحضارية، وتعزيز مفهوم 
، وزيادة مساحات الحوار المؤسسي الليبيةالوالء، وتعميق شعور االعتزاز بالمواطنة والهوية 

تشريعية والقضائية واإلعالم فيما بينها، ومع مؤسسات المجتمع بين السلطات التنفيذية وال
كوسيلة بين الشبكات الفاعلة المدني األخرى والمواطنين، واعتماد استمرارية الحوار 

 .للتواصل وحل المشكالت

اإليمان بأن رأس المال االجتماعي أحد أعمدة الدولة يختلف من مجتمع ألخر وفق  .1
وفي خضم الربيع العربي أصبح . ي والنظام السياسي المعتمدالمستوى الثقافي واالجتماع

 تفعيل شبكات رأس المال االجتماعيمن الضرورة بمكان وفي ليبيا على وجه الخصوص 
تحقيق تنمية شاملة ورأس المال الثقافي لدعم االستقرار السياسي واالجتماعي واالقتصادي ل

 .في العديد من المجاالت
أن الجديدة بليبيا خالل تمكين العالقة بين الحكم الراشد ومفهوم التنمية على الدولة  من  .0

أن تعمل على صياغة التشريعات  ة، وعلى الدولالمحلي واألجنبي  االستثمار تقوم بتشجيع
أثرا ايجابيا في العديد من شؤون الحياة  من ذه المعلوماتلما لهلتعزز تبادل المعلومات 

 .االقتصادية واالجتماعيةة بالتنمية وخصوصا المتعلق
تستوعب محلية  برامم  بتكاروالقطاع الخاص العمل سويا العلى المؤسسات المدنية  .9

فرضت احتياجات والتي  المناطق الليبية المختلفةجتماعية في الديموغرافية واالالضغوط 
في السنوات  قتصاديةاالتنمية خطط ال، فضالا عن النمو الحضري الذي لم تواكبه  جديدة

 . في عملية التنمية المستدامة ايجابيةفمن المتوقع أن ينجم عن ذلك مساهمة . الماضية 

 

 الخالصة 

حقوق  ضمانيمكن أن يقاس من خالل  بأعمدته الثالثالرشيد الحكم  نستخلص أن مما سبق
الحق في  واالجتماعية والثقافية ومن توافر حقوق اإلنسان المدنية والسياسيةالطبيعة وضمان 

والمساواة في التعليم، واألمن  ة والمسكن ،يلصحفدور الدولة يكمن في تحسين الظروف ا،  الحياة
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 وتعزيز مفهوم المشاركة، بأعادة توزيع الدخلوالحد من الفوارق االجتماعية الشخصي والجماعي، 
جراء االنتخابات و  ، وتطبيقوالحوار كذلك مكافحة الفساد النظام الديمقراطي والتعديدية الحزبية وا 
كلها تعتبر مكونات أساسية للتنمية المستدامة للمجتمع، وكل هذه السبل الرامية لتعزيز مبدأ  وهذه

وكغيرها من الدول  فليبيا .الليبي  إدخال اإلصالح كتطلع منشود للمجتمع تعمل على الرشيدالحكم 
بإدراك وتبنى الدراسات الدولية حول االستدامة الذي بدأت مطالبة اليوم وقبل أي وقت مضى 

مباشرة بعد صدور التقرير األول الذي أنجزته اللجنة العالمية حول  7891بوادره في الظهور سنة 
وهناك اعتراف متنامي بأن أعمدة رأس المال  . 7880البيئة والتنمية وت كرهس بعد مؤتمر ريو سنة 

ا وهذ. ب ان تكون جزء من القيم التقافية والنظام السياسي للمجتمع االجتماعي للحكم الرشيد يج
ًا  ،المس النوعية والجودة في الحياة إذا توفراالعتراف ي  تحقيق هدفهبل ويعتبر شرطا محوريا 

   .العالم  في واإلدارية السياسية النظم لكل معلنا هدفا يعد الذي العامة المصلحة

من أجل تحقيق التنمية  جدول أعمال يجب تنفيذهالتنمية المستديمة تمثل في حقيقة األمر  إن
المؤهالت والكفاءات التي تجعله قادرا ومستعدا من له رأس المال االجتماعي وبما أن . المنشودة
نجاحلبعث  مشاريع تنموية اقتصادية و ثقافية و اجتماعية، فإنه من الممكن التأكيد على أن  وا 

لرأس المال  األبوابفتح للقد آن األوان . ستمرتال ينبغي أن فيما مضى  السياسات التي اتبعت
 .ليبيا ومتميزة في تنمية  فعالةمساهمة  أن يساهم االجتماعي
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