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 م��ص

�العالقة�  ��� �وا�� �شرخ �عن �و�جتماعية ��قتصادية �السياسية، �التحوالت �ف��ة ��عد �لي�يا ��� ��وضاع أظ�رت

�
ً
�ناقما �اليوم �القذا��،�أصبح �وسياسات �يحاول�التأقلم �سابق ��ان����وقت �فالشعب�الذي �واملح�وم، الشرعية�ب�ن�ا��اكم

�ل�
ً
  .�ف�ار�ومواكبة�العوملة،�دفع�بالشعوب�إ���املطالبة�بمز�د�من�ا��قوق�وا��ر�اتفالتغّ������طرح��ا،عل��ا�ومعارضا

نظام�القذا���الذي�ب���سياساتھ�ومصا��ھ�ع���حساب�ما��عد���دف��ذه�الدراسة�إ����سليط�الضوء�ع���عليھ�و 

�ش �منا�ضة �إ�� �بالقذا�� �دفع �الزعامة �فقدان �من �فال�اجس �اللي��، �فقدان�الشعب �إ�� �أدى ��مر�الذي �وقمعھ، عبھ

��ن��ا�ات�الواسعة���قوق���سانما�السيطرة�ودخول�لي�يا�مرحلة�الفو����والألمن،�و 
ً
  .زاد�ا��عقيدا

  :خلصت�الدراسة�إ���مجموعة�من�النتائجو�بالتا���

  .أن�ا��الة�اللي�ية�حالة�فشل�دوال�ي�بامتياز�ن�يجة�غياب��من�و�ستقرار�-

يحدث����لي�يا��و�نتاج�تنافس�مصا���القوى�الك��ى�الباحثة�عن�مناطق�نفوذ�جديدة،�خاصة�وأن�النفط��أن�ما�-

  .اللي����عت���من�أجود�أنواع�الطاقة

  .واقع�حقوق���سان����لي�يا�مأساوي�بالنظر�إ�����م��ن��ا�ات�املمارسة�بحق�الشعب�-

   .ن،�التنمية�املستدامة،�لي�ياالتدخل���سا�ي،�حقوق���سا�:ال�لمات�املفتاحية

Abstract : 
         The situation in Libya, after a period of political, economic and social changes, showed a clear 
shout in the legitimate relationship between the ruler and the governed, as the people who were trying to 
adapt and Gaddafi's policies became condemned and opposed today, as the change in ideas and ideas and 
the globalization process led the people to demand more rights and freedoms. 
         The study aims to highlight Qaddafi’s regime, whose policies and interests have been built at the 
expense of the Libyan people. The concern about the loss of leadership prompted Qaddafi to oppose and 
suppress his people, leading to a loss of control, chaos, and lawlessness in Libya, and further 
complicating massive human-rights abuses.                                                                        

The study concluded a series of results:                                                               
-The Libyan situation is a case of the failure of my functions with distinction as a result of the 
absence of security and stability.                                                          
-What is happening in Libya is the product of competing interests of the major powers seeking new 
spheres of influence, especially as Libyan oil is considered one of the best.                              
-The reality of human rights in Libya is tragic given the scale of the violations perpetrated against the 
people.                                                                              

 Key words: Humanitarian intervention, Human Rights, sustainable development, Libya. 
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 :مقدمة.1

�ظل� ��� �أفضل �لواقع �متعطشة �أصبحت �فالشعوب �ا��ديدة، �املرحلة �متغ��ات �تفرض�ا �م��ة �التغي���ضرورة أصبح

�م�ش�والق�ر�ال���تمارس�ا�ح�وما��ا�عل��ا،�غ���أن�الرغبة����التغي���قابل�ا�عنف�وقمع�من�جانب�مؤسسات�سياسات�ال�

�عل��ا
ً
  .الدولة�ال���رأت����ذلك�خطرا

�التغي��� �لسياسات �الرافض �ف�و �شعبھ، �ضد �القذا�� �لنظام �عشوائية �ملمارسات
ً
�نموذجا �اللي�ية �ا��الة ش�لت

�واملتمسك�بجذور�املا����والغطر 
ً
�أمنيا

ً
سة�وقمع�شعبھ،�وما�زاد�من�ذلك��عقيد�الب�ئة��منية�الداخلية�ال���عرفت�انفالتا

  .مع�تزايد��شاط�التنظيمات��ر�ابية�وا��ماعات�املس��ة�ال���اس��دفت�بالضرورة�املواطن�ن

�من��ذا،�وملعا��ة��ذه�الورقة�البحثية�قمنا�بصياغة�املش�لة�البحثية�التالية
ً
  :انطالقا

و�واقع�حقوق���سان����لي�يا��عد�التدخل���سا�ي؟�وفيم�تتمثل�اس��اتيجيات�حماية�حقوق���سان����ما��

  لي�يا؟

  أ�مية�الدراسة1.1

 .معرفة�ما�ت��كھ�التحوالت�السياسية،��قتصادية،�و�جتماعية�وا�ع�اس�ذلك�ع���الشعوب�املستضعفة�-

  .من�تحوالت�سواء�داخلية�أو�ح���خارجية��سليط�الضوء�ع���ا��الة�اللي�ية�وما�عرفتھ��-

  :من��ية�الدراسة2.1

�من�مقار�ة�
ً
ف���مقار�ة��عتمد�ال��ك���ع���أ�مية�الفرد����العملية���من���سا�يتم�معا��ة��ذا�املوضوع�انطالقا

�مخت ��� �البحث �خالل �من �القانونية �املقار�ة �ذلك �إ�� �ضف �ا�تمام�ا، �محور �وتجعلھ �والتنمو�ة، �القوان�ن��منية لف

�مقار�ة�
ً
��الدولة�الفاشلةو�تفاقيات�بخصوص�الشأن�اللي��،�أيضا

ً
�دوالتيا�مؤسساتيا

ً
بحيث�أن�لي�يا�أصبحت��عا�ي�فشال

  .وغ���قادرة�ع���تأم�ن�حدود�ا�والدفاع�عن�أفراد�ا

  أثر�التدخل�الدو���ع���حقوق���سان����لي�يا. 2

���لي�يا�وإقرانھ�بحقوق���سان�وذلك����خضم�نظام�القذا���وح����سنحاول�����ذا�املحور�توصيف�الوضع��م��

  .ما��عد�القذا��

  :توصيف�الب�ئة��منية����لي�يا�قبل�التدخل�1.2

�للناحية�) إقليم،�شعب،�سيادة(�عت���ا��الة�اللي�ية�حالة�خاصة،�ف���دولة�من�الناحية�القانونية� غ���أ��ا�تفتقر�

�تمتاز��غي ��و��ا �فعاليات�املوضوعية، �واختصار��افة �املؤسسات �بدولة ��عرف �ما �وغياب �العصر�ة �الدولة �أطر�بناء اب

� �ل��ص �ووالؤه �هللا–" معمر�القذا��"املجتمع �مبدأ��- رحمھ �وتكر�س �املو�ة �دائرة �توسيع �إ�� �س�� �حيث وحاش�تھ،

����قتصاد�الر���،�و�و�ما�أدى�وا��كم��حادي،�والتنظيم�القب���والشعبوي�لفئات�املجتمع�و�عتماد�ع" ال��صانية"

  .)2016فرحا�ي،�( إ���إ�مال�مأسسة�الدولة�وتحديث�نظام�ا��جتما���و�قتصادي�والثقا��

أما�مجال��شر�عات�حقوق���سان،�فإن�لي�يا�من�الدول�املوقعة�ع���غالبية�املعا�دات�و�تفاقيات�الدولية���قوق�

تحدة�ا��اص�با��قوق�املدنية�والسياسية�،وميثاق��مم�املتحدة�ا��اص�با��قوق�لي�يا�عضو����ميثاق��مم�امل. ��سان

�قتصادية�و�جتماعية�والثقافية�،�واتفاقية�القضاء�ع���جميع�أش�ال�التمي���ضد�املرأة�،�و�تفاقية��فر�قية���قوق�

من�ضروب�املعاملة�أو�العقو�ة�القاسية����سان�والشعوب�،�و�اتفاقية�حقوق�الطفل�،�واتفاقية�منا�ضة�التعذيب�وغ��ه

 .(Karbal, 2020) أو�الالإ�سانية�أو�امل�ينة�،�و�تفاقية�الدولية�للقضاء�ع���جميع�أش�ال�التمي���العنصري 
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� �أعلن �الوط��، �" القذا��"وع���الصعيد �بما�أسماه�القذا�� �بدءا �من�القوان�ن �وسن�العديد �عالن�"عدة�تصر�حات

�الف �الك��ى �ول�لثورة �" اتح ��رض"واعت��ه �ع����ذه �ال��ا�ي �". انتصار�ا��ر�ة �ع����ذاعة�اللي�ية�" القذا��"أذاع �عالن

،�1988،�ثم�سن�امليثاق��خضر�العظيم���قوق���سان����حقبة�ا��ما���ية����جوان�1969س�تم����1صباح�يوم��ثن�ن�

س��ا����ع�د�القذا��،�دعا�إ���ا��ق����ا��ياة�ال��صية�وحر�ة��فراد�و�ذا�امليثاق،�مثل�جميع�القوان�ن��خرى�ال���تم�

 .(Karbal, 2020)وأم��م

�ان�" قانون��عز�ز�ا��ر�ة"ومع�ذلك،�فإن�. لضمان�سالمة��فراد�وحر���م����1991عام�" قانون��عز�ز�ا��ر�ة"ُسن�

�الشعب �ول�س �النظام �لصا�� �تفس��ه �و�مكن �تن. غامًضا �املثال، �س�يل �ع�� �املادة �) 8(ص �أن ����"ع�� �ا��ق �مواطن ل�ل

نص�ا�كما�) 8(ومع�ذلك،�تظل�املادة�". التعب���عن�أف�اره�وآرائھ�عالنية����املؤتمرات�الشعبية�ووسائل��عالم�ا��ما���ية

���صية: "ي�� �ألغراض �الشعب �لإلضرار��سلطة �استغاللھ �يتم �لم �ما �ا��ق ��ذا �ممارسة ��� �ال�شكيك ولكن�". ال�يجوز

 .(Karbal, 2020) "كقائد�الشعب"�ان�سلطة�القذا���نفسھ�" سلطة�الشعب"ش�لة�����ذا�أن�التفس���الوحيد�ملصط���امل

�الت�شئة� �وقنوات �وسائل ��� �والتحكم �السيطرة �خالل �من �السياسية �بالثقافة �السياسية �السلطة �است�ثار إن

�السياس �السلطة �أ�داف �يخدم �باتجاه �وتوظيف�ا �والسياسية �واقع��جتماعية �ع�� �املحافظة ��� �املتمثلة �ومصا���ا ية

  سيا����يكرس��يمن��ا�وديموم��ا�السياسية،�مما�أدى�إ���تد�ي�وغياب�مجتمع�مد�ي�ليحل�محلھ�املجتمع�القب���العشائري 

 .)327،�صفحة�2018القر����،�(

دثة�لوكر�ي،�ضف�إ���دخلت�لي�يا�مع�القذا���مرحلة�حرجة�بدليل�العقو�ات��قتصادية�املفروضة�عل��ا�عقب�حا

�إ��� �ف�و�الدا�� �واملعاي��، ��سس �يفتقر�إ�� �الذي �طرحھ، �شعبو�ة �ع�� �بر�ن �خالل�ا �من �وال�� �الرئ�س �سلوكيات ذلك

تأس�س�دولة�الطوارق��مر�الذي�خلق�صراعات�ونزاعات�بي�ية����منطقة�الساحل�وال��راء،�و�و�الذي�صال�وجال�دول�

�عن�معارضتھ�للنظا
ً
م�الدو��،��ل��ذا�ولي�يا��عا�ي�من�أزمات�داخلية�و��يو�ة�و�شاشة�����وضاع��منية،�العالم�معلنا

 .�قتصادية�و�جتماعية

��وأحداث�التحوالت�السياسية�و�قتصادية����املنطقة�العر�ية�سنة�
ً
�ل�ذه�الظروف�امل��دية،�وتزامنا

ً
،�ع2011���ّتبعا

� �لسياسات �التام �رفضھ �عن �بدوره �اللي�� �غضب�" القذا��"الشارع �من �زاد �مما �بالسالح، �قابل�ا �ال�� ��حتجاجات و��

�ز�ادة� ا��ما����املتعطشة�لواقع�أفضل�ومزد�ر،��عّ���عن�تطلعات�الشعب�اللي���وطموحاتھ����ال��وض�بدولتھ،�غ���أن

�ج�ة، �من �القبلية �والفصائل �النظام �ب�ن �الداخلية �للصدامات �فر�سة �لي�يا �ووقوع ��حتجاجات �لي�يا��معدالت و��ن

  .واملجتمع�الدو���من�ج�ة�أخرى 

�الطر�ق�أمام�تدخل�حلف�الناتو����لي�يا،�
ً
سارعت�دول�التحالف�الغر�ي�إ���استصدار�قرار�ن�من�مجلس��من�مم�دا

� �بتار�خ ��26فصدر�القرار��ول ��2011فيفري �رقم �إ���اتخاذ�ا��طوات�1970تحت �والدعوة
ً
�فورا �العنف �لوقف

ً
،�مطالبا

بتلبية�املطالب�املشروعة�للس�ان،�والتح���بأق����درجات�ضبط�النفس�واح��ام�حقوق���سان�والقانون�الدو���الكفيلة�

��سا�ي،�وحظر�تور�د�جميع�أنواع��س��ة�إ���طر���ال��اع����ا��ما���ية�اللي�ية،�أما�القرار�الثا�ي�فقد�صدر��عد�أقل�

،�أعلن�فيھ�عن�عدم�اح��ام�السلطات�اللي�ية�للقرار��ول،�2011مارس��17و�الضبط�بتار�خ��1973من�ش�ر�تحت�رقم�

�التعذيب،� �القسري، ��ختفاء ��حتجاز�التعسفي، �ذلك ��� �بما ���سان ���قوق �واملمن��ة �ا��سيمة ��ن��ا�ات وأدان

�ع���الس�ان�املدني� ن�وال���اعت��ت��عدامات�املتكررة،�و�عدام�بإجراءات�موجزة،�وذكر�بال��مات�الواسعة�ال����شن

  .)121،�صفحة�2017حدر�اش،�( جرائم�ضد���سانية
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�قوات�القذا���أطلقت�النار�ع���املتظا�ر�ن����مصراتة،�مما�أدى�لوقوع�قت���وجر�� دت�ال��نة�من�أنَّ
ّ

وأشارت�. تأك

�ا �بإطالق �امليداني�ن �للقادة �أصدر��عليمات �والثالث�ن �الثا�ي �اللواء �أن �إ�� �كب��ة �عسكر�ة �وقد���صية �املدني�ن، لنار�ع��

وقد�ُمِنع�محتجون�من�. جثة�إ���املشارح���200َء�بأك���من��2011ف��اير��21- 20أعلَم�أطباٌء���نة�تق����ا��قائق�أنھ�ب�ن�

�ع���ذلك،�تلقت�. تلقي�العناية�الطبية����ح�ن�لم�َ�ْس���آخرون�إ���املعا��ة�الطبية���شي��م�امل�ّ�رة�من��عتقال
ً
وعالوة

�ف��اير�ال��نة �خالل �ا��معة �صالة ��عد �املساجد �خارج �النار�عل��م طِلَق
ُ
�أ �محتج�ن � تقار�ر�عن �أن�. 2011مارس �ُزعم كما

  .)��2011سان،�( قوات�القذا���استولت�ع���سيارات�إسعاف��ي��ستخدم�ا����دور�ات�أمنية�و���اعتقال�املحتج�ن

  حقوق���سان����لي�يا��عد�قرار�التدخل�2.2

�لألو 
ً
ضاع�املعقدة�ال����انت��ع�ش�ا�لي�يا،�حظي�قرار�التدخل�العسكري�الغر�ي�بنوع�من�القبول�ن�يجة�لطبيعة�تبعا

�العمليات� �أن �إال ،
ً
�سلميا �املدني�ن �املتظا�ر�ن �ضد �و�كثافة �القوة �الستخدامھ ��خال�� �البعد �وفقدانھ �اللي�� النظام

��عتبار  ���
ً
�آخذا �العر�ي �العام �الرأي ��� �أثرت �احتالل��العسكر�ة ��عد ��جن�� �العسكري �للتدخل �العام �الرأي حساسية

العراق،�وترجع�خلفية��ذا�التدخل�العسكري�إ���تركز�املصا���الدولية����لي�يا��ش�ل�أسا�������موارد�الطاقة�و�ستحواذ�

  )1،�صفحة�2011السياسات،�مارس( ع���مناطق�النفوذ����افر�قيا

،�فإن��سواق
ً
السوداء�نفس�ا�ال���تؤمن�جوازات�السفر�املزورة�والقوارب�الوا�ية�للم�اجر�ن،��ففي�لي�يا�وحد�ا�مثال

�كما� �السور��ن، �للمقاتل�ن �الكتف �ع�� �املحمولة �والصوار�خ ��ورو�ي�ن �لتجار�املخدرات �ا��ش�ش �تؤمن �أن
ً
�أيضا يمكن

�� �حلقة �املتوسط �البحر��بيض �ع���منطقة �و���اص �و�س��ة �املخدرات �تدفقات �ال�عدام�أصبحت �راجعة غذية

  .)2،�صفحة��2017ليمنت،�جو�لية�-غراند( �ستقرار

أن�ان��ا�ات�حقوق���سان�ال���تر���إ���جرائم�ضد���سانية�قد�وقعت�بالفعل�ع���مدار�" إل�ام�سعودي"أكدت�

� �الوفيات �وقدر�عدد �القذا��، �حكم �من
ً
�عاما �وأر�ع�ن �قدمتھ–اثن�ن �ما ��-حسب �يقارب �عن�حالة�30.000بما

ً
�فضال ،

�منذ�بدء��نتفاضة�50.000
ً
  .)113،�صفحة�2016فرحا�ي،�( ��ص�اختفوا�قسر�ا

  : تتعرض�حقوق���سان�إ���مجموعة�من��ن��ا�ات����مختلف�أنحاء�البالد،�وذلك�ع���النحو�التا��

 ومباشرة�ع��� عشوائيةوان��ا�ات�جسيمة���قوق���سان،�ومن�ضم��ا���مات� ارتكبت�جميع��طراف�جرائم�حرب

أو��س�ب� ،والءا��م�القبلية�أو�السياسية�املف��ضة �س�ب وعذبوا مدني�ن�وممتل�ا��م،�كما�اختطف�مئات�من�الناس

  .أصل�م�أو�آرا��م

 املج� �ا��كومة �سيطرة �نطاق �خارج �املس��ة ��س�� حيثموعات �ما ��عض� استو�� �ع�� ��سالمية �الدولة ب�نظيم

�نفذ �حيث �شا�لة املناطق �ع�� �قتل �علنية،�عمليات ��ماكن� إعدامات ��� �ملقية �ال��ايا �جثام�ن �ي��ك
ً
�أحيانا و�ان

�ا��لد�العل���و�����طراف،�و�شر��عض�ا��رائم�ع���وسائل�التواصل��جتما���من�أجل�الدعاية
ً
 .العامة،�نفذ�أيضا

 � �جسيمة، �ان��ا�ات �يواج�ون �والجئون �أنم�اجرون �و�عتداء� الكث���م��م بحيث �و�ستغالل �للتعذيب، يتعرضون

�الف�وحاول��.واحتجز�آخرون�ألجل�غ���مس�� سواء�خالل���ر���م�من�لي�يا�باتجاه�أورو�ا�أو����داخل�لي�يا ا������

� �أك���من �وغرق �لإلبحار، �غ���صا��ة �مراكب ��� �أورو�ا �باتجاه �املتوسط �البحر��بيض �وعبور �لي�يا �2880مغادرة

 .عندما��انوا�يحاولون�مغادرة��ذا�البلد�الواقع����شمال�أفر�قيا�باتجاه�إيطاليا���2015ص����عام�

   مليون�إ���مساعدات�بما����ذلك�املاء��2.5،�يحتاج�نحو�والعنف�الذي��عصف�بالبلد ت�لفة�ال��اع يدفع�املدنيون

د�من�املس�شفيات�والعيادات�ال���اضطرت�إ���إغالق�العدي باإلضافة�إ��. النقي،�والصرف�الص��،�واملواد�الغذائية

أضف�إ���. أبوا��ا�سواء��س�ب��ضرار�ال�����قت���ا�أو��س�ب�عدم�قدرة�املر����ع���الوصول�إل��ا��س�ب�القتال

  .من��طفال����لي�يا�ل�س�بإم�ا��م�الذ�اب�إ���املدارس�%20ذلك�أن�نحو�
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 وناشطون����مجال�حقوق���سان�وعاملون����منظمات�غ���ح�ومية� ،�عرض���فيون  حر�ة�التعب���تحت�ال��وم

�مختلفة �مس��ة �مجموعات �قبل �من �و�ختطاف،�و�غتيال �التخر�ب،�. إ���ال��ديد، �إ�� �محطات�تلفز�ون و�عرضت

�ضد���في�ن��30و��لت�منظمة���فيون�بال�حدود�أك���من�. ئف��اون وإضرام�الن��ان�ف��ا�و��مات�بقذا
ً
��وما

 .2015ما�جانفي�ونوفم���

 � �ال�ساء �حقوق ��� ��سو�ات� بحيثتراجع �ناشطات �وال��ديد، عرضت �ال���يب ��سافرن� إ�� ��ساء �اس��دفت كما

 . بمفرد�ن�بدون�مرافق�إذ��عرضن�إ���مضايقات�من�قبل�أفراد�امليل�شيات

 � ��عمل، �ال�ي�اد �القضا�ي �إذ� حيثالنظام ��عمل�ا �املخاطر�املحيطة ��س�ب �أبوا��ا �املدن ��عض ��� �املحاكم أغلقت

�قضاة �واختطافات ومحامون  �عرض �. ل��مات �لنظام �بالوالء �ا��موا �الذين �الناس �من احتجزوا�" القذا��"و�الف

   .)2016الدولية،�( اكموالسنوات�بدون�أن�توجھ�إل��م���م�رسمية�أو�يح

�12حالة�خطف�من�ج�ات�مج�ولة،�واختفاء��22كشف�مجلس�ا��ر�ات�عن���م��ن��ا�ات�باألرقام،�وتحدث�عن�

معتقال�من�مقابلة�عائال��م��19م��ما،�وحرمان��27واقعة�ت��م�واعتداء�مس��،�واعتقال�و�عذيب��32مواطنا�لي�يا،�ورصد�

�إ���أو�معرفة�مص���م،�كما�أشار�التقر 
ً
أما�قضايا�ا��طف�. حالة�اعتقال�دون�سند�قانو�ي�من�ج�ات�معلومة��89ر�أيضا

  .)2013ك،�.ذ.د( والقتل�فقد�بلغت�ست�قضايا،�وأخ��ا�ت�����قسري���مسة�لي�ي�ن

���املمثلة�ا��اصة�لألم�ن�العام�باإلنابة،�إن��ن��ا�ات�ا��ط��ة���قوق���سان�والقانون�الدو " س�يفا�ي�وليامز"قالت�

� �كما�وأو��ت�أن �للعقاب، ��امل�وتام �إفالت �وسط �غ���م،�"��سا�ي�تواصلت����لي�يا �املدني�ن��ستمر�أك���من معاناة

ألف�لي���من�النازح�ن،�إ���جانب��400حيث�يحتاج�مليون���ص��ن�إ���نوع�من�أنواع�املساعدة���سانية،�بما����ذلك�

  .)2017،�.املتحدة�ا( "ل��وءألفا�من�امل�اجر�ن�والالجئ�ن�وطال���ا�654

�الثوار� قد�ارتكبوا�ان��ا�ات�خط��ة،�من�) أو�القوات�املنا�ضة�للقذا��(واست�تجت�ال��نة�الدولية�لتق����ا��قائق�أنَّ

��ذه��ن��ا�ات��شتمل�ع���القتل�غ��� بي��ا�جرائم�حرب�وخروقات�للقانون�الدو�����قوق���سان،�ووجدت�ال��نة�أنَّ

   .)2017،�.املتحدة�ا( عتقال�التعسفي،�والتعذيب،�و�ختفاء�القسري،�وال��مات�العشوائية،�وال��باملشروع،�و� 

ان��ا�ات�لقوان�ن�ا��رب�من�قبل�القوات�املس��ة�والقوات��جن�ية�املرتبطة���ا،�" �يومن�راي�س�وو�ش"كما�وثقت�

�وضر�ات �جو�ة �وغارات �والعشوا�ي، �غ���املتناسب �املدف�� �القصف �مئات���شمل �وأصابت �طيار�قتلت �بدون بطائرات

املحظورة� ف��ات�لغام��رضية�واملو الذخائر�العنقوديةلقوات�كما�استخدمت�ا. املدني�ن�ودّمرت�الب�ية�التحتية�املدنية

قضايا�مثل�التعذيب،�وإعدامات�بإجراءات�موجزة،�والتمثيل�بجثث� دوليا����الضوا���ا��نو�ية�لطرابلس،�ووثقت�أيضا

املقاتل�ن�من�قبل��ؤالء�املقاتل�ن،�وذكرت�أن��ناك�تقار�ر�حديثة�عن�اك�شاف�ثمانية�مقابر�جماعية�ع����قل����بلدة�

  . ومواقع�أخرى����ضوا���طرابلس�تضم�عددا�غ���معروف�من�ا��ثثجنوب�شرق�طرابلس،�" تر�ونة"

وح���إخراج�قوات�ا����ال�حف��،��2019ووصفت�املمثلة�ا��اصة�الوضع����جنوب�العاصمة�طرابلس�ش�ر�أفر�ل�

��نقطاع� �جانب �مستمر�ا�� �شبھ �قصف �تحت �يرزحون �ظلوا
ً
���صا �مليو�ي �عدد�م �البالغ �العاصمة �س�ان �إن قائلة

��املتكرر  �املياه�والك�ر�اء، �ع���التنقل�ن�يجة�للتداب���الوقائية�ال���تم�"إلمدادات �املفروضة �القيود �منھ �فاقمت و�و�وضع

  ."19-اتخاذ�ا����إطار�التصدي���ائحة��وفيد

  مشار�ع�التنمية�املستدامة����لي�يا.3

تجا�ات،�ف���عملية�مطردة���دف��عد�التنمية�بأنواع�ا�عملية�ديناميكية�مستمرة�ت�بع�من�الكيان�و��شمل�جميع��

ا���تبديل��ب�ية��جتماعية�و�عديل��دوار�واملراكز�وتحر�ك��م�انات�املتعددة�ا��وانب��عد�رصد�ا�وتوج���ا�نحو�تحقيق�

  .�دف�التغي������املعطيات�الفكر�ة�والقيمية�و�بناء�دعائم�الدولة�العصر�ة
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   :مف�وم�التنمية�املستدامة.1.3

تدامة�نمط�تنموي�يمتاز�بالعقالنية�والرشد،�وتتعامل�مع�ال�شاطات��قتصادية�ال���ترمي�للنمو�من�ج�ة��عت����س

مع�اجراءات�املحافظة�ع���الب�ئة�واملوارد�الطبيعة�من�ج�ة�اخرى،�وقد�اصبح�العالم�اليوم�ع���قناعة�تامة�بان�التنمية�

�الو  �الس�يل �و�� �التخلف �قضايا �ع�� �تق��� �ال�� �ا��اضر�املستدامة ��� �ا��يات �مقومات �ع�� �ا��صول �لضمان حيد

  .)2011،�.املستدامة�ا( .واملستقبل

ان�التنمية�املستدامة�عملية��مجتمعية�يجب�ان��سا�م�ف��ا��ل�الفئات�والقطاعات�وا��ماعات��ش�ل�متناسق،�وال�

ر�قبول�املجتمع�باالل��ام�الوا���فبدون�املشاركة�وا��ر�ات��ساسية�اليمكن�تصو . يجوز�اعتماد�ا�ع���فئة�قليلة�فحسب

 )58- 57،�الصفحات�2018،�.النور�م( بأ�داف�التنمية�و�أعبا��ا�والت��يات�املطلو�ة����س�يل�ا

  :و�من�التعار�ف��حادية�للتنمية�املستدامة

�لالستمرار �والقابلة �املتجددة ��-التنمية �والب�ئة �ال�تتعارض �ال�� �ل–التنمية ���اية �ال�تضع �ال�� �ال��ائية�التنمية عقلية

  .املوارد�الطبيعية

� �تقر�ر�بورتالند ��عر�ف ��اصدرتھال�� �عام ��� �و�التنمية �للب�ئة �الدولية � 1987ال��نة �املش��ك"�عنوان ": مستقبلنا

�اشباع� �ع�� �التالية ��جيال �ا��طر�قدرة ��عرض �ان �ا��اضر�دون �احتياجات �تل�� �الت �التنمية ��� �املستدامة التنمية

  ".احتياجا��ا

��عر  ��لتنمية) الفاو(�ف�منظمة��غذية�و�الزراعة �عام �تب�يھ �الذي�تم ���ادارة�وحماية�قاعدة�" :1989املستدامة

� �الطبيعية �لألجيال��وتوجيھاملوارد �ال�شر�ة �ا��اجات �واستمرار�ارضاء �تحقيق �تضمن �بطر�قة �واملؤس��� التغي���التق��

  .)2020م�ونات،�( "ا��الية�واملستقبلية

� �با���ب��ي عرف�ا �:" ا �التعر�ف��س�ند�ا���مف�وم�املنفعة�"املجتمع�أللف�عام�قادم�لعضو منفعة�غ���منخفضة ،��ذا

لألجيال�القادمة��الفرصا��فاظ�ع���"فقد�عرف�ا�با��ا��بيج�اما. املتحققة�و�ال���ت�سم�باالنخفاض�خالل�مدة�زمنية�طو�لة

ية�وانما�لألجيال�القادمة�ال���ل�ا�حق�ف��ا�لذلك�ال�يمكن�و�ذا��ع���بان�املوارد�ا��الية����ل�س�من�حق��جيال�ا��ال" 

  .)2013محسن،�( لألجيال�ا��اضرة�ان��ست��ف�جميع�املوارد�املتوفرة�حاليا

�واملوارد� �الطاقة �اس��الك ��� �ومتواصل �عميق �خفض �اجراء �الصناعية، �الشمال �لدول �املستدامة �التنمية تمثل

�تصدير�نموذج�ا� الطبيعية، �عن �و�نتاج،�وامتناع�ا �السائدة�����س��الك �جذر�ة�����نماط�ا��ياتية �تحوالت واحداث

 (p. 5 ,2019 ,.ا .النور�ع) الصنا���للعالم

�تطو�ر� �خالل �من �املدن �ع�� ��فراد �تدفق �ووقف �استقرار�النمو�الس�ا�ي �اجل �من �الس�� ��ع�� �املستدامة التنمية

 .النور�ع) يةل��ية�والتعليمية�����ر�اف�وتحقيق�اك���قدر�من�املشاركة�الشعبية����التخطيط�للتنممستو�ات�ا��دمات�ا

 (2019 ,.ا

  :حسب�ال��نامج��نما�ي�لألمم�املتحدة��س���التنمية�املستدامة�ا���تحقيق�جملة�من���داف�م��ا.1.1.3

 ح� �نوعية �تحس�ن �ع�� ��عمل �حيث �للس�ان، �افضل �حياة �نوعية ���تمام�تحقيق �خالل �من �و��ذا ���سان ياة

  .بمقاي�س�ا��فاظ�ع���نوعية�الب�ئة�و�ال��يئة�العمرانية

 اح��ام�الب�ئة�الطبيعية�من�خالل�توطيد�العالقة�ب�ن�الب�ئة�و�شطات�الس�ان�لتصبح�عالقة�ت�امل�وا���ام.  

  باملسؤ� �احساس�م �تنمية �طر�ق �عن �القائمة �البي�ية �باملشكالت �الس�ان �ع����عز�ز�و�� �و���يع�م �اتجا��ا ولية

 .املشاركة�الفعالة����اعداد�وتنفيذ�ومتا�عة�و�تقديم�برامج�مشار�ع�التنمية�
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 تحقيق�استغالل�واستخدام�عقال�ي�للموارد�الطبيعية.  

 307،�صفحة�2016صاطوري،�( تحقيق�نمو�اقتصادي�تق���ور�ط�التكنولوجيا�بأ�داف�املجتمع(.  

  
  https://www.mosoah.com :لعر�ية�الشاملة،���املوسوعة�ا: املصدر�       

،�وعليھ�لي�ياان�تحقيق�غايات�التنمية�املستدامة��ش�ل�احد�ا�م�التحديات�ال���تواجھ�مختلف�دول�العالم�و�م��ا�

ق�ر�التخلف�وتحقيق�التقدم،�تنمية�وترقية�الب�ية��ساسية�و�شر�التعليم،�: و���ار�ع�قواعد�اساسيةاولت��ذه��خ��ة�

ز�ادة�الناتج��جما���املح��،�ولكن�مع�سيطرة�القطاع�العام����دولة�ر�عية�قليلة�الس�ان�فقد�انتج�ذلك�نموذجا�مشو�ا�و 

�البعد� �ع�� �منصبا �اللي�ية �ترك���ا���ومات ��ان �فقد �التنمية، �عماد �يمثل �الذي ���سان �ال��ك���ع�� �و�دال�من للتنمية،

���والقيمة�املضافة�لعناصر��نتاج�و�كتفاء�الذا�ي�وفرض�السياسات�ا��مائية��قتصادي�للتنمية�من�خالل�الناتج�املح

  .)2019ال���و�ي،�( للصناعات�الوطنية

ا��دير�بالذكر��نا��و�ضرورة�بناء���سان�قبل�بناء�العمران،�فالتنمية�ال�شر�ة����ا��الة�اللي�ية�تمثل���ر�الزاو�ة�

مل�انية،�ومن��نا�يأ�ي�دور�الدولة�او�ا���ومة����التوز�ع��فقي�للعوائد�ال�لية،�و���ضرورة�قصوى�باملقارنة�مع�التنمية�ا

��جراءات� �مع��س�يل �التحتية�املت�املة �توف���الب�ية �وضرورة �م�وناتھ ��امل �التخطيط�والت�امل�ب�ن �ع�� واملب�ية�اساسا

�ب ��س�� �ما �خالل �من ��عمال �م"  Index Ease To Doing Business" و���يل �وجمركية�، � �ضر��ية �اعفاءات �منح ع

�ول��و�خلق�تنمية�م�انية،�والثا�ي��و����يع�ال��رة�: لالس�ثمار�باملناطق�البعيدة�و�قل�حظا�لغرض�تحقيق��دف�ن

  .)2019ال���و�ي،�( العكسية�من�املدن�ا���خارج�ا

�ع�� �الضوء ��سلط �السياق �نفس �موالن": �� �مر " مشروع �شباب �يقوده �توعوّي �مقتبل��و�مشروع �و�� ا�قون،

العشر�نات،�للتوعية�بأ�داف�التنمية�املستدامة،�ولتقديم��شاطات�محلية�ل���يع�املجتمع�للعمل�نحو�تحقيق�أ�داف�

� �عام �املشروع �قام �املستدامة، ��2019التنمية ��عنوان �توعو�ة �فيديو�ات �سلسلة �باللي��"بتصميم ل��ديث�" �ستدامة

  .ية�املستدامة،�وأ�مية�العمل�عل��ا����لي�يا،�وا��لول�ال���باإلم�ان�البدء�ف��اللتنم�17بلغة�شبابّية�حول���داف�

يرى�املشروع�أّن�تحقيق�أ�داف�التنمية�املستدامة�لن�يأ�ي�دون�سالم�واستقرار�وح�ومة�فّعالة����مجال�القانون،�

 "م�والعدل�واملؤسسات�القو�ةالسال "كأّول��دف�ليتحدثوا�عنھ����سلسل��م�التوعو�ة�و�و��16وقاموا�باختيار�ال�دف�

  )2020ابرا�يم،�(
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يمكن�القول�انھ�لتحقيق�التنمية�املستدامة�بمف�وم�ا�وم��اج�ا�الشمو���البد�من�وجود�إرادة�سياسية�للدول�وكذلك�

د�استعداد�لدى�املجتمعات�و�فراد�لتحقيق�ا،�لذلك��ستوجب�تحديد�محاور�التنمية�املستدامة����أ�عاد�ا�املختلفة�وإيجا

  .مؤشرات����تلك�املحاور�للتأكيد�من�تحقيق�التنمية�املستدامة

�عن�
ً
إّن�عملية�التنمية�املستدامة�تتضمن�تنمية��شر�ة���دف�إ���تحس�ن�مستوى�الرعاية�ال��ية�والتعليم،�فضال

د��عر�فات�التنمية�املستدامة�ع���أّن�التنمية�ي�ب���أن�ت�ون�باملشاركة�بحيث
ّ

�تؤك
ُ

�شارك�الناس�����عنصر�املشاركة�حيث

�املستدامة،� �التنمية �حول �املقدمة �التعر�فات �محور ���سان ��ش�ل �حيث �حيا��م، �تؤثر��� �ال�� �التنمو�ة �القرارات صنع

��–والعنصر�ال�ام�الذي��ش���إليھ��عر�فات�التنمية�املستدامة�
ً
�و�عنصر�العدالة�أو��نصاف�واملساواة،�و�ناك��–أيضا

�لتعر�فات�التنمية�املستدامة،�نوعان�من��نصاف��ما�إنصا
ً
ف��جيال�املقبلة�وال���يجب�أخذ�مصا���ا�����عتبار�وفقا

�املوارد� �ع�� �ا��صول ��� �غ���م �مع �م�ساو�ة �فرصا �ال�شر�وال�يجدون �من �اليوم ��ع�شون �من ��و�إنصاف �الثا�ي والنوع

ذلك�التفاوت�الصارخ�ب�ن�الشمال�وا��نوب،��الطبيعية�وا��دمات��جتماعية،�والتنمية�املستدامة���دف�إ���القضاء�ع��

�
ً
�أيضا �املستدامة �التنمية ���دف ��جتما���–كما ��عد�ا �غ���الرسمية،��-�� ��قتصادية �للقطاعات �القروض �تقديم إ��

  :ع���س�يل�املثال����حالة�لي�يا�دائما�(seo-ar, 2020) وتحس�ن�فرص�التعليم،�والرعاية�ال��ية�بال�سبة�للمرأة

��دمة�التعليم�بلي�يا�عقد�اجتماع�بمقر�اليو�س�و�ب�ن�املندوب�الدائم�للي�يا�الدكتور�عبد��4تنفيذا�للبند��:التعليم

� و�حضور�مدير�املكتب��قلي���لليو�س�و����ب��وت��،"كيان�تا�غ"القادر�املا��،�ومدير�قطاع�ال��بية����اليو�س�و�السيد

� �وضع �فيھ �تم ��ّمام، �بن �محمد �طر�ق الدكتور �لعام��خارطة �التعليم �حول �املستدامة �للتنمية �الرا�ع �ال�دف �بنود لتنفيذ

  .���لي�يا�2030

  :��داف�العامة

 وآثار�� ��خ��ة �السنوات ��� �لي�يا ���ا �مرت �ال�� �الظروف �ظل ��� �و�خاصة �لي�يا ��� �التعليم �لوضعية �العام التقييم

  .وتداعيات�ذلك�ع���النظم�التعليمية����لي�يا

  ة�النظام�التعلي���اللي���ع����ستجابة�للمتطلبات��نية�واملستقبلية�و���إطار�ال�دف�استقراء�سبل�دعم�قدر

  .من�أجل�العمل�ع���تحقيقھ�2030جدول�أعمال�التعليم�/ الرا�ع�للتنمية�املستدامة

 وضع�اسس�خطط�العمل�املستقبلية�للتدخالت�ال��بو�ة�املطلو�ة�ع���املستوى�الوط��.  

  :��داف�املحّددة

 ل�الوضع�ال��بوي�الرا�ن����لي�يا�وأ�م�الفجوات�و�حتياجات�ا��اليةتحلي.  

 عرض�ومناقشة�املؤشرات�ال��بو�ة�الوطنية�اللي�ية����ضوء�املؤشرات�العاملية.  

 استعراض��عض�ا����ات�العر�ية�والدولية����دعم�جودة�التعليم�خالل�ف��ات�ما��عد�الطوارئ�و�زمات.  

 و�� �العال�� �بالسياق ��خذ �الرا�ع �وال�دف �املستدامة �التنمية �أل�داف �والوط�� �التعليم��–قلي�� �أعمال جدول

  )2015إعالن�إ�شيون�( 2030

 وضع�توصيات�وخطة�عمل�ع���املدى�القص���للتدخالت�ال��بو�ة�املطلو�ة�ع���الصعيد�الوط��.  

 طلو�ة�ع���الصعيد�الوط��وضع�أسس�واس��اتيجيات�العمل�ع���املدى�املتوسط�والطو�ل�للتدخالت�ال��بو�ة�امل 

  .)2017اليون�س�و،�(
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  للتنمية�املستدامة�17احصائيات�متفرقة�حول�لي�يا�و�ا�داف�

����17الصور�املرفقة�مجموعة��حصائيات�ال���تخص���داف�الفرعية�أل�داف�التنمية�املستدامة��البيانات تمثل

دا�ع���مؤشرات�التنمية�املستدامة�ألفر�قيا�و�منطقة�الشرق��وسط�املتعلقة�بلي�يا�مقارنة�مع�دول�عر�ية�مختلفة��اعتما

  .2019لسنة�

�عد�املئة�ووصف��8درجة�أو�موقعا�إ���الوراء�ح���استقرت����املوقع� 26التنمية�انحدارا��رجعت�بھ�لي�يا��مؤشر رصد�

،�يمكن�القول�ان�لي�يا�” ية�ال�شر�ة�نخفاضات�الثالثة��ك���حدة����تص�يف�التنم“التقر�ر��ذا�ال��اجع�بأنھ�من�ضمن�

يضع�ا�ضمن�دول�التنمية��82موقع�ا�السابق���ان�نا�دخلت�مرحلة�املنافسة�مع�دول�التنمية�ال�شر�ة�املتوسطة��عد�أن�

ع���الرغم�من�انخفاض�مرتبة�لي�يا�عشرة�مواقع����ذلك�����64املرتبة��2011ال�شر�ة�املرتفعة،�وقبل�ذلك��انت����عام�

���ال��ت�ب�ا��امس��-2011أي�عام��–كن�لم�ت�تقل�من�تص�يف�دول�التنمية�ال�شر�ة�مرتفعة�حيث��انت�حي��ا�العام�ول

  .)tripoli4libya.blogspot�،2018( 2011 إفر�قًيا�والسادس�عر�ًيا�بحسب�مؤشر

  :ع���تراجع�مستو�ات�التنمية�املستدامة��عد�الثورة�مباشرة�ن�يجة�ل�دليل�ذا�

� �ب�الذيالدمار �الدولة��ق �وموارد �النفطية �و�م���-امل�شئات ��ستقرار�السيا��� �وظ�ور��-عدم �العدالة غياب

�املجتمعية �املناطق�-املشكالت ��عض ��� �الذا�ي �وا��كم ��نقسام  دعوات

(http://loopsresearch.org/media/images/photo3ew7dlj5oc.pdf, 2016).  

�� �مراكز�البحوث �من �العديد �عملت �سبق �ملا �التنمية�ن�يجة �تخص �مؤتمرات �تنظيم �ع�� �اللي�ية �ا��امعات �عديد �

� ���داف �تحقيق �سبل ��� �والبحث �17املستدامة �م��ا ، :� �نظمت �ال�� �بنغازي �والتنمية�:" جامعة �العل�� مؤتمر�البحث

  :و�عمدت�ال��نة�املنظمة�ا���الوصول�ا���مجموعة�من�التوصيات�م��ا" 25.27/12/2017:املستدامة�بتار�خ�

�تطو�ر��س��اتيجيات�وا��طط�ا�- 1 �ع�� �ا��امعات�اللي�ية�والعمل �املستدامة��� � �مف�وم�التنمية �ع���ترسيخ لعمل

  .ال���تضمن�ل��امعات�تنوع�مصادر�دخل�ا

�متطلبات��- 2 �مع �يتوافق �بما �العا�� �التعليم �مؤسسات ��� �و��اديمية �التعليمية �ال��امج �تصميم �اعادة �ع�� العمل

 .ات�املختلفةسوق�العمل����القطاع

�فيما��- 3 ��عز�ز�التواصل �ع�� �والعمل �القطاعات، �بمختلف �املؤسسات ��افة ��� �الليب�ن �للباحث�ن �بيانات �قاعدة بناء

 .بي��م�������املجاالت�البحثية�املختلفة�بما�يدعم�عملية�التنمية

يو�ة،�مما��عزز��قتصاد�التوجھ���لق�مصادر�بديلة����لي�يا�عن�النفط�مثل�الطاقات�املتجددة�والتقنيات�ا���- 4

 .الوط���و�يدعم�عملية�التنمية�املستدامة�وضرورة�مواكبة�ا���ات�ال�شر�عية�والتنفيذية�للدولة�ل�ذا�التوجھ

�بالش�ل��فضل�- 5 �الوط�� ���لة��قتصاد ��سا�م����ادارة �مما �امل�انية�والر�فية، �التنمية �اساليب �لز�ادة  الس��

 .)27/12/2017-25،�.املستدامة�ا(
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  مقار�ة��من���سا�ي: تداب���بناء�السلم����لي�يا. 4

سنحاول�����ذا�املحور�ت�يان�العالقة�ب�ن�حقوق���سان�و�من���سا�ي�خاصة����ا��الة�اللي�ية�ال����عت���حالة�

�ا��ضور�الو  �زاد�ا �داخلية �وفو��� �ال�استقرار�أم��، �من �تمر�بھ �بالنظر�ملا ��منية، اسع�للتنظيمات�خاصة����الدراسات

��من� �وإرجاع �القانون، �وإيفاد �الدولة �أسس �إرساء �ع�� �العمل ��� �جديدة �نحو�لي�يا ��و�� �فا��طوة �و�التا�� �ر�ابية،

  .والسالم�و�ستقرار�للدولة

�أمن�الدولة�وا��دود� �من �خالل��نتقال �من ��منية،�وذلك �التحّول����الدراسات ��من���سا�ي�نقطة �مف�وم �عد

�أرض�او�  �وع�� �إطار�حدود�ا، �و�� �الدولة، �داخل ��ع�شون �من �أمن �إ�� ��فراد�. رض �أمن �إ�� �عودة �املف�وم ��ذا و�مثل

،�فاألمن���سا�ي�مف�وم�لھ�مكنونات�متعددة،���دف�)4،�صفحة�2020العدوي،�( الذين��عدون�الوحدة��ساسية�لألمن

عية،�الثقافية�والسياسية،�وع���املجتمع�العال������القمة��جتماعية�إ���الوفاء�باحتياجات��فراد��قتصادية،��جتما

� �لتحقيق��1995مارس �ع��ا؛ ��ستغناء �يمكن �ال �أمور ��� ��جتماعّية �والعدالة ��جتماعية �التنمية �بأن �موافقتھ عن

  .)8،�صفحة�2020العدوي،�( واستمرار�السالم،��من�داخل�وفيما�ب�ن��مم

لسلم����لي�يا�من�فرضية�أن�اللي�ي�ن��م��قدر�ع���بناء�دول��م�بمساعدة�دولية����مجال�تدر�ب�تنطلق�عملية�بناء�ا

 القوات�وحفظ�السلم،�وعدم�عودة�الصراعات�من�جديد�إ���الدولة�عن�طر�ق�وضع�أسس�مت�نة�للسلم�والتنمية�الدولي�ن

،�لتحفظ�)285،�صفحة�2018القر����،�( يتصل���ا�،�مع�ضرورة�اتخاذ�تداب���ملنع�تور�د��س��ة�وما)2020،�.املتحدة�ق(

  .بذلك�أمن�الدولة�اللي�ية�من�ج�ة�وأمن�أفراد�ا�من�ج�ة�أخرى 

ضف�إ���ذلك�ضرورة�إيجاد�أرضية�للسالم�وتحييد��ل�ما�من�شأنھ�أن�يؤثر�ع���أمن�اللي�ي�ن�واستقرار�م،�العمل�

�ذلك �و�ك���من �وا��ياتية، �ال��ّية �مع�ش��م �ظروف �تأم�ن �الفرصة��ع�� �وإعطاء �املجاالت، �مختلف �ع�� �و�التنمية

  .ل��ميع�للمشاركة����إعادة�بناء�لي�يا�جديدة�قائمة�ع���دولة�ا��ق�والقانون�واح��ام�حقوق���سان

�س���ا���ود�اللي�ية�إ������يع�تواجد�املجتمع�املد�ي�ودوره����إعادة�بناء�املجتمع�املح��،�وإعطاء�منصة�لل�ساء�

�بحقوق�ماملحليات�وا �أراء�م�واملطالبة �ملشاركة �الشباب �peace( لناشط�ن ���سان�)2016، �يح���حقوق �قانون �بفرض ،

  .ضد�مختلف��عتداءات�ا��سيمة����ظل��وضاع�املزر�ة�ال����ع�ش�ا�لي�يا

�  من
ً
�أيضا �امل�انية�امل�م �التنمية �عملية �إتمام �كيفية �بدارسة �اللي�ية �الدولة ���تم �باالعت أن �تحليل�وال�شر�ة �ع�� ماد

��ستقرار�السيا���� �من �توف���نوع �ي�ب�� �ذلك �يتم �ول�ي ��ماكن، ��ذه �تمتلك�ا �ال�� �واملوارد ���ا �املختلفة ��ماكن طبيعة

والوحدة�ب�ن�املناطق�والطوائف�والقبائل،�و�عتماد�ع���التخطيط��س��اتي���الشامل���دف�التنمية�املستدامة�بإعادة�

ع���التحديات�ال���تواجھ�الدولة،�تحقيق��التوازن�التوز����ملشروعات�التنمية�من�خالل��عتماد��ترت�ب��ولو�ات�بناء

���� ��خرى �الدول �تجارب �من �و�ستفادة �الرا�ن، � �للوضع ��س��اتي�� �ا��لل �ت��� �وا��ة �عناصر�ديموغرافية ع��

ات��نتاجية�مما��سا�م����رفع�كفاءة�ا��دمات����تحقيق�التنمية�امل�انية�القائمة�ع���استغالل�املوارد�وتنو�ع�القطاع

�افة�مناطق�ومدن�الدولة�و�ز�د�من�حالة�التماسك�ب�ن��ذه�املدن�و�قلل�من�حاالت�التنازع�فيما�بي��ا،��وفتح�الطر�ق�أمام�

����عر�ف��وجود�مجتمع�مد�ي�قوي�وفعال����لي�يا��ساعد�الدولة�ع���تحقيق�التنمية�امل�انية�����افة�املناطق�و�سا�م

�املناطقية �باالحتياجات �http://loopsresearch.org/media/images/photo3ew7dlj5oc.pdf( الدولة �الصفحات�2016، ،

21-23(.  
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  :نتائج�الدراسة.5

  .تكثيف�برامج�التعاون�الدو�����سا�ي�ملساعدة�لي�يا����إعادة��عمار -

�التنم - ��منية �العملية �محور �اللي�� �الفرد �ال��ديدات�جعل �أش�ال �مختلف �ضد �ع��ا �والدفاع �حقوقھ �بتأم�ن و�ة

  .�منية

  .ايفاد�مبعو�ي�ل��نة�تق����ا��قائق�لت�بع��ن��ا�ات�ا��سيمة���قوق���سان����لي�يا�-

 .تنمية�حس��نتماء�للمستقبل�و�اعتماد�التخطيط�املستقب����اس��اتيجية�حياتية�لألفراد�وا��ماعات-

وح�املواطنة�الذي��ع��ف�باألخر�و�حق��سناد�ا���املواثيق�الدولية���قوق���سان����حر�ة�القول����العمل�ع���زرع�ر -

   .والعمل�و�ابداء�الراي

  

  

  ا��اتمة.7

تظ�ر�الدراسة�ان�التنمية�املستدامة�يمك��ا�ان�تلعب�دورا�محور�ا����عملية�بناء�السالم����لي�يا،�اذ�يمكن�الس���

�الذكرل �السالفة ���داف �مجموعة �تحقيق �ا�� �البحث(لوصول �املستدامة��)ضمن �التنمية �خارطة ��� �موقع �للي�يا لي�ون

،�والعمل�عليھ�ضمن�ا��لول�16شرط�ال��ك���ع���عنصر�الشباب�و�ال�دف�. ضمن�تقار�ر�التقييم�واملتا�عة�للمم�املتحدة

�� والسياسات �مع ��زمات �من �ل��روج �الداعمة �ال��ديدات�وال��امج �من �املجتمع �و�حماية ���سان �حقوق �مبادئ مراعاة

  .العديدة�الع��ة�ل��دود�بفاعلية��من���سا�ي
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