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 م��ص

إ���تحليل��عض�املؤشرات�املختلفة�للتنمية�املستدامة����لي�يا،�ومعرفة�مدى�التقدم�املحرز�ومدى���دف��ذه�الورقة

ط�وما�واج��ا�من�عراقيل��خفاق����تب���مف�وم�التنمية�املستدامة�ومؤشرا��ا�إلعطاء�صورة�أو�إشارة�ملدى�نجاعة�ا��ط

ن�لي�يا�خالل�مس����ا�التنمو�ة�لم�ت�ب���مف�وم�التنمية�املستدامة����من�اجل�بلوغ���داف�املطلو�ة،�وتوصلت�الورقة�إ���أ

�اس� �إال��ش�ل �وخطط�ا ��اتيجيا��ا �التنمو ض�يل، �فالنتائج �املستوى �دون �مازالت �لي�يا ��� ����ة �ا��وانب ��افة قتصادية���

�ن�من�عدم��ستقرار،�إضافة�إ���تقلبات�اسعار�النفط،�والذي��س�ب�الظروف�ال���تمر���ا�لي�يا�ة،�و عية�والبي�يو�جتما

��.  نتوقع��حدوث�املز�د�من�التد�ور����اغلب��ذه�املؤشرات�عتمد�عليھ�����تمو�ل�خطط�التنمية،��
َ
�مر�الذي��عد�ضرور�ا

  . القادمة�املف�وم����أجند��ا�الوطنية�وخطط�ا�املستقبليةالدول��خرى����تب����ذو لي�يا�ح�ذو أن�تح

  .ةمؤشرات�التنمية�املستدام،�ا�عاد�التنمية�املستدامة،�للتنميةالتخطيط��،التنمية�املستدامة: مفتاحيھ�لمات�

 
ABSTRACT: 

The paper aims to analyze some indicators of sustainable development in Libya, to see the progress 
in adopting the concept of sustainable development, and its indicators in development plans. The paper 
concluded that Libya did not adopt the concept in its plans, as the development results are still below the 
required level in all economic, social and environmental aspects. Because of Libya's current instability 
and the volatility of global oil prices, on which it depends to finance development plans, we expect a 
further deterioration in most indicators, This is essential for Libya to follow the example of other 
countries in adopting the concept in its national agenda and future plans 
Key words: sustainable development, development planning, sustainable development indicators.  
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  :     قدمة�امل. 1

اس��دفت�خطط�التنمية����لي�يا�خالل�الف��ة�املاضية�تحقيق�معدالت�عالية�من�النمو��قتصادي�وتنو�ع�مصادر�

�امل �معاي���التنمية �تحقيق ��ستطيع �ولم �مس��دفا��ا �تحقق �لم �ا��طط ��ذه �لكن � �أ�عاد��مة،ستداالدخل، ��عكسھ و�و�ما

�والبي�ية �و�جتماعية ��قتصادية �التنمية �تح. ومؤشرات �أن �
َ
�ضرور�ا ��عد �ذ�مر�الذي �تب����حذو و�لي�يا ��� ��خرى الدول

وتقليل��،خاصة�أن�معظم�الدول�صادقت�ع���ال��وتو�والت�ا��اصة�بتغ���املناخ،�خطط�ا�املستقبلية�أجند��ا�و �املف�وم���

  .�مر�الذي�يتطلب�اق��اح�التداب���الالزمة�من�أجل�تحقيق�تنمية�شاملة�متوازنة�تل���شروط��ستدامة�،�ات�نبعاث

  :مش�لة�البحث�. 2

�التا�� �السؤال �عن ��جابة ��� �البحث �مش�لة �خالل:  تتمثل �لي�يا �تب�ت �التنمية���ل �مف�وم �التنمو�ة مس����ا

  :جابة�ع����سئلة�الفرعية�التالية�املستدامة؟لإلجابة�عن��ذا�السؤال�ي�ب���� 

 ما����اسباب�إخفاق�خطط�التنمية����لي�يا����تحقيق�مس��دفا��ا؟  

 ما��و�الوضع�الرا�ن�للمؤشرات��قتصادية�و�جتماعية�والبي�ية�للتنمية�املستدامة�����لي�يا؟  

  :حث�فرضية�الب. 3

 مف�وم�التنمية�املستدامة����اس��اتيجيا��ا�وخطط�اخطط�التنمية����إن�لي�يا�خالل�مس����ا�التنمو�ة�لم�ت�ب�إن����

   .�قتصادية

 � �لي�يا �خطط�التنمية��� �إن �املستدامةتصل�لللم ��تنمية �الشامل، ��عكسھ�املؤشرات��قتصادية�بمف�وم�ا و�و�ما

  .و�جتماعية�والبي�ية

  :ا�داف�البحث�.4

 ياغة�إس��اتيجية�التنمية����لي�يا،�التعرف�ع���مدى�واقعية�تب���مف�وم�التنمية�املستدامة����ص  

 ���� ��ستدامة �وشروط �ظروف �تحقيق �مدى �ع�� �التعرف �خالل�ا �من �يمكن �ال�� �املؤشرات ��عض استخالص

  .�قتصاد�اللي��

  :  من��ية�البحث. 5

من�خالل�مش�لة�البحث�ولتحقيق�ا�دافھ،�استخدمت�الدراسة�من���التحليل��حصا�ي�الوصفي�الستخالص��عض�

  .من�خالل�ا�التعرف�ع���مدى�تحقيق�ظروف�وشروط��ستدامة�����قتصاد�اللي���رات�ال���يمكن�املؤش

  :مف�وم�التنمية�املستدامة�ومؤشرا��ا�. 6

�شأ�مف�وم�التنمية�املستدامة�كن�يجة�للنقص�امل��وظ����النماذج��قتصادية�ال���لم�توفر�قاعدة��س�ند�إل��ا����

�ع�مإصدار��ح�ا �السياساتاملتوازنة �مختلف �ومنافع �ت�اليف �تتعدى�. ن ���عاد �متعددة �قضية �املستدامة و�عت���التنمية

يوجد�مف�وم�محدد�للتنمية�املستدامة،�ولكنھ�يختلف��ش�ل�أو�بأخر�ب�ن�التخصصات� حدود�التخصص�العل���الواحد،�وال

مف�وم�ا�ع����دتنمو�ة�جديدة��س�ن�ةصف�ا�فلسففالتنمية�املستدامة�بو . العلمية،�لكن�من�املمكن�تحديد�إطار�عام�ملف�وم�ا

  ) 32.،ص1995جاللة،�:  (مجموعة�مرتكزات�أساسية�أ�م�ا

 عن�� �ا��اضر�مسئول �فا��يل �املقبلة، �ا��اضر�و�جيال �ا��يل �ب�ن �عدالة �قضية �املستدامة �التنمية �قضية إن

دمة،�وعليھ�فإن�قضية�التنمية�املستدامة����الوضعية�ال���ي��ك�عل��ا��رض�واملوارد�الطبيعية�املختلفة�لألجيال�القا

 .قضية�قيم�أخالقية
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 ع���استخدام�أك���للموارد�الطبيعية�املتجددة�وغ���املتجددة�من�أجل�إنتاج�املز�د�من�السلع��� إن�التنمية�املستدامة

،�و�ذه��ثار�ةيجابيوا��دمات�لتحقيق�التنمية،�ول�ذه�ال�شاطات��نتاجية،�و�س��الكية�آثار�سلبية�بجانب�آثار�ا�� 

وقد�يتأخر�ظ�ور��ثار�السلبية�ل�شاط�اقتصادي�مع�ن�ف��ة�من�. السلبية�قد�ال�ت��امن����الظ�ور�مع��ثار��يجابية

�مع�ا��صالح�أو�ح���الرجوع�إ���الوضع��ص��،�وإن�امكن� �إ���درجة�ال�يمكن الزمن،�عند�ا�قد�يصل�التأث���السل��

 .مرتفعة،�وال���ت�ون�ع���عاتق��جيال�القادمة�فإنھ�يتحقق�بت�اليف�

 �،إن�التنمية�املستدامة�ال���دف�إ���إيقاف�العمليات�التنمو�ة�من�خالل�إيقاف�التأث��ات�السلبية�لل�شاطات�املختلفة

� �السلبية، �اثار�ا �و��ن �املختلفة ��قتصادية �ال�شاطات �من �جن��ا �املمكن �الفوائد �ب�ن �توازن �إيجاد ��ع�� بحيث�ولك��ا

 .يمكن�املحافظة�ع���مستوى�مع�ن�من�الرفا�ية�ال�شر�ة�ألطول�ف��ة�ممكنة�

�والتنمية �للب�ئة �العاملية �تقر�ر�ال��نة ��� �مرة �ألول �املستدامة �التنمية ��عر�ف �تم �مستقبلنا� وقد �عنوان �يحمل الذي

��املش��ك �تدم�" 1987عام �إ�� �تؤدي �أن �ا��اضر�دون �احتياجات �تل�� �ال�� �التنمية �تلبية�إ��ا �ع�� �القادمة ��جيال ��قدرة

�"( احتياجا��ا �املستدامة،�وال��� و�ناءً ).   25.،ص2007غنيم�و�ابوزنط، �للتنمية �ثالثة�أ�عاد �تحديد ع����ذه�النظرة�يمكن

�والبعد� ��جتما��، �والبعد ��قتصادي، �البعد ��شمل �وال�� �ال�شر�ة، �ا��ياة �لتحس�ن �والنوعية �الكمية �املتطلبات تحقق

  .���البي

و�جب�. ��تم�البعد��قتصادي�بما�يحقق�النمو�بجوانبھ�املادية�والنوعية،�بمع���يجب���تمام�بنوعية�النمو�وكميتھ

أن�ال�يؤدي�ذلك�النمو�إ���تدم���الب�ئة�وموارد�ا،�كما�يجب�أن�ي�ون�مق��نا�بخلق�املز�د�من�فرص�العمل،�كما�أن�النمو�

وأن�ي�ون�اك���عدالة����التوز�ع�ب�ن�افراد�املجتمع،�كما�يجب�أن�يقوم�النمو�املستدام��املستدام�ال�يؤدي�إ���ترك���ال��وة،

�تحقق�. ا��ام�دع���قدرات�ال�شر�وم�ارا��م�اك���من�قيامھ�ع���تكثيف�استخدام�الطاقة�واملوا و�مكن�التعرف�ع���مدى

�سبة��نفاق��س�ثماري�ا���،�اتج�املح����جما��نص�ب�الفرد�من�الن: املؤشرات��قتصادية��وال���م��ا�ذا�البعد�من�خالل�

  . والعديد�من�املؤشرات��خرى ،�معدل�الت��مر،�الناتج�املح����جما���اجما����دخا

�التباينات� �ا��ر�ة،واح��ام �املجتمع،وتوف�� �افراد �ب�ن �الفرص �املساواة،وت�افؤ �يحقق �بما ��جتما�� �البعد و��تم

جتماعية،��ذه��مور�تجعل��فراد��شعرون�باالنتماء�وال��ابط�واملسئولية،و��ونون�أك���استعدادا�السياسية�والثقافية�و� 

كذلك�إ���تحقيق�مز�دا��يللعمل�ا��ما���ولتغي���عادا��م�السلوكية�تجاه�الطبيعة��مر�الذي�يحسن�نوعية�الب�ئة،كما�تؤد

و�ناك�العديد�من�املؤشرات�لقياس��ذا�. نوعية�ا��ياة�ال�شر�ة�من��من�و�مان�والنمو�املق��ن�بالعدالة�من�اجل�تحس�ن

ي،��سب�الس�ان�املستلم�ن�للرشاو ،�سبة�الس�ان�الذين��ستخدمون�مرافق���ية�جيدة�،�ا��انب�م��ا�معدل�الفقر�الوط�

    .  وغ���ا�....معدل�الوفيات�اقل�من�خمس�سنوات�،العمر�املتوقع�عند�امليالد

�شيد�استخدام�املوارد�البي�ية�املحلية�املتجددة�وغ���املتجددة����العمليات��نتاجية،�واملحافظة�و��تم�البعد�البي���ب�

� ��صول �تمثل �بإعتبار�ا �التجدد �ع�� �البي�ية ��نظمة �قدرة �ا��ياة�ةالبي�يع�� �واستمرار�ة �لدعم �التنمية�. الالزمة وترتبط

�لعمليا �السلبية �التأث��ات �خالل �من �بالب�ئة ��قتصاديةاملستدامة �للنمو�والتنمية �الضرور�ة �و�س��الك ��نتاج �شمل�. ت

ترك���امللوثات�����،انبعاثات�غازات�البيوت�الزجاجية�الكر�ون،غاز�ثا�ي�أكسيد�ا،�ذا�البعد�العديد�من�املؤشرات�وال���أ�م�

   .شراتوغ���ا�من�املؤ ،�التغ��ات����استعماالت��را����،ال�واء�ا��وي�����ماكن�ا��ضار�ة

  :تقييم�تجر�ة�التخطيط����لي�يا�. 7 

حيث�وفر��،القرن�املا���من�النفط������اية�ا��مسي�يات،�و�دء��نتاج�والتصدير����أوائل�الست�نيات��تم�اك�شاف   

����أصبحت�لي�يا�را�ع�دولة����العالم�1970و�حلول�عام��،ما�مكن�من�بناء�عملية�ال��اكم�الرأسما��مالنفط�دخال�م��ايًدا�

السبعي�يات�وضعت��و��. ى إنتاج�النفط�ا��ام�وأصبحت�إيرادات�النفط�املحدد�الرئ�����والوحيد�لأل�شطة�الرئ�سية��خر 
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� ��مد �طو�لة �إنمائية �أ�م�ا�ماس��اتيجيات �من �أ�داف �ل�ا �وضعت �ولقد �و�جتماعية، ��قتصادية �التنمية �خطط ��� مثلة

�تطو�ر� �خالل �من �القومي �مصادر�الدخل ��س��الك�تنو�ع �احتياجات �يل�� �و�ما �والصنا��، �الزرا�� ��نتاج �قطاعات ودعم

�للتصدير�من�ناحية�أخرى،�وإعادة�توز�ع�الدخل،�ودعم��قدرات�أ��اب�الدخل�املحدود،�
ً
املح���من�ناحية،�و�وفر�فائضا

��طط�الطموحة�للتنمية،��ع��ت�ولكن����املقابل�فإن�معظم��ذه�ا. و�ستغالل��مثل�للطاقات�واملوارد�الطبيعية�املتاحة

  :و�عرضت�للعديد�من��خفاقات،�ومن�أ�م�صور��ذه��خفاقات�ما�ي���

 من�الصادرات،�و�عت���املصدر��سا����للدخل�% 99استمرار��عتماد�املفرط�ع���النفط�ا��ام،�حيث��ش�ل�. 

 املستلزما� �توف���الكث���من ��� �ا��ارج �ع�� ��عتماد ��� �املستمرة �الز�ادة �أك���من �الواردات ��ش�ل �حيث من�% 70ت

  .�حتياجات�الغذائية�والرأسمالية�

 املورد�ال�شري��
ً
 .ارتفاع�معدالت�البطالة�ب�ن�الكث���من�املوارد�وخاصة

 وانخفاض�� ��عطال، �معدالت �ارتفاع �من ��عا�ي �القائمة ��نتاجية �والوحدات ��نتاجية، �الوحدات �من �العديد توقف

 .اجية،�وارتفاع�معدالت�الت�اليف�مستوى�ا��ودة�و�نت

 نخفاض�امل��وظ����مستوى�ا��دمات�ال��ية�والتعليمية�و��الك�معظم�أجزاء�الب�ية�التحتية��. 

  )                                            56.ص�،2014،�الناجم،�خالد�امل�دي( : أما�عن�أسباب�إخفاق�التنمية����لي�يا�يمكن�ذكر���ي�

 دارة�الض���� �قطاع ��� ��ستخدام �توف���وظائف �أجل �من �الدولة �ع�� �امل��ايد ��عتماد ��� �واملتمثل ��س��ال�ي، غط

�التعليمية� واملرافق �ا��دمات �وتوف�� �و�جور، �الرواتب �لرفع �املستمر �الضغط �وكذلك ��نتاج، �قطاع �أو العامة

  .يام�باألنفاق�ع����افة�ال��امج�و��شطة��جتماعيةوال��ية�لشرائح�وفئات�عر�ضة�من�املجتمع،�باإلضافة�إ���الق

 عدم�تنوع�قاعدة�املوارد��س�ب�قلة��س�ثمارات����ا���ود��ستكشافية�التطو�ر�ة،�مثل��نفاق�العل���ع���تقنيات�    

 .واستغالل�املوارد�البحر�ة�وا��دمات�السياحية�،الطاقة�الشمسية�والتحلية

 ر��ان��افة�ال��امج�التنمو�ة�باإليرادات�النفطية�إو �،أو���ناضب�و�و�النفط��عتماد�املفرط�ع���مورد�. 

 عدم�استقرار�السياسات��قتصادية�وما�ي�تج�ع��ا�من�قلق�وخوف�من��س�ثمار����الداخل. 

 

  :�ساسية�للتنمية�املستدامة����لي�يا�تاملؤشرا. 8

�القضا��� �من �واسعة �مجموعة �إ�� �املستدامة �والب�ئة،�ش���التنمية ��قتصاد �إدارة ��� �مت�امل �ن�� �ع�� �تنطوي �ف�� �يا،

�مؤشراو��تم �القرار�إ�� �صا�عوا �و�حتاج �املختلفة، �باملجاالت ��ذه��تامات �تمكن �كما �املستدامة، �مسار�التنمية ملعرفة

��درجة�التقدم�للتعرف�ع�و .  املؤشرات�أ��اب�القرار،�وواض���السياسات،�من�معرفة�ما�إذا��انوا�ع���الطر�ق�ال��يح

�املستدامةا �التنمية �مجال �لي�يا ملنجز��� �دراسة�� �س�تم �و�جتماعية��، ��قتصادية �املستدامة �التنمية �مؤشرات �عض

،�وطرق�قياس�ا،�و���محاولة�لدراسة��طار�النظري�الذي�تم�تقديمھ�ل�ذه�املؤشرات،�خاصة�أن�لي�يا�خالل�مس����ا�والبي�ية

�ن�من�عدم��ستقرار،�إضافة��س�ب�الظروف�ال���تمر���ا�لي�يا�نب�خاصة�ا��انب�البي��،�و التنمو�ة�أ�ملت��عض�ا��وا

كما�يجب�أن�ننوه�إ���أنھ�لعدم�. نتوقع��حدوث�املز�د�من�التد�ور����اغلب��ذه�املؤشراتإ���تقلبات�اسعار�النفط�عامليا�

  . البيانات�إم�انية�عرض��ل�املؤشرات�تم�إنتقاء�البعض�وال���توفرت�ع��ا��عض�
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  : �قتصادية�تمجموعة�املؤشرا�1.8    

�عت���مؤشر�اقتصادي�يق�س�مستوى�إجما���الناتج��قتصادي��:نص�ب�الفرد�من�الناتج�املح����جما��) 1(املؤشر

ؤشر�ال��ذا�امل. �سبة�إ���عدد�س�ان�الدولة،�و�و�مؤشر�قوي�وموجز�عن�التنمية��قتصادية�باعتباره�مؤشر�وحيد�ال��كيبة

�املستدامة �للتنمية �والتنمو�ة ��قتصادية �ل��وانب �م�م �مقياس �ولكنھ �املستدامة �التنمية �مباشرة �عليھ�� .يق�س و�عتمد

أن�نص�ب�الفرد�من�الناتج�املح����1 و�و���ا��دول . رالكث���من�املتغ��ات��قتصادية��خرى�مثل�اجما����دخار�و�س�ثما

،و�ذا��2000عام�����5453الثمان�نات�وال�سعينات��س�ب�انخفاض�أسعار�النفط�ليصل�إ�����جما������لي�يا�قد�انخفض

دينار��9069ليصل�ا�����2010لكنھ�ارتفع�عام��.بالتا���انخفاض�دخول�الس�ان،���تخفيض�مخصصات�م��انية�التنميةأدى�إ�

عرض��قتصاد�اللي��،�و�سب��نتاج�النفطي���2011لكن��سب��زمات�ال���تمر���ا�لي�يا�منذ�  .�س�ب�ز�ادة�أسعار�النفط

ألزمة�ر�ود،�نجم�ع��ا�انخفاضات�متتالية����الناتج�املح���ا��قيقي،�مما�اثر�سلبا�ع����2017 - 2013املحدود�خالل�الف��ة�

  .نص�ب�الفرد�من�الدخل�

  نص�ب�الفرد�من�الناتج�املح����جما���1 جدول 

  الناتج�املح���ا��قيقي  السنوات���

  ن�دينارمليو 

نص�ب�الفرد�����������������  عدد�الس�ان����

  بالدينار

1973  13,248.543  2,052,372  6,455.235  

1980  30,130.471 2,738,692  11,001.774  

1985  24,235.625  3,315,711  7,309.330  

1990  21,426.085  3,796,240  5,644.028  

1995  24,308.263  4,389,829  5,537.406  

2000 26,077.343  4,781,599  5,453.687  

2005  43,966.098  5,208,338  8,441.438  

2010  52,009.900  5,734,889  9,069.000  

  20. �قتصادية،صمركز�بحوث�العلوم� :املصدر

�الت��م)2(املؤشر �وا��دمات��س��الكية،�ومعدل�الت��م��و��:معدل �اسعار�السلع �املؤشر�التغ����� يق�س��ذا

و�عت���الت��م�مؤشر�ع���وجود�اضطرابات�����قتصاد،�. ���تراق��ا�السلطات�لوضع�السياسة�النقديةاحد�املؤشرات�ال

�و�مالحظة� � �للموارد، �ا��اطئ �التخصيص �إ�� �يؤدي �قد �غ���املتوقع �الت��م �أن �كما �النمو��قتصادي، �يقلل و�و�عادة

�1973و�الحظ�أن�معدل�الت��م�مرتفع�من�عام�نجد�أن�معدالت�الت��م�م��ايدة�ومتذبذبة�����عض��حيان،��2ا��دول 

،�ثم�1989وح���عام���1990س�ب�التوسع�����نفاق�العام،�ثم�انخفض�معدل�الت��م�خالل�الف��ة�من��1985وح���عام�

� �عام �من �بالز�ادة ��1990بداء �عام �بداء�1997وح�� �ثم ��جن�ية �للعملة �سعر�موازي �انتج �مما �ا��ضر�ا��وي، ��س�ب ،

�عا �من �ينخفض ��1998م �عام ��2010وح�� �للدينار�اللي�� �سعر�الصرف �رفع�ا��ضر�وت��يح ��عد�ذلك. ن�يجة تزايد� لكن

،��س�ب�ضعف�العملة�2018عام�%28وا����2016خالل�عام�% 25.9ا����2015عام%  9.8سرعة�فقد�قفز�من�الت��م��

��لتا� �الن �ا��اصل �الت��م ��� �سا�م �للمالية �وزارت�ن �ووجود �املؤس��� ��نقسام �وكذلك �النفط، �انتاج �وتد�ي املحلية،

   .ز�ة،�و�درجة�اقل�من�املصارف�التجار�ةا���ومت�ن�مولتا�م��اني��ما�من�خالل��ق��اض�من�احد�املصارف�املرك
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  )2003سنة��ساس(الرقم�القيا����العام�لنفقة�املع�شة�ومعدل�الت��م� 2جدول 

الرقم�القيا����لنفقة�  السنوات

  املع�شة

  معدل�الت��م

1973  0.16720  12.03%  

1980  0.28789  9.77 %  

1985  0.47108  9.14 %  

1990  0.57617  11.73%  

1995  0.97056  10.84%  

2000  1.24342  -2.89%  

2005  1.04015  2.97%  

2010  1.29800  2.40%  

  .92.ص،�2009مركز�بحوث�العلوم��قتصادية،�:  املصدر

�الس�ان) 3(املؤشر    �عدد �إ�� �التوظف �ع: �سبة �معلومات �الوظائفو�عطي �خلق �ع�� ��قتصاد �قدرة �و�ذا�ن ،

و�و�مؤشر�وثيق�العالقة����قياس�التنمية�املستدامة�اذا�تم�بة�البطالة،�املؤشر��عطي�الكث���من�الدول�رؤ�ة�أو���عن��س

��خرى  �و�قتصادية ��جتماعية �املؤشرات �مع �ومنتظم �ثابت ��ش�ل �ا��دول  .حسابھ ���� 3و�و�� �التوظف ��سبة ارتفاع

ألن�التوظيف�ال��العمل،ر�انتاجية�عنص�انخفاضي�إ���و�ذا��يؤد��،اللي����عا�ي�من�البطالة�املقنعةلكن��قتصاد��،لي�يا

�ملعيار�الكفاءة�فالتوظف�يدخل�فيھ�العامل�السيا����و�جتما���
ً
  .ي�ون�وفقا

  )�سمة�1000(�سبة�التوظف����لي�يا� 3جدول 

املشتغلون����  السنوات

  سن�العمل

إجما���عدد�

العامل�ن�

 
ً
  اقتصاديا

�سبة�

  التوظف

1975  441868 458506  %96.87  

1980  548070  568826  %96.35  

1985  679607  708495  %95.92  

1990  814177  872902  %93.27  

1995  981424  1100956  %89.14  

2000  1118424  1310824  85.32 %  

2006  1328236  1675880  97.26 %  

  .102.،ص 2009،مركز�بحوث�العلوم��قتصادية :املصدر�
  

نتاجية�العمل،�إ ،ة�الدين�ا���الناتج�املح����جما���سب: خري�وال���م��االعديد�من�املؤشرات��قتصادية�� و�ناك�

نفاق�ع���البحث�والتطو�ر�ك�سبة�من�الناتج،�اس��الك�ن��نت�ل�ل�مائة��سمة،�� �سبة�ال�ساء����التوظف،�مستخدمي�� 

� �ا�� �املتجددة �مصادر�الطاقة ��سبة �السنوي، �مإالطاقة ��� ��ع�شون �الذين �الس�ان ��سبة �الطاقة، �استخدام ناطق�جما��

  . وغ���ا...،معرضة�ل��طر
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  : مجموعة�املؤشرات��جتماعية 2.8

إن��بتعاد�عن�الفقر�املدقع��عت���مقياسا�مقبوال��:�سبة�الس�ان�الذين�دخل�م�أقل�من�دوالر����اليوم�) 1(املؤشر

���اليوم��عت��ون�مقياس��ع���نطاق�واسع�لتقدير��داء�العام�للدول�النامية،�فالس�ان�الذين�يكسبون�اقل�من�دوالر�واحد

�للتنمية� �الرئ�سية ���داف �أ�م �تحقيق �نحو �التقدم �املؤشر�ملراقبة �و�ستخدم �النامية، �الدول ��� �للفقر�املدقع موحد

و�وفر��ذا�املؤشر�املعلومات�ملتخذي�القرار�وو�االت�التنمية�الدولية�ح���. املستدامة��و�و�القضاء�ع���املجاعة�والفقر�املدقع

و�تم�قياس��ذا�املؤشر�من�خالل�املعلومات�عن��س��الك�والدخل�ال���. ق�اس��اتيجيات�تنمو�ة�ملحار�ة�الفقرتخطط�وتطب

���� �عادا��م �حول �تفصيلية �اسئلة �ع�� ��جابة �م��ا �يطلب �ال�� �العائالت �ع�� �تجرى �مسوح �خالل �من �عل��ا �ا��صول يتم

  . فرد�كمتوسطات�إلجما���دخل�أو�اس��الك�العائلةوتحسب�مستو�ات�دخل�أو�إنفاق�ال. �نفاق�وموارد�الدخل�

�و  �لعام �و�جتما�� ��قتصادي �امل�� �لبيانات � 2003وفقا �جدول �يو���ا �بلغت�. 4ال�� �لي�يا ��� ��سر�الفق��ة ان

و�ذا��ع���ان��سبة�الس�ان�الذين�دخل�م�اقل�من�دوالر�واحد�. 2003عام�% 13.3وانخفضت�ا����1992عام�% 20.4حوا���

  .و�ذه�ال�سبة��عت���مرتفعة����بلد�كب���ا���م�غ���باملوارد%   6ليوم�حوا�����ا

  �سبة�الس�ان�الذين�دخل�م�اقل�من�دوالر�واحد����اليوم 4جدول 

  العدد         شر�حة�الدخل                          

  89  دينار����السنة��200فراد�دخل�م�اقل�من�

  289  ار����السنةدين� 299- �200فراد�دخل�م�ب�ن�

  1315  دينار����السنة� 399-�300فراد�دخل�م�ب�ن�

  2789  دينار����السنة�499 – �400فراد�دخل�م�ب�ن�

  4491  املجموع

  73328  اجما����فراد

  % 6.12  �2003سبة�الس�ان�الذين�دخل�م�اقل�من�دوالر�واحد�عام�

  .156.،ص2003 ال�يئة�الوطنية�للمعلومات�والتوثيق، :املصدر

�) 2(املؤشر ��سبة �مجموعة �أد�ى �إ�� �أع�� �من �القومي �أو��س��الك �الدخل �عدم��:حصة �املؤشر�نطاق ��ذا يب�ن

املساواة����توز�ع�الدخل�داخل�الدولة،�و�عت���عدم�املساواة����توز�ع�الدخل�او��س��الك،�وعدم�املساواة����الفرص�من�

�النمو��قت �ع�� �أثر�سل�� �ل�ا �ال�� �أو��س��الك��مور �الدخل �مقارنة �طر�ق �عن �املؤشر�معد �و�ذا � ��جل، �طو�ل صادي

املتجمع�عند�أغ���مجموعة��ش�ل�خمس�الس�ان�بالدخل�أو��س��الك�املتجمع�عند�أفقر�مجموعة��ش�ل�خمس�الس�ان،�

� �من �ا��صص �مباشرة �لتحسب ��ستخدم �ان �يمكن �موجودة �العائالت �م�� �من ��صلية �البيانات �ت�ون �او�وحيث الدخل

ة�داخل��س��الك�عند�حمس�مجموعات�تمثل�املجتمع�،�وقد�تجرى��عديالت���س�ب��ختالفات�امل�انية����ت�لفة�املع�ش

جما���الدخل،�ب�نما�إمن�% 33من�س�ان�لي�يا��ستحوذون�ع���% 20ي�ب�ن�ان�حوا����5ل ستعراض�بيانات�ا��دو إو�. ةالدول

  .،�حيث�ي�ب�ن�عدم�العدالة����توز�ع�الدخل�2003إجما���الدخل�عام��من%2.3من�الس�ان�ع���حوا���% 20يحصل�

  و�غ���من�الس�ان حصة�ا��مس��فقر� 5جدول 

  2003  1992  السنوات

  %33.1  --  حصة�ا��مس��ع�������نفاق

  %2.3  %2.8  حصة�ا��مس��د�ى�����نفاق

  .8.،ص2008ال�يئة�العامة�للمعلومات،��:املصدر

  .45.،ص2003طنية�للمعلومات�والتوثيق،�ال�يئة�الو : 
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� )3(املؤشر �جيدة �ص�� �صرف �مرافق ��ستخدمون �الذين �الس�ان �التنمية��:�سبة �لتقييم �مؤشر�أسا��� و�مثل

�ي �ما �املع�شةاملستدامة�خاصة �وجودة ���سان �ب��ة �الس�ان�الذي��،تعلق �من �ال�سبة �وتحسن��ذه �ارتفاع �من و�الرغم

غ���أن�جودة�ونوعية��ذه�،�6كما�يو���ا��دول �2006عام�% ���99وصلت�إ���حوا����ستخدمون�صرف�ص������لي�يا�ال

مما�ي�س�ب����الضرر�لل��بة�واملياه�ا��وفية��،ة�من�الس�ان��ستخدمون�آبار�سوداءا��دمة�التزال�رديئة�كما�أن��سبة�كب�� 

و�و�ما��،ما�يضر�بالشواطئ�وال��وة�البحر�ةمن�يجة�ل�سرب��ذه�املياه�إضافة�إ���عدم�معا��ة��ذه�املياه�وتصر�ف�ا����البحر�

�ع����جيال�الالح
ً
  .قة�����ستفادة�من�ثمار�التنميةينعكس�سلبا

  �سبة�الس�ان�الذين��ستخدمون�مرافق�صرف�ص�� 6جدول�

من�الشبكة��  السنة

  العامة

بدون�  ب���سوداء

  مجاري 

��سر� مجموع

��ستخدم� ال��

  صرف�ص��

اجما���

  �سر

ال�سبة�

  املئو�ة�

1995  298148  307141  29630  605289  634919  95.3%  

1998  227156  335352  23558  562481  586039  96  %  

2006  396851  481631  8496  878482  886978  99  %  

  .37.،�ص1995ال�يئة�العامة�للمعلومات،�:  ملصدرا                        

  . .12.،�ص1998العامة�للمعلومات،ال�يئة�:                                       

  ..259.،ص2006ال�يئة�العامة�للمعلومات،�:                                      

�سبة�الس�ان�الذين��ستخدمون�: �جتماعية��خرى�وال���م��ا��تالعديد�من�املؤشراكما�يجب�ان�ننوه�بان��ناك�

� �ا��ديثة،��سبة�الس�ان�مصدر�ماء�جيد����املدن�و�ر�اف،��سبة�العائالت �أو�مصادر�الطاقة ال���ال�تحصل�ع���الك�ر�ا

الذين��ستخدمون�الوقود�الصلب�للطبخ،�عدد�جرائم�القتل�ل�ل�مئة�الف��سمة�من�الس�ان،�العمر�املتوقع�عند�امليالد،�

  .معدل�الوفيات�

  : البي�ية ة�املؤشراتمجموع�3.8  

�الكر�ون ) 1(املؤشر �اكسيد �غاز�ثا�ي �بقياس��:انبعاثات �املعنية �املؤشرات �احد ��ونھ �املؤشر��� ��ذا �ا�مية تكمن

�املؤشر� ��ذا �عالقة �وت��ز �العالم، �حرارة �درجة �ارتفاع �التأث���ع�� �اثر�كب����� �لھ �الذي �الكر�ون، �اكسيد �غاز�ثا�ي انبعاثات

) كميات�الوقود�املستعملة(ي�بالتنمية�املستدامة�من�خالل�الصلة�املباشرة��ب�ن�توليد�الطاقة�باستخدام�الوقود��حفور 

�و�تم� �الب�ئة، �ع�� �وا�ع�اساتھ�السلبية �اح��اق�الوقود �عملية �عن �الناجمة �الكر�ون �غاز�ثا�ي�اكسيد �من وكمية��نبعاثات

قياس��ذا�املؤشر�عن�طر�ق�تقدير�انبعاثات�غاز�ثا�ي�اكسيد�الكر�ون�من�بيانات�مصادر��نبعاثات�السنو�ة�وال���تصدر�عن�

لكن�تأث��ا��ا�السلبية�كب��ة�و������تزايد�من��،أن��ذه��نبعاثات��عت���منخفضة�7يو���ا��دول  .طاقة�او�الب�ئةوزارة�ال

  .سنة�إ���أخرى�ومعظم��ذه��نبعاثات�تأ�ي�من�مصادر�اس��الكية��السيارات�ومحطات�الك�ر�اء

  انبعاثات�غاز�ثا�ي�أكسيد�الكر�ون����لي�يا 7 جدول 

  )طن�م��ي (نص�ب�الفرد�من�ثا�ي�أكسيد�الكر�ون   )كيلو�طن(ثا�ي�أكسيد�الكر�ون��انبعاث�غاز   السنوات

2002  47832  8.7  

2004  50359  8.8  

2006  54510  9.2  

2008  55944  9.1 

2010  66075  10.5  

  world bank: data. Albankaldawli.org\ indicator\en.atm.co2e.kt                                                  :املصدر                                                         
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�البي���ك�ل)2(املؤشر� ��قليم �من �ك�سبة �الطبيعية �إجما��� �عرف�:املحميات �من ��سبة�املناطق�املحمية ع���انھ

ن�جل�مساحة�لي�يا���راء،�أل  �جمالية�صغ��ة، مساحة�البلد ك�سبة�من��سبة�املحميات�اليا�سة مساحة�اليا�سة،�و�عد

إضافة�ا���ان�الدولة�لم��عطي�ا�مية�للمحميات�الطبيعية،�كما�لم�تتعاون�مع�املنظمات�الدولية�للمساعدة����إ�شاء��ذه�

�ا��ية، �لل�ائنات ��حيا�ي �التنوع �حماية �أثر��� �من �ل�ا � �ملا �سواء��املحميات، �أو�دوليا، �محليا �ا��ميع �ع�� �بالنفع ��عود بما

من�مساحة�لي�يا،�و����سبة�ثابتة�من�% 0.1يو���أن��سبة�املحميات��ش�ل���8وا��دول . ��ا���أو�ا��يل�القادمل��يل�ا

� ��2000عام �عام �أولو�ا��ا�2010وح�� ��� �إدراج�ا �وعدم �املحميات، ���ذه �الدولة �ا�تمام �لقلة �منخفضة ��سبة ��عد �كما ،

  .و�رامج�ا�الوطنية�والبي�ية�

  �سبة�من�مساحة�لي�يا��جماليةاملحميات�الطبيعية�ك�8جدول 

مساحة�املحميات�ك�سبة�مئو�ة�من�  السنوات

  املساحة��جمالية

2002  0.1%  

2004  0.1%  

2006  0.1%  

2008  0.1%  

2010  0.1%  

  .world bank: data. Albankaldawli.org \ indicator\er.ptd.tot.zs : املصدر
  

يو����ذا�املؤشر�التغ������استعماالت��را����داخل�الدولة�مع�مرور��:التغ��ات����استعماالت��را�����)3(املؤشر

�التخطيط�� �ل�س�يل ��را��� �استعماالت �عن �والبيانات �املعلومات �أ�مية ��� �املستدامة �التنمية �مع �عالقتھ �وتكمن الزمن

الت��ر�ضعيفة�ومؤقتة�وغ���و���لي�يا�يالحظ�أن��جراءت����حماية��را����الزراعية�من�. لالستخدام�املستدام�لألرا���

�بالت��ر �م�ددة ���راو�ة �دولة �لي�يا �أن �وخاصة �ال������، �ومشار�ع ،� �الر�اح �كمصدات ،� �الرعو�ة�. مستمرة فاألرا���

ن�يجة�الر���وال����عد�أ�م�مشا�ل�التنمية�املستدامة����الدول�النامية�% �80ش�ل�حوا��� 9 املصابة�بالت��ر�كما�با��دول 

  10كما�با��دول % 24البعلية�املت��رة�حوا���،�و�لغت��را����
  

  )باأللف��كتار(�را����الرعو�ة�امل�ددة�بالت��ر�  9جدول�

اجما���مساحة�

  الر��

ارا����طفيفة�

  الت��ر

   شديدة  معتدلة
ً
�جما���بما�ف��ا�  شديدة�جدا

  املعتدل

�سبة�

  الت��ر

17171  3472  1700  11800  200  13700  80%  

  .155.،ص2010قتصادية،�البحوث���مركز  :املصدر

  )باأللف��كتار(�را����الزراعية�املرو�ة�امل�ددة�بالت��ر� 10جدول�

اجما����را����

  املرو�ة

ارا����طفيفة�

  الت��ر

   شديدة  معتدلة
ً
�جما���بما�ف��ا�  شديدة�جدا

  املعتدل

�سبة�

  الت��ر

234     179    50     5    0    55    24%  

  .155.،�ص2010دية،�مركز�البحوث��قتصا :املصدر
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  :مناقشة.9

خالل�العرض�السابق�تم�إسقاط�مؤشرات�التنمية�املستدامة�الصادرة�عن��مم�املتحدة�ع����قتصاد�اللي��،��من

  :بجوان��ا�املختلفة��قتصادية�و�جتماعية�والبي�ية�بما��و�متاح�من�بيانات،�و�تحليل��ذه�املؤشرات�ات�����ي�

 عكسھ�املؤشرات��قتصادية�و�جتماعية�والبي�ية�و�و�ما. بمف�وم�ا�الشاملاملستدامة�تنمية�تصل�لللم�لي�يا� نإ� .  

 سب�تقلب�اسعار�النفط�فإن�التقدم�املحقق����ا��انب��قتصادي�و�جتما��،��ان�تقدم�مؤقت�ولم�يكتب�لھ��

  .�ستمرار

 ن�اللي�ي�ن�تحققت�عند�مستوى�دخل�منخفض���داف��جتماعية�املحققة�وع���رأس�ا�املساواة��جتماعية�ب�.  

 لي�يا�خالل�مس����ا�التنمو�ة�ا�تمت�باملؤشرات�الكمية�ولك��ا�ا�ملت�ا��ودة�النوعية�ل�ذه�املؤشرات�.  

 عتمد�لي�يا�ع���النفط�ا��ام����تمو�ل�برامج�التنمية،�و�و�مورد�ناضب،�وغ���متجدد�وغ���صديق�للب�ئة�و�سا�م��

 .اء،مما��س�م����ز�ادة�انبعاث�الغازات�املس�بة�لالحتباس�ا��راري����تلوث�ال�واء�وامل

  

  : خاتمة.10

  :من�خالل�العرض�واملناقشة�ال���تمت�خالل�البحث�نو����بالتا��

   بإعداد�� ��ع�� �والبي�ية، �و�جتماعية ��قتصادية � �املجاالت �جميع �و�� �املستدامة �للتنمية �خاصة ���نة اعتماد

  .ة�املستدامة،�وتطو�ر�ا،�ومتا�عة�التطور�املنجز�����ذه�املؤشرات�مؤشرات����خاصة�بالتنمي

 متا�عة�مؤشرات�التنمية�املستدامة�ال���ت�شر�ا�املؤسسات�الدولية�،�وقياس�ا����لي�يا�.        

 ةدمج�ا�داف�التنمية�املستدامة����ا��طط�التنمو�ة�واملشروعات���س��اتيجي .  

  ة�قدراتھ�باعتباره�ال�دف�والوسيلة�للتنمية�املستدامة�س�ثمار����العنصر�ال�شري�وتنمي�.  

 اللي���الذي�يتوسط�البحر�املتوسط�والعالم��ستفادة�من�املوقع�ا��غرا���. 

 واملحافظة�عل��ا�من�التد�ور �املوارد،�خذ�باالعتبارات�البي�ية�عند�التخطيط�للتنمية�ل��د�من�است��اف�.  
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  :املراجع�. 11

دار�الصفاء�لل�شر�،عمان،التنمية�املستدامة�فلسف��ا�وأساليب�تخطيط�ا�وأدوات�قياس�ا،)2007 (،�ماجدة�،أبو�زنط�–عثمان،�غنيم .1

  .والتوز�ع�

�الناجمد،محم .2 �امل�دي �الليبـي)2012( ،خالد ��قتصــاد �فـي �املستدامـة �والتنميـة �للنمـو��قتصـادي �كمحـرك �ال�شـري �املـال �رأس ،�،

  .،�لي�ياي �قتصاد،��لية��قتصاد،�جامعة�بنغاز 

،�قضايا�التنمية�املدوامة�والتنمية��قتصادية،�مجلة�البحوث��قتصادية،�املجلد�السادس،�العددان��ول�)1995(جاللة،�احمد،� .3

  .25.والثا�ي،ص

  .طرابلس�ال�يئة�العامة�للمعلومات،�ئية�للتعداد�العام�للس�ان،�م�شورات�،�النتائج�ال��ا)1995(  ،ال�يئة�العامة�للمعلومات .4

  .ال�يئة�العامة�للمعلومات،�طرابلس�م�شورات�،�الكت�ب��حصا�ي،ال�شرة�السنو�ة،�)1998(  ال�يئة�العامة�للمعلومات�، .5

�للمعلوما .6 �الوطنية �� )2003( والتوثيق،�تال�يئة �بيانات �و�جتما�� ��قتصادي �،امل�� �الثالث �ا��زء �العائ�� �والدخل -2002نفاق

  .والتوثيق،طرابلس�ت،�م�شورات�ال�يئة�الوطنية�للمعلوما2003

  .،�ال�يئة�العامة�للمعلومات،�طرابلس2015،���داف�التنمو�ة�لأللفية����لي�يا�نحو�)2008(  برنامج��مم�املتحدة، .7

  .بحوث�العلوم��قتصادية،�بنغازي�،قاعدة�بيانات�مركز�)2009( مركز�بحوث�العلوم��قتصادية، .8

تم��شره�من�تقار�ر� دراسة�وتحليل�ما�-،��قتصاد�اللي������ضوء�التقار�ر�واملؤشرات�الدولية)2010( ،م��قتصاديةمركز�بحوث�العلو  .9

   .،بنغازي �2009 - 2008  -2007ومؤشرات�خالل�السنوات�

10. http:/ world bank: data. Albankaldawli.org \ indicator\er.ptd.tot.zs  
11. http:/www world bank: data. Albankaldawli.org \ 

indicator\en.atm.co2e.kt  

.  

                                   

  

  

  

  

  

  

  


