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 إشكاليات التنمية املستدامة وأبعادها يف ليبيا
 

 د. دمحم رمزان احفيظة
 جامعة الداوية - كمية اآلداب بالداوية

 السقجمة:
وتعجد القزايا  ،بيا مفيػم التشسية نتيجة لمتصػرات الستالحقة والسدتسخة التي مخ  

كفمدفة  ،م7987التي تػاجو السجتسعات البذخية، تع اقتخاح التشسية السدتجامة عام 
وما يقتخح معالجة أوجو القرػر  ،ابتكارية تػفخ مشيجية تحطى باتفاق السجتسع الجولي

التي شابت التفكيخ في الدياسات ونساذج التشسية مغ خالل تقجيع تفديخ مشصقي 
د السجتسعات البذخية، حيث أصبحت التشسية السدتجامة مكانة بارزة يج   ت التي لمقزايا

وشخًشا أساسًيا  ،بات الحكػماتوأحج أىع متصم   ،عمى السدتػػ الجولي مشح التدعيشيات
لتحقيق التػزيع العادل لعػائج التشسية والثخوة بيغ األجيال الحالية والسدتقبمية، ازدادت 

صة مدتقمة لتعديد التشسية السدتجامة مغ جسيع األىسية إلى حج إنذاء ىيئات خا
عية أو حتى مؤسدية، ونتيجة الجػانب، سػاء كانت بيئية أو اقترادية أو اجتسا

ج السؤسدات السعشية السفاهيع الستعمقة تػح   ع ىحا السفيػم كان مغ الزخورؼ أن  لتػس
 أن   7995ي عامأكج تقخيخ التشسية البذخية الرادر ف وبالتالي ،بالتشسية السدتجامة

بدبب  ؛التشسية السدتجامة تدعى إلى ضسان عجم تعخض األجيال القادمة لألذػ
الحؼ تتحسل األجيال  ،يغ العامنزػب السػارد الصبيعية أو تمػث البيئة، أو بدبب الج  

سا يخمق ضخوًفا صعبة في أو بدبب الالمباالة بتشسية السػارد البذخية م   ،القادمة أعبائو
نتيجة لمطخوف الحالية، حيث أصبح تحقيق التشسية السدتجامة مصمًبا عالسًيا  ؛السدتقبل

ختالالت البيئية واالجتساعية الشيج العالع مؤخًخا العجيج مغ ا إليو الجسيع بعج أن   ايجعػ 
واالقترادية التي أصبحت تيجد استسخارية العجيج مغ االقترادييغ الدياسييغ 

 ـعالج ىحه االختالالتالة لة السدتجامة ىي األداة الفع  التشسي والسفكخيغ الحيغ يعتقجون أن  
وتجشيب العالع التجاعيات الدمبية التي نتجت عغ ذلظ، انصالقًا مغ تصبيق نسػذج 
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و مغ واجب جسيع الجول التشسية التقميجؼ خالل العقػد الساضية، ويعتقجون أن  
 تحقيق التشسية السدتجامة.والسؤسدات والجيات السختمفة القيام بجور فاعل في 

تدداد أىسية التشسية السدتجامة في الجول الشامية التي تدعى جاىجة لتأميغ الشسػ 
العجيج  ػاجوالقترادىا ورفاهية مجتسعيا عمى حج سػاء، وليبيا مغ تمظ الجول التي ت

 مغ التحجيات االقترادية واالجتساعية باإلضافة إلى التحجيات البيئية، وبالتالي يجب
تأخح التشسية في و  ،دمج البعج البيئي في سياسات التشسية االقترادية واالجتساعية

 االعتبار البيئة واالقتراد والسجتسع.
 مذكمة الجراسة :أولا 

ليبيا مغ دول العالع الثالث )الشامية( التي تدعى لمشيػض باقترادىا مغ أجل  جتع
التشسية الػششية الذاممة والسدتجامة والخخوج مغ أزماتيا الستعجدة، فيي ميسة صعبة 

ركدت سياسات  ، حيثكل أىجافيا تخاتيجيات وسياسات تشسػية لتحقيقدون تػافخ اس
ادية والسالية وراىشت عمييا لخفع مدتػػ رفاهية التشسية الدابقة عمى الجػانب االقتر

وبالتالي تحقيق التشسية الذاممة، وتجاىل الجور الحؼ تمعبو البيئة كػسيط في  ،اإلندان
ا أدػ في الػاقع إلى جعل اإلندانية واعية أو تتعارض تشفيح مثل ىحه الدياسات، مس  

 ندان في التقجم والخفاهية.بغيخ وعي مع الشتائج التي أثخت سمًبا عمى كل مشجدات اإل
أؼ تشسية اقترادية حقيقية بالصخيقة السأمػلة، والتي كفمت  في الػاقع لع تتحقق

معجالت نسػ عالية ومدتقخة لمجسيع، ولع تتحقق أؼ تشسية بذخية تزسغ حياة كخيسة 
 لإلندانية خالية مغ األمخاض واألمية والفقخ والبصالة.

إذا استسخت االتجاىات الحالية في الشسػ الجيسػغخافي تطيخ تػقعات البيئة العالسية و 
واالقترادؼ واالستيالكي، فدػف تدداد الزغػط عمى البيئة الصبيعية، وستختفي 
جسيع السكاسب التي حققتيا البذخية لقخون، وعالمات التجميخ الحاتي لمسؤسدات 

 سػف تشبثق مغ بقاء واستسخارية الجشذ البذخؼ.
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ألن التشسية ليدت عسمية لمتصػر غيخ مكتسمة وغامزة ،  تطل الترػرات الدابقة
وبيئية  ،ىي قبل كل شيء إرادة ورؤية واستخاتيجية اقترادية واجتساعية ةبلميكانيكي

 متعجدة األبعاد يكػن فييا اإلندان ىجفو واألداة السبخمجة والتشفيحية.
السدتجامة وكيفية وىشا تكسغ مذكمة الجراسة في عجم التػافق بيغ أىجاف التشسية 

التشسية السدتجامة ىجف أساسي تدعى إليو جسيع الجول، ف ،تشفيحىا عمى أرض الػاقع
بات الالزمة لتحقيق أىجافيا مغ خالل االستثسار فييا ىػ لحا فالبحث عغ الستصم  

 مغ يا تديع في تػفيخ فخص العسل وزيادة حرتياالجعامة األساسية لخكائدىا، ألن  
ضافة إلى السداىسة الفعالة في زيادة الشاتج السحمي اإلجسالي، والتي دخل الفخد باإل

سيكػن ليا تأثيخ إيجابي عمى التشسية االقترادية واالجتساعية والبيئية، وبشاًء عمى ما 
ما تقجم تحاول ىحه الجراسة الػصػل إلى إجابة واضحة عمى الدؤال الخئيدي التالي: 

 بعادىا؟وما أ ؟ىي مذاكل التشسية السدتجامة
 أهسية الجراسة :ثانياا 

إبخاز الدياسات الستبعة لتحقيق التشسية السدتجامة مغ خالل مذاريع تشسػية تخكد  -7
 عمى التشسية السدتجامة.

تشبع أىسية الجراسة مغ األىسية التي يعمقيا عمى مفيػم التشسية السدتجامة كشسػذج  -2
 تشسػؼ حجيث.

وعخضو بصخيقة مبدصة، باإلضافة إلى  ،السدتجاميغتحميل مفيػم الشسػ والتشسية  -3
 و ضخورؼ لمجول الشامية لتقميز الفجػة االقترادية والفشية مع الجول الستقجمة.أن  
معخفة كل التحجيات التي تقف في شخيق تحقيق التشسية السدتجامة في ليبيا مغ  -4

 .خالل اقتخاح الحمػل التي يجب اتخاذىا لمتغمب عمى ىحه التحجيات
العسل عمى دفع عجمة التشسية في السجتسع الميبي مغ خالل زيادة اإلنتاج  -5

وتحديغ مدتػػ الجخل وبالتالي تحديغ  ،واإلنتاجية بسا يؤدؼ إلى زيادة الجخل القػمي
 السدتػػ السعيذي لمسػاششيغ.
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 أهجاف الجراسة :ثالثاا 
 ف عمى ماهية التشسية السدتجامة.التعخ  -7
 أبعاد التشسية السدتجامة.ف عمى التعخ  -2
 ف عمى إشكاليات التشسية السدتجامة.التعخ  -3

 تداؤلت الجراسة :رابعاا 
 ؟ساهية التشسية السدتجامةب السقرػد ما -7
 ؟أبعاد التشسية السدتجامة ما -2
 ؟إشكاليات التشسية السدتجامة ما-3

 مشهج الجراسة :خامداا 
الػصفي لمػقػف عمى مفاهيع التشسية سيتع استخجام السشيج إلنجاز ىحه الجراسة 

 تيا وأبعادىا.اإشكالي السدتجامة و
 مفاهيم الجراسة :سادساا 

: ىي السعػقات أو الرعػبات التي تحػل دون تصبيق التشسية شكالياتاإل -7
 السدتجامة عمى أرض الػاقع.

نعاش مختمف إ: لقج ارتكدت الشطخة التقميجية لمتشسية عمى تصػيخ و التشسية -2
واليياكل لرالح السجتسعات  اإلمكانياتوتػفيخ  ،القصاعات االقترادية واالجتساعية

السدتقبمية وال الجػانب  األجيالبعيغ االعتبار  األخحالخاىغ دون  في الػقت واألفخاد
الحؼ أدػ إلى تبمػر مفيػم ججيج لمتشسية اقتخن باسع التشسية  األمخالبيئية، 
 .(7)السدتجامة

يا التخبية الذعبية ىجفيا تحديغ السدتػػ السعيذي لمسجتسع السحمي بأن  وتعخف أيزا: 
 .(2)شعبية واسعة الشصاق مغ جانب سكانو إيجابيةمغ خالل مذاركة 

: تعشي التػفيق بيغ تشسية اجتساعية واقترادية قابمة لالستسخار التشسية السدتجامة -3
 األجيالشار التشسية تزسغ تمبية حاجيات إالبعج البيئي في  إدراجوحساية البيئة أؼ 

 .(3)السدتقبمية واألجيالالحاضخة 
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الديادة الدخيعة والسدتسخة في مدتػػ الجخل الفخدؼ عبخ الدمغ، يا: بأن   وتعخف أيزاً 
 ،اإلجساليوذىب البعس إلى إعصاء تحجيج كسي لمديادة الدشػية في الشاتج السحمي 

كالرحة والتعميع،  األخخػ الت التدايج الدكاني، ورغع االىتسامات بالسجاالت وإلى معج  
مغ  اإلنتاجيا كانت تخكد عمى زيادة الشطخة الغالبة كانت اقترادية، بسعشى أن   إال أن  

التشسية ليدت سػػ مخادفا  خالل مديج مالئع مغ السجخخات واالستثسارات، أؼ أن  
 .(4)لمشسػ االقترادؼ الدخيع

 لحكخ قدست بحثي إلى الشقاط التالية: ولتحقيق األهجاف سالفة ا
 ماهية التشسية السدتجامة :أولا 

التشسية مفيػم حجيث، وبالتالي فيي تختمف عغ الشسػ الحؼ ىػ جدء مغ عسمية التشسية 
إذا كان الشسػ يذيخ إلى التقجم والتصػر الحؼ غالًبا ما يكػن مػجػًدا في  ،الذاممة

و يعبخ عغ زيادة كسية، فالتصػر بسعشاه األصمي ىػ التصػر الشػعي ألن   ؛غياب التشسية
يشتج الشسػ مغ تخصيط وتشفيح الدمصات العامة عمى عكذ التشسية التي و  ،والكسي

اركة الجسيع مغ دوائخ السرالح السختمفة تتسيد بكػنيا عسمية حزارية تتصمب مذ
والسػاششيغ مغ تشػع شبقاتيع، مع تكامل السجال ككل في بخامج التشسية، ال يػجج 

التشسية فمكان لخصاب أو عسل إقرائي عمى أساس مبجأ السػقف واليامر، ومغ تع 
 يا شكل مغ أشكالا يعشي أن  ىي دعػة ممحة لمعجالة االجتساعية والسكانية، مس  

 .(5)و عالمة بارزة عمى وجػدىا أو عجم وجػدىا ،الجيسقخاشية
تكسغ مذكمة  ،في السشطسات الجولية تع اقتخاح عجة تعخيفات لسفيػم التشسية السدتجامة

كثيخ مغ الكمسات في قامػس التشسية، في حقيقة  فيالحجيث عغ التشسية السدتجامة 
تعشي أشياء مختمفة ألناس التشسية السدتجامة ف ،قػتيا تشبع مغ غسػضيا أن  

 . (6)مختمفيغ
يا متججدة ومدتجامة، وال تتعارض قجمت التشسية السدتجامة تعخيفات مختمفة، مشيا: أن  

مع البيئة، وتجعػ إلى التفكيخ الشقجؼ بػاقع الحياة ومدتقبل الكػكب، وال تؤدؼ بسخور 
 .(7)الػقت إلى تجىػر رأس السال البذخؼ والصبيعي والبيئي
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آراء مختمفة حػل مفيػم التشسية السدتجامة، وىي اتجاىات أو رؤػ مدتقمة عغ ىشاك 
يا تقجم وجيات نطخ مختمفة حػل التشسية ألن   ؛يا تتجاخل مًعابعزيا البعس، لكش  

 .(8)السدتجامة
ىحا السفيػم يتزسغ أبعاًدا متعجدة ومتخابصة فيسا بيشيا، فالتخكيد عمييا  إذا كان     

شا بحاجة ي فيع التشسية السدتجامة، وفي ىحا الدياق ىشاك مغ يعتقج أن  سيحقق تقجًما ف
يسكغ مغ خاللو استكذاف فكخة التشسية السدتجامة  ،إلى بشاء إشار مفاهيسي مشاسب

 .(9)لتحجيج ما ىػ مػجػد في األبعاد الستعجدة لمسفيػم
اإللسام بسجاالت ب األىجاف السػضػعة لتجاعيات التشسية السدتجامة تتصم   ال شظ أن  

االقتراد يسيل إلى إعصاء أىسية أكبخ لألىجاف  قج يفتخض السخء أن   ،وأنطسة متعجدة
تقجيخ السشطخيغ  عمساء البيئة يفزمػن البعج البيئي أكثخ، في حيغ أن   االقترادية، وأن  

غ مغ إيجاد تػازن بيغ نتسك   االجتساعييغ لمقزايا االجتساعية يكػن أكبخ، وقبل أن  
شا بحاجة إلى فيسيا واستكذافيا، فكل مشيا يدسى نطاًما، ن  ـأوجيات الشطخ السختمفة، ف
 ولكل مشيا مشصقو الخاص.

، ال يشبغي اختدال مفيػم التشسية إلى مجخد نسػ اقترادؼ وأن  بسا سبق يسكغ القػل م  
 جيعتسا كان وقج شيجت الجول الشامية معجالت نسػ في الجخل القػمي قخيبة م   ،سخيع

وضمت قصاعات  ،معجاًل مخغػًبا فيو ومع ذلظ ضمت مدتػيات السعيذة دون تحدغ
 كبيخة مغ سكانيا تعاني مغ الفقخ والجيل والسخض والبصالة.

 أبعاد التشسية السدتجامة :ثانياا 
ال تخكد التشسية السدتجامة عمى الجانب البيئي فقط، بل تذسل أيًزا الجػانب 

يا تشسية متخابصة ومتكاممة ثالثية األبعاد، تتسثل في إن   ،االقترادية واالجتساعية
 آلتية:ااألبعاد 

 : البعج القترادي -7
، يسكغ إعادة استثسار الديادة في الجخلاالستجامة تحقيق االستسخارية مغ خالل  ىتعش

جدء مشو مغ أجل الدساح باستبجال السػارد وتججيجىا وصيانتيا، وكحلظ اإلنتاج 
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 مغ والخجمات والحفاظ عمى مدتػػ معيغ مغ التػازن يذسل ما يمي السدتسخ لمدمع
العشاصخ: الشسػ االقترادؼ السدتجام، وكفاءة رأس السال، والعجالة االقترادية، 

 .(71)وتػفيخ وتمبية االحتياجات األساسية
، حيث ال  يكفي لتحقيق التشسية السدتجامةالتشسية االقترادية شخًشا ضخورًيا ال جتع

بشاء التشسية بجون السػارد الصبيعية والبذخية، وال يسكغ تحقيق رفاهية األفخاد يسكغ 
حػل  يجور البعج االقترادؼ لمتشسية السدتجامةف، واحتياجاتيع دون اقتراد قػؼ 

يصخح قزية االختيار  االنعكاسات الحالية والسدتقبمية لالقتراد والبيئة، حيث
مجال استغالل السػارد الصبيعية، ووفًقا ليحا تحديغ التقشيات الرشاعية في والتسػيل و 

البعج تعسل التشسية السدتجامة عمى تصػيخ التشسية االقترادية، مع مخاعاة التػازنات 
 .(77)البيئية عمى السجػ الصػيل

 :البعج الجتساعي-2
ل جػىخ التشسية اإلندان يذك    يخكد البعج االجتساعي لمتشسية السدتجامة عمى حقيقة أن  

وتقجيع  ،وىجفيا الشيائي مغ خالل االىتسام بالعجالة االجتساعية ومحاربة الفقخ
الخجمات االجتساعية لكل مغ يحتاجيا باإلضافة إلى ضسان الجيسقخاشية مغ خالل 
مذاركة الذعػب في صشع القخار بحيث يذكل شفافية واستجامة السؤسدات والتشػع 

 .(72)الثقافي
أو حتى  ،بالبعج االجتساعي مقارنة بالبعج البيئيعمى الخغع مغ عجم االىتسام 

أساسيا لمعجيج مغ الجيات السيتسة بسجال االقتراد بالجرجة  جو يعاالقترادؼ  إال أن  
األولى، مثل مشطسة التعاون االقترادؼ والتشسية، حيث ييجف البعج االجتساعي إلى 

خالل تذجيع مداىسة  تمبية احتياجات األفخاد وتحقيق ىجف العجالة االجتساعية مغ
جسيع الييئات االجتساعية في مػاضيع الرحة واإلسكان واالستيالك والعسل والتعميع 

تذسل عسمية التشسية السدتجامة التشسية البذخية التي تيجف إلى تحديغ و  ،والثقافة
مدتػػ التعميع و الخعاية الرحية، وكحلظ مذاركة السجتسعات في اتخاذ قخارات 

نػعيغ مغ اإلنراف ىسا:  عمى السداواة واإلنراف، ويجب مالحطة أن  تشسػية تؤثخ 
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مغ خالل اإلنراف لألجيال القادمة، واإلنراف لألشخاص الحيغ يعيذػن اليػم، 
إيجاد فخص متداوية مع اآلخخيغ في الػصػل إلى الخجمات االجتساعية والسػارد 

لفخص، وتقجيع السداعجة تػفيخ او ع يالصبيعية لحلظ تيجف التشسية إلى تحديغ التعم
لمقصاعات االقترادية غيخ الخسسية، والخعاية الرحية لمسخأة، ولجسيع شخائح 

 .(73)السجتسع
 :البعج البيئي-3
واالقترادؼ  ،البيئة مغ الذخوط األساسية والزخورية لمشذاط البذخؼ بذكل عام جتع

والتي  ،السدتجامة يا أىع عشرخ لمتشسية وأحج أىع أبعاد التشسيةبذكل خاص، حيث أن  
البعج البيئي ىػ تحقيق الخفاه االقترادؼ لألجيال الحالية و تديع في تعخيفيا 

 ،والسدتقبمية مًعا لمحفاظ عمى البيئة وحسايتيا، وىػ الحفاظ عمى السػارد الصبيعية
واالستخجام األمثل ليا عمى أساس مدتجام، والتشبؤ بسا قج يحجث لمشطع البيئية نتيجة 

الحجود البيئية بحيث  مخاعاة يجبولحلظ  .(74)تشسية بغخض االحتخاز والػقايةلعسمية ال
يكػن لكل نطام بيئة وحجود معيشة ال يسكغ تجاوزىا عغ االستيالك والشزػب، ولكغ 
في حالة تجاوز ىحه الحجود يؤدؼ إلى تجىػر الشطام البيئي، وعمى ىحا األساس يجب 

 نزػبوالتمػث وسػء أنساط اإلنتاج و  ،يوضع الحجود أمام االستيالك والشسػ الدكان
األشجار وتآكل التخبة، ويخكد عمى قاعجة استقخار السػارد الصبيعية،  السياه وقصع

دة، والحفاظ عمى التشػع وتجشب االستغالل غيخ العقالني لمسػارد غيخ الستجج   
حقيق التػازن البيئي البيػلػجي، واستخجام التكشػلػجيا الشطيفة، والقجرة عمى التكيف وت

 .ستججدالغيخ 
لمسػارد الصبيعية التي تيجف إلى رفع مدتػػ  ابطزالحػر سال جوالتػازن البيئي يع 

ا في أؼ ا أساسيً وتشطيع السػارد البيئية بحيث تذكل عشرخً  ،السعيذة بكافة جػانبيا
يؤثخ عمى اتجاىات التشسية واختيار أنذصتيا ومػاقع مذاريعيا حفاضًا  ،نذاط تشسػؼ 

 .(75)عمى سالمة البيئة
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أصبح مفيػم التشسية السدتجامة قزية  فقج االستخاتيجية ليحه وفًقامسا سبق و     
يا قزية ييتع بيا ن  أحيث  ،تتجاوز حجود تخرز عمسي واحج ،بعادمتعجدة األ

ومغ ثع فسفيػم التشسية  ،االجتساع وعمساء الدياسةالبيئة و عمساء االقتراديػن و 
ومع ذلظ فسغ  ،السدتجامة يختمف بصخيقة أو بأخخػ بيغ مختمف التخررات العمسية

السسكغ إنذاء إشار عام لتعخيف ومشاقذة مفيػميا ومغ خالل رؤية شاممة تشز عمى 
مفيػم التشسية السدتجامة ييجف إلى إحجاث نقمة نػعية في التفكيخ التشسػؼ، مغ  أن  

تحجث  خالل رفس فكخة الشسػ االقترادؼ غيخ الستخابصة مع الستغيخات التي يسكغ أن  
التصػيخ الرحيح  مغ خالل تساعية والدياسية والبيئية والثقافيةفي السجاالت االج

 يأخح في االعتبار التخابط بيغ أبعاد تمظ السجاالت.
 إشكاليات التشسية السدتجامة :ثالثاا 

 تكسن إشكاليات التشسية السدتجامة في الشقاط التالية:
ىاتكّجس الّجيهن والفقخ -7 يػن التي تتكبج  الجول أكثخ مغ نرف الج خل  : تدتشدف الج 

 القػمي  ليا، مس ا يتدبب بالفقخ لمذعػب. 
: ُتعج  الحخوب الجاخمية مع غياب األمغ أمخًا مانانعجام عشرخي األمن واآل -2

ول التي تعاني مغ سباق التدم ح والحخوب الجاخمية.  ُمدتشدفًا لألمػال في الج 
و العقػل والخبخات الفشّية وتخاجعهاتجّني مدتهيات اإلمكانّيات التقشية  -3 : نطخًا لتػج 

مب عمى خصط  السفك خة في الجول إلى اليجخة إلى الجول الستقجمة، ويعػد األمخ بالد 
 الت شسية.

: إذ يداىع ذلظ سهء األوضاع القترادّية وتفذي البطالة بين فئات السجتسع -4
 في إضعاف الت شسية االقترادية. 

: يتدب ب الشسػ  الدكاني الكبيخ بإرىاق الت شسية االقترادي ة النفجار الدكانيّ  -5
 .(76)واالجتساعية

: ال يسكغ تحقيق تشسية مدتجامة في ضل وجػد حالة مغ عجم الستقخار الدياسي -6
التغييخات  كسا أن   ،عجم االستقخار الدياسي، والحخوب األىمية أو االنقالبات العدكخية
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تغييخ الػزراء بذكل مدتسخ( تؤدػ إلى تزارب في الستكخرة في الحكػمة )أؼ 
الدياسات وبخامج التشسية ونقز االستسخارية في أنذصة التشسية، وكميا أمػر تتعارض 

 .مع التشسية السدتجامة
: الفداد والتػاشؤ بيغ الشخبة والدياسييغ في الدمصة مع رجال الفداد والتهاطؤ -7

فتقار إلى السدائمة وإىجار السال العام، األعسال تعيق أنذصة التشسية، بجانب اال
 .واالفتقار إلى السؤسدات الجيسقخاشية الذعبية والسذاركة في صشع القخار

ب تدتمدم التشسية السدتجامة اعتساد نيج وخصط تتصم   غياب التخطيط الدميم: -8
يذسل جسيع الػزارات والجوائخ الحكػمية ذات الرمة،  ،تفاعال متعجد التخررات

 ،وبتشاغع في عسمية التخصيط ،تعسل بصخيقة متكاممة وفي وقت واحج أن  يجب  والتي
كسا تتصمب التشسية السدتجامة دمج الذػاغل البيئية بذكل أفزل في البخنامج في 

 .مخحمة التخصيط، وىحا يدتمدم تجريب وتػجيو لجسيع السعشييغ
االىتسام بالبيئة في : يجب تجديج سشاسبةالغيخ والستخاتيجيات الدياسات  -9

ق سياسات واستخاتيجيات التشسية، بسعشى آخخ يجب صياغة الدياسات فيسا يتعم  
تيجف االستخاتيجيات التي سيتع اعتسادىا إلى  باألىجاف السخاد تحقيقيا  ويجب أن  

مجسػعة مغ الخيارات االستخاتيجية البجيمة التي تزسغ الحفاظ عمى السػارد وتعديد 
 .ه السػارد قجر اإلمكانجػدة قاعجة ىح

: ىشاك حاجة إلى حػافد اقترادية الجعم القانهني والتذخيعي لبخامج التشسية-71
التي تحطى فييا جػدة البيئة  ،وصكػك قانػنية وتذخيعية لجعع مذاريع التشسية

عشج غياب ىحه األدوات سيكػن مغ الرعب و  ،والسحافطة عمى السػارد بأولػية عالية
واتخاذ التجابيخ الالزمة لفخض  ،اظ عمى السػارد والجػدة البيئيةضسان تحقيق الحف

 .االمتثال
ب التشسية تصبيق العمػم والتقشيات السشاسبة لمحفاظ : تتصم  القيهد التكشهلهجية -77

معطع البمجان تفتقخ  ،عمى السػارد الصبيعية وإدارتيا ومعالجتيا واالستخجام الخشيج ليا
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الكػادر السجربة في العجيج مغ السجاالت، وال تستمظ القجرة السؤسدية عمى إنتاج  إلى
 .التكشػلػجيات وتكييفيا لجعميا مشاسبة لتشفيح بخامج التشسية

: تذسل القيػد االجتساعية واالقترادية أوجو القيهد الجتساعية والقترادية -72
غيخ السػاتية، وقيػد الجعع القرػر في التعميع والتجريب، والطخوف االقترادية 

ب التشسية السدتجامة التعميع البيئي عمى جسيع السدتػيات وتصػيخ تتصم   ، حيثالسالي
مشاىج مشاسبة في العمػم والتكشػلػجيا تتزسغ مختمف جػانب حفع السػارد الصبيعية 

 .(77)وإدارتيا
وفي السجتسع  ،يجب عمى أنطسة الحكع في الجول العخبية بذكل عام مسا سبق ذكخه

خاص إذا كانت جادة في تحقيق التشسية السدتجامة ومعالجة عقباتيا، بذكل الميبي 
إعادة صياغة اتجاىات التشسية ومدارىا بسا يداعجىا عمى االستفادة الستبادلة مغ 
القجرات واإلمكانيات السػارد الستاحة ليع ككتمة إقميسية قادرة عمى االستسخار والتػاصل 

ميع التكشػلػجي وتزييق الفجػة بيغ مخخجات التعميع واحتياجات سػق وتصػيخ التع
العسل بسا يتػافق مع التصػر العمسي والتكشػلػجي، وىحا يتصمب تػفيخ بيئة سياسية 
وأمشية مدتقخة تحسي الذخائح الػسصى والفقيخة وتحافع عمى حقػق اإلندان األساسية 

قالل الػشغ وأمشو وتؤمغ مدتقبمو وتمتدم بقيع العجل والسداواة وتحافع عمى است
 ومدتقبل أجيالو.

 :الخاتسة
عجة مفاهيع مشيا السادية  ابل لي ،ال تخكد التشسية السدتجامة عمى مفيػم محجد -7

تعخف و  ،واالقترادية والحالة البذخية والبيئة والعجالة االجتساعية والسذاركة الذعبية
يا نذاط شامل لجسيع القصاعات سػاء أن   التشسية السدتجامة بسعشاىا الذامل والعام عمى

أو حتى بيغ األفخاد،  ،في الجولة أو السشطسات أو مؤسدات القصاع العام أو الخاص
ل عسمية تصػيخ وتحديغ ضخوف الػاقع مغ خالل دراسة الساضي والتعمع حيث تتذك  
والتخصيط الجيج لمسدتقبل مغ خالل  ،وفيع الػاقع وتغييخه لألفزل ،مغ تجاربو

والسػارد السادية والصاقات، بسا في ذلظ السعمػمات  ،االستغالل األمثل لإلندان
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والبيانات والسعخفة التي يستمكيا السقيسػن حػل عسمية التشسية، مع الحخص عمى 
ال و  ،اإليسان السصمق بأىسية التعمع السدتسخ واكتداب وتصبيق الخبخات والسعخفة

ل واحج فقط مغ الحياة، بل تذسل التشسية أو مجا ،تقترخ التشسية عمى جانب واحج
االجتساعية واالقترادية والدياسية والعدكخية واإلندانية والشفدية والعقمية والصبية 
والتعميسية والتقشية وغيخىا، بحيث تيجف بذكل أساسي إلى رفع و تحديغ السدتػػ 

 السعيذي لألفخاد، وضسان حياة أفزل لألجيال القادمة.
التشسية االجتساعية والبيئية واالقترادية السدتجامة، يطيخ البعج  مغ بيغ أبعاد -2

االجتساعي خاصة كبعج ججيج لقياس مدتػػ التشسية، مغ خالل التخكيد عمى زيادة 
سيؤدؼ استسخار  ،كسية اإلنتاج، مغ خالل ضسان زيادة الصاقات مغ جيل إلى آخخ

لجشذ البذخؼ وتيجد تشعكذ عمى ا الدمػك البذخؼ إلى تغييخات مغ شأنيا أن  
تدتسخ البيئة في اعتبارىا تابعة لالقتراد كسا يفعل  استسخاريتو، وبالتالي ال يسكغ أن  

ىػ  ؼالشطام االقتراد، و معطع االقترادييغ، ولكغ يجب اعتبار الشطام البيئي األعمى
في نصاق ما يذسل إعادة تشطيع الحياة اليػمية وإعادة هيكمة االقتراد  ،نطامو الفخعي

والتػزيع  اإلنتاج دوائخ وفي جسيع القصاعات، أؼ في جسيع عمى جسيع السدتػيات
 ..                           واالستيالك

تسثل مذاكل التشسية السدتجامة في السجتسع الميبي قيػدًا عمى جحب االستثسارات،  -3
والسرادرة،  وركػد القػانيغ والتذخيعات الستعمقة باالستثسار، وضسانات عجم التأميع

ومعػقات نقز وتخمف البشية التحتية ، والحق في استخداد رأس السال وتحػيل األرباح
سا أو قاعجة رأس السال االجتساعي، وتخمف القصاعات الخجمية )الشقل والسػاصالت( م  

يؤدؼ إلى انخفاض العائج الستػقع، إضافة إلى قمة الكػادر البذخية السجربة عمى 
وعجم وجػد قاعجة عسالية ماىخة باإلضافة إلى السشاخ الفكخؼ العسل اإلدارؼ، 

واأليجيػلػجي الدائج، ووجػد تيارات متصخفة تؤثخ عمى حالة االستقخار الدياسي، 
 وضعف األمغ وتفذي الفداد.
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وزيادة دخل الفخد  ،الػششية لمتخفيف مغ حجة الفقخدعع خصط وبخامج العسل  -2

 وتعديد دور السخأة.
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بحيث تكػن السعاييخ البيئية مغ أىع الذخوط التي يجب تػافخىا في الدمعة لجخػل 

ومشع دخػل سمعة ال تخاعي البعج البيئي عشج إنتاجيا لألسػاق سػاء السحمية  ،الدػق 
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إعادة الشطخ في التذخيعات والقػانيغ الدارية في السجتسع الميبي وتصػيخىا بسا  -9

 يذجع التشافذ بيغ السشاشق والسجن عمى االىتسام بالتشسية السدتجامة.
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في ليبيا مغ خالل التػسع في االعتساد االستفادة مغ الثخوات والسػارد الصبيعية  -71
 عمى الصاقة الشطيفة والستججدة مثل الصاقة الذسدية والصاقة السائية وشاقة الخياح.

 :البحث ومخاجعه ههامش
المصيف رشاد، أساليب التخصيط لمتشسية، السكتبة الجامعية،  أحسج عبج -7

 .21م، ص 2112، اإلسكشجرية
مشطسات السجتسع السجني في التشسية، مجمة دمذق أحسج إبخاهيع مالوؼ، أىسية  -2

 .31م، ص 2118لمعمػم االقترادية والقانػنية، العجد الثاني، 
السحمية في تحقيق التشسية السدتجامة، مجمة االقتراد  اإلدارةسميسان دمحم، أىسية  -3

 .42م، ص 2175والتشسية، جامعة السيجية، العجد الثالث، 
السجتسع السجني ودوره في عسمية التشسية السحمية، السؤتسخ عمي دمحم دييػم،  -4

 .45م، ص 2177لالستثسار والتشسية في مشصقة الخسذ،  األولاالقترادؼ 
مخاد ناصخ، التشسية السدتجامة وتحجياتيا في الجدائخ، كمية العمػم االقترادية  -5

 .736م، ص 2171، 26وعمػم التدييخ، مجمة التػاصل، العجد 
أمغ وسالمة العالع كمو، مقالة  ىى كسال، تأثيخ السشاخ سيؤثخ عممرصف -6

 .716م، ص 2117، 771العجد
الذحات ناشي، السمػثات الكيسائية وآثارىا عمى الرحة والبيئة: السذكمة والحل،  -7

 .79م، ص 2177دار الشذخ لمجامعات، القاىخة، 
التشسية السدتجامة، رسالة الغشي، الحساية القانػنية لمبيئة في إشار  حدػنة عبج -8

دكتػراه غيخ مشذػرة، كمية الحقػق والعمػم الدياسية، جامعة دمحم خيزخ، بدكخة، 
 .22م، ص 2172

سايح أبػ زيج، دور الحكع الخاشج في تحقيق التشسية السدتجامة بالجول العخبية حالة  -9
ة أبي بكخ بمقايج، العمػم االقترادية، جامع الجدائخ، رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة، كمية

 .78م، ص 2173تمسدان، 
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الفكخؼ  اإلثخاءبيغ  اإلنداناس، مفيػم التشسية وارتباشو بحقػق خالج صالح عب   -71
 .677م، ص 2173، 7، العجد27والتحجيات، مجمة جامعة بابل، السجمج 

شار القانػني والسؤسداتي لحساية البيئة إلىاجخ بػشعيخ، التشسية السدتجامة، ا -77
م، ص 2179، العجد الخامذ عذخ، 14ي الجدائخ، مجمة أفاق لمعمػم، السجمج ف

226. 
في تحقيق التشسية السدتجامة لمتخاث  اإلدارؼ عسخ مخمػف، دور التخخيز  -72

، 17، العجد76الغابي في التذخيع الجدائخؼ، مجمة العمػم االجتساعية، مجمج 
 .718م، ص2179

البيئية: السبادغ والسسارسات، مشذػرات السشطسة  اإلدارةنادية حسجؼ صالح،  -73
 .22م، ص 2113، القاىخة، اإلداريةالعخبية لمتشسية 

، تخجسة أحسج يػسف، مشذػرات األولشارلدد كػستاد، االقتراد البيئي، الكتاب  -74
 .5م، ص 2115جامعة السمظ سعػد، الخياض، 

 ي العالع الثالث، تخجسة عبجسػزان كالفخت، بيتخ كالفخت، الدياسة والسجتسع ف -75
 .423م، ص 2112هللا بغ جسعان الغامجؼ، جامعة السمظ سعػد، الخياض، 

م، 2117خالج زكي الجيغ، مفيػم التشسية السدتجامة، العخبية لالقتراد والتجارة،  -76
 .434ص 
التشسية السدتجامة في ضل الثقافة  إشكاليةعثسان غشيع، ماججة أبػ زنط،  -77

 .774م، ص 2118، 17، العجداإلداريةة والدائجة، مجمة دراسات العمػم االقترادي


