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ال تنمیة مستدامة بدون إدارة قوامة 

:مقدم  من  بحث

أبوبكر مصطفى بعیرة/ د.أ
أستاذ في التنظیم واإلدارة  

 جامعة قاریونس–كلیة االقتصاد

أنس ابوبكر بعیرة. أ
ماجستیر فى اإلدارة العامة والسیاسات

قسم العلوم السیاسیة

 جامعة قاریونس–كلیة االقتصاد 

:عام تقدیم 

شهدت األدبيات التي تركز على تناول تطوير نظم اإلدارة العامة والسياسات المنبثقـة   

عن تلك النظم اهتماما متصاعدا ينزع نحو ضرورة التأكيد على الدور اإلنمـائي لإلصـالح               

اإلداري وأداء اإلدارة الرشيدة في مجابهة مختلف  التحديات اإلنمائية التي تواجه  النظم بشتى               

.عهـــاأنوا

الفترة ن العام لألمم المتحدة خالل       التقارير الذي قدمها األمي    توفي هذا الصدد فقد عبر    

العام من العام2002الممتدة ،2005وحتى التوجه هذا التقـاريرعن مـضمون أكد حيث

على ضرورة تنشيط نظم اإلدارة العامة والتركيز على ضرورة تبني مدخل اإلصالح اإلداري             

تنفي بـينفي التوافـق قيـام ضرورة على التقارير شددت كما ، المختلفة العامة السياسات ذ

األنظمة طبقا للمعايير الدولية في التقييم ، وتعزيز دور األمم المتحدة والمؤسسات الدولية فـي     

ة بـين  ـهذا المضمار سعيا لتنفيذ مبادرات بناء القدرات اإلدارية وتقاسم المعرفة والمـسؤولي       

 لقيام اإلدارة العامة القوامة في داخل المجتمعاألطراف
1

.

 أدت التغييرات الكبيرة التي اجتاحت العالم خالل الفترة األخيرة إلى تنامي اإلدراك             لقد

لكون التغيير ضرورة نحو النامية البلدان لدى ،حكوماتهاالعام شعوبها أمام مساءلة غدت قد

1
.2ص.12/7/2005،تقرير األمين العام للمنظمة عن اإلدارة والتنمية منظمة األمم المتحدة ، الجمعية العامة  ، -

مؤتمر التنمیة المستدامة في لیبیا
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عات واعدة نحو تنمية المجتمعات لألجيال الحاليـة        في ظل تنامي الخيارات التي تصاحبها تطل      

والمستقبلية
2

.

لمسؤولية الحكومات أمام  مواطنيها  ازديـاد فـي          وقد صاحب هذا التنامي في اإلدراك            

حداث التنمية الشاملة  في داخل      إاإلشارة المباشرة من قبل العديد من األطراف المعنية بقضية          

البشر"اإلدارة الرشيدة  "  والحاسم الذي تلعبـه   ر الفاصل المجتمع إلى الدو   أوضاع تحسين في

ناجعة لمسائل الفقر والظلم االجتمـاعي      ه من حلول     يمكن لها أن توجد    ، وما   داخل المجتمع     

وانعدام األمن وتحسين الخدمات العامة صوب هدف تحقيق المصلحة العامة الذي يعـد هـدفا              

3ــم ــــية  في العالمعلنا لكل النظم السياسية واإلدار
.

السياقو هذا العالمي،في التنموي الفكر لدى تولد بنـاءااعتقفقد أن مفـاده جازم د

عامةا إدارة بخلق المؤسسية داخـللقدرة فـي المـستدامة للتنمية محوريا شرطا يعد رشيدة

المجتمع
4

.

المحور األول
–ید نظري تمھ -دة القوامة والتنمیة المستدامة اإلدارة الرشی

االهتمام  تنامي   ظاهرة  خالل الفترة القريبة الماضية في جهود التنمية ،        تتصاعدلقد  

المـستدامة ، مـن     لتنمية  حداث ا بقضية اإلدارة الرشيدة في عالقتها الفاصلة بإ      المباشر  الدولي  

مـن  جتمـع  داخل المإلدارة في إحداث التنمية المستدامة  ألثر  اتحديد العالقة المباشرة خالل  

المتعار)Tutelle;Custodianship( وامةالقخالل ظهور مبدأ   المبدأ ذلك عليـهفوهو

بعداً-وامةأي الق -، وهى    في الحياة االجتماعية الشرقية    والـسيطرةتمثل القيادة أبعاد من

الش هذا .أنـــفي

 اإلدارة وما بـين التنميـة        من العالقة ما بين    ويمكن للباحث أن يستخلص من هذا المبدأ نوعاً       

     المستدامة ، يكون فيها لإلدارة قدر كبير   وامة على فعاليات التنمية المستدامة ، بحيث ال         من الق

 من التنمية المـستدامة الفاعلـة دون أن         يمكن ألي مجتمع من المجتمعات أن يحدث أي نوعٍ        

.هذه التنمية مثل نتتوفر لدى هذا المجتمع اإلدارة الرشيدة التي تقوم بشؤو

2
بعنوان،UNDPبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي     - المستدامة:تقرير البشرية التنمية لخدمة الحكم للـسياسات–إدارة وثيقـة

ينايرالعامة ص1997، ،1.
3

ص- ، السابق المصدر .3.نفس
4

تقريرUNDPجيمس غوستاف ، مدير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي - مقدمة المستدامة، البشرية التنمية لخدمة الحكم إدارة

العامة– للسياسات .وثيقة
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هذا إدراكإن النظريةيتطلب البداية منضرورة بكل نعنيه ما المستدامةبتعريف والتنمية

.اإلدارة الرشيدةكذلك 

: التنمیة المستدامة مفھوم ً-أوال

وفق المستدامة التنمية عرفت بأنهاأحدلقد شيوعا تعريفاتها :أكثر

الم" استخدام أنماط من نمط عن بهدعبارة المتاحة مـعفوارد ، البـشرية الحاجات تلبية

الحفاظ في نفس الوقت على البيئة، وبحيث تكون االستجابة لهذه الحاجات ليس مـن أجـل                

أبعاده بجميع المستقبل أجل من بل ، فقط القريب المستقبل أو "الحاضر ...

إلى المستدامة للتنمية التعريف هذا البويرجع حول الدولية والتنميـةاللجنة Worldيئـة

Committee on Environment and Development(WCED)شـكلتها التـي

19835منظمة األمم المتحدة عام 
.

رقم الشكل يبين المختلفة)1(كما التنمية اعتبارات بين المستدامة التنمية عملية موقع .أدناه

 يمكن اإلشارة بشكل مباشـر      ؛  التنمية المستدامة   وفي معرض االهتمام العالمي بموضوع      

إلى أن هذا المفهوم قد توسع بشكلٍ ظاهر من خالل مظاهر االنشغال الدولي به  ، وذلـك              

5
-http://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_development
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 بالتنمية المستدامة ضمن إدارتها الخاصة       خاصاً ت منظمة األمم المتحدة فرعاً    أأنش عندما  

6رج الشهيرة  ، بعد قمة جوهانسببالشؤون االقتصادية واالجتماعية
.

ذاته الشأن مثل؛وفي الدول بعض توسعت التنميـةفقد مفهـوم استخدام في نيوزيلندا

لتوسـع فـي اسـتخدام      كا معينة   اًجنّبة لتخدم أغراض   ، فأصبحت تخصص مبالغ م     المستدامة

المشروعات الصغرى وغير ذلك من األغراض ذات الطبيعة الخاصة في مجـاالت ترشـيد              

ام الطاقة ، وترشيد استخدام المياه ، ومعالجة مشكلة عـوادم ومخلفـات االسـتخدامات         استخد

 لتنظـيم هـذه األمـور ضـمن سياسـات تنميـة              محددة وأسسمع وضع ضوابط    البشرية،  

ةــــــمتوازن
7
.

:التنمية المستدامة وفكر اإلدارة الرشيدة  -ثانياً

بوتحديداً-الماضيةلقد شاع خالل الفترة      امتدادبعد وعلى التسعينيات عقد بدايةداية

 ، والذي عززته مؤسسة البنك     بارز  لمصطلح اإلدارة الرشيدة       م استخدا –األلفية الجديدة   عقد  

المفهـــومالدولي هذا حول النقاش .بإثارة

كما نمت  األدبيات التي أكدت  على تزايد أهمية الدور اإلنمائي الذي تـضطلع بـه                 

 وفق منهجية منضبطة  تنشد تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة بعد مظاهر قصور اإلدارة العامة

8لك بالفعالية والكفاءة المطلوبين   وإخفاق اإلدارة التقليدية في تحقيق ذ     
باتجاه والسير مـسارٍ،

يتم فيه ضبط أداء  السياسات العامة التي تحقق  مستوى المعيشة المنشود والمعلن وتقوم بحل                

 مـن   انطالقاً،   تبرز في الحياة العامة اليومية للمواطنين       التي للجدلالت العامة والمثيرة    المشك

  اإلدارة العامة تُعنى في المقام األول بحل  تلك  المـشكالت وتحقيـق             األساس الذي يرى أن     

ـ      ،   أألهداف األساسية المعلنة   ي مختلـف منـاحي الحيـاة       وذلك في شكل تنمية مستدامة تغطّ

9يحدث التطوير واالرتقاء لألجيال الحالية والالحقة ف، فيـــه 
.

وفي معرض الجدل التاريخي الذي قام حول دور اإلدارة الجيدة  في تحقيق التنميـة               

 المتنامية بقـضايا التنميـة       األدبية   االهتماماتالمستدامة داخل  المجتمع ، يمكن النظر إلى           

تنميـة  ال و لم تحتـل     ل تلك الفترة ،     خال يوعا كانت المفهوم األكثر ش    االقتصادية ؛ حيث أنها   

6
http://www.un.org/esa/sustdev:   موقع منظمة األمم المتحدة للتنمية المستدامة على شبكة المعلومات الدولية  :  أنظر بالخصوص -

http://www.mfe.govt.nz/issues/sustainability:أنظر بالخصوص -7
8

-، الكايد الكريم عبد وتطبيقات–الحكمانيةزهير أ)2003المنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، : القاهرة  ( –قضايا ص ،.
9

-، بعيرة ابوبكر وأنس ، بعيرة مصطفى إلىرة الرشيدةالبيئة العامة للتنمية اإلدارية من منظور اإلداأبوبكر مقدم بحث ،

ص)2007المعهد الوطني لإلدارة ، : طرابلس  ( المؤتمر الوطني األول للتنمية والتدريب اإلداري في ليبيا ،   ،. .3
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كينـز لت رواد تلك الحقبة من أمثا     ا أي مكان  في كتابا     اإلدارية وقضاياه  ماينـارد -جـون

بشكل)1883-1950(شومبيتر.جو)(1946-1883 منصباً اهتمامهم كان الذين ، وغيرهم

مستدامة في داخـل المجتمـع ،   القضايا االقتصادية ودورها في إحداث التنمية ال   أساسي  على    

. اصر العمليـــة االقتصاديـــةوتم الحديث على أن اإلدارة تمثل فقط  أحد عن

لوجود أغفلونظرا والتي ، المستدامة التنمية تحقيق آلية في المفقودة الجانبالحلقة ها

،تيلوركتابات بعض رواد الفكر اإلداري من أمثال األمريكي فريدريك        االقتصادي ؛ فقد أدت     

هنري دارة فـي    عن دراسة الدور األساسي الذي تلعبه اإل       ث إلى بروز الحدي   فايولوالفرنسي

التنمية تحقيق
10

.

الجد البعد ظهر هنا المن عملية إلى للنظر المستدامةيد وبرزتنمية ، إداري منطلق من

كونتز من  أمثال     ،ن منه   كتّاب معاصرون اهتموا بهذا البعد اإلداري ، وخاصة الجانب المقار         

وريتشمان،بارنارد  من كتّاب الثورة اإلدارية المعاصرة وخاصـة فـي           وغيرهم ليكرت،

11الواليات المتحدة األمريكية 
.

وقد تجلى البعد الجديد في النظر إلى عملية التنمية المستدامة من منطلق إداري مـن خـالل                 

 ارة في إحـداث التنميـة المـستدامة         لدور اإلد   وفق النظرة الحديثة  مظاهر التحول األساسية    

-:كاآلتي 

  . تكيف الفكر اإلداري مع متطلبات التنمية المستدامةمظاهر  -أ

 التنمية الدعوة إلى التركيز على الدور الحاسم لإلدارة الرشيدة القوامة في إحداث  -ب

Good ( ة الرشيدمن خالل منظور اإلدارةفي المجتمع ككل  المستدامة Governance(.

:   مظاهر تكيف الفكر اإلداري مع متطلبات التنمية المستدامة -أ

فقد بدأت بعض فروع المعرفة في العلوم اإلدارية ، وخاصة مجال التسويق ، بتكييف              

المستدامة التنمية متطلبات مع مفهـوم،نفسها مثل جديدة ومفاهيم أفكار الوجود إلى فبرزت

Green(ر التسويق األخضومفهوم ،  حركة حماية المستهلك Marketing(أصـبح الذي ،

أنصاره ينادون ، من أجل الحفاظ على سالمة البيئة ، ومنع التلوث بجميع أشكاله ، وبمحاولة                

و ، جديدة تقنيات المستقبلتاختراع منتجات لتتالءم مع ) StewardshipProduct(صميم

يف ، وأن يكون كل ذلك من خالل رؤية تهـدف إلـى             متطلبات البيئة السليمة ، واإلنتاج النظ     

10
ص- ، السابق المصدر 4.نفس

11
بك- بعيرهرأبو السادسة،المفاهيم والتطبيقات:  ، مبادئ اإلدارة مصطفى والنشر،:بنغازي(الطبعة للطباعة الفضيل دار

ص)2004 ،10
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منظومة االستدامة البیئیة

عوامل داخلیھعوامل داخلیھ

غداغدا

الیومالیوم

تكنولوجیا بیئیة جدیدةتكنولوجیا بیئیة جدیدة
New EnvironmentalNew Environmental

TechnologyTechnology

منع التلوث البیئيمنع التلوث البیئي
PollutionPollution

PreventionPrevention

رؤیة االستدامةرؤیة االستدامة
SustainabilitySustainability

VisionVision

تصمیم یناسب البیئةتصمیم یناسب البیئة
ProductProduct

StewardshipStewardship

عوامل خارجیةعوامل خارجیة

Source: Kotler & Armstrong. Principles of Marketing, 11 th edition (Prentice-Hall, 2006).

مستدام بيئي توازن خلق على الـشكل..العمل يبـين ، السياق هذا وفي هـذه)2(، أدنـاه

.التطورات

والتـي دخلـت     ، كما إن من ضمن المفاهيم األخرى ذات العالقة بمفاهيم التنمية المـستدامة           

Enlightened( التسويق المستنير، مفهوم  قاموس األدبيات اإلدارية Marketing(الذي ،

أصبح رجال التسويق ينظـرون     فأصبح يؤكد على المسؤولية االجتماعية لمنظمات األعمال ،         

منظـور التـصنيف    إلى عملية إنتاج السلع والخدمات من خالل منظور جديد أطلقوا عليـه             

والخدمات للسلع tion(المجتمعي of ProductsSocietal Classifica(أصـبح بحيث ،

-: ينظر إلى ما يتم إنتاجه وفق اآلتي

ضارة :منتجات ( Deficient Products)لها ليس التي المنتجات تلك وهى

مثل دواء رديء الطعم ، وغير مفيد       (، وال فوائد على المدى الطويل       يإشباع آن  ال

.)طبياً

رقم )2(الشكل

منظومة االستدامة البيئية في الفكر اإلداري الحديث 
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التصنیف المجتمعى للمنتجات

HighHigh إشباع آنىإشباع آنى

HighHigh

فائدة فائدة 

للمستھلك علىللمستھلك على

المدى البعیدالمدى البعید

LowLow

المنتجات المرغوب فیھاالمنتجات المرغوب فیھا
DesiredDesired

ProductsProducts

المنتجات المبھجھالمنتجات المبھجھ
PleasingPleasing
ProductsProducts

المنتجات المفیدةالمنتجات المفیدة
SalutarySalutary
ProductsProducts

المنتجات الضارةالمنتجات الضارة
DeficientDeficient
ProductsProducts

LowLow

Source: Kotler & Armstrong. Principles of Marketing, 11th edition (Prentice-Hall, 2006).

مبهجة )منتجات Pleasing Products آنـي:( إشـباع لها يكون التي وهى

الطويل المدى على ضارة تكون قد ولكنها ومنتجـات(عال، ، الـسكريات مثل

حكمها في وما والكحوليات، .)التبغ،

مفيدة Salutary)(منتجات Products:قليل آني إشباع لها ولكنهـاويكون ،

.  )اراتمثل حزام األمان للسي(تفيد المستهلك على المدى الطويل 

مرغوبة Desirable(منتجات Products(:عالو آني إشباع لها يكون التي هى

 فـي نفـس     طعام لذيذ المذاق ، ومغذ    : مثل   (وتكون لها فوائد على األمد البعيد       

.)الوقت

رقم الشكل التصنيف)3(ويبين هذا :أدناه

اسم لإلدارة الرشيدة القوامـة فـي إحـداث           الدعوة إلى التركيز على الدور الح      -ب

(Good ة الرشـيد مـن خـالل منظـور اإلدارة   في المجتمع ككل التنمية المستدامة 

Governance(.

  من  التنمية  إلى دور اإلدارة الرشيدة في تحقيق كذلك التطرقلإلدارة قد شملت النظرة الجديدة ل 

نظر إلـى اإلدارة     الفهم الكلي الجديد ، فلم يعد ي       خالل  تعريف عملية اإلدارة نفسها ، لتعكس هذا        
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أنها على " عملية إنجاز األعمال عن طريق اآلخرين... "فقط
12

تعريفها صياغة أعيدت وإنما ،

الـتحكم..." تعني ليشير إلى أن اإلدارة في المستوى الكلي  للمجتمع             عمليـة عن فـيعبارة

ما مجتمع في المتاحة والموارد قصد، معينذلك معيشي مستوي "تقديم
13

.

إحداثلكونهاو بقضية المستدامةتتصل والتنمية ، المجتمع داخل بالدرجـةفي تهتم

 فإن اإلدارة العامة الرشيدة تـرتبط بثالثـة      ؛ الناسلة الرفع من مستوى معيشة      أمساألساسية ب 

الباحثونأبعاد سماها الرشيدمثلث(رئيسة المجتمع)الحكم داخل الدولـة:وهيفي إدارة

شؤون على الخاص،الناسالقائمة المدني،القطاع المجتمع
14

.

 على إحداث التنمية    تهيئ البيئة السياسية والقانونية المساعدة       فاإلدارة في داخل الدولة     

، أمـا   على خلق فرص العمل ، وتحقيق الدخل ألفـراد المجتمـع             فيما يعمل القطاع الخاص   

  خلق مناخ التفاعل السياسي واالجتمـاعي بتـسخير         على   مع المدني فتعمل    المجت نظمات  م

15الجماعات للمشاركة في جملة األنشطة السياسية واالجتماعية واالقتصادية       طاقات األفراد و    
،

رقم الشكل يعبر . عن هذه اآللية بوضوح )3(حيث

Harold Koontz, Towards a Unified Theory of Management, (Pet

ص ، .10ذكره

ذكره صق ،44.

رقم   مكونات اإلدارة القوامه:)3(شكل
ال
12
-ers Books) .

.
13

بك- سبقرأبو مصدر ، بعيره مصطفى
14

-، الكايد الكريم عبد سبزهير مصدر
15

ص- ، السابق المصدر .44نفس
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لى دارة الرشيدة القوامة في داخل المجتمع إ    وقد أفضى التصور المتعلق بالمكونات األساسية لإل      

 التنمية  ثدراك جملة الخصائص األساسية لإلدارة القوامة الرشيدة التي تفضي إلى إحدا          فهم وإ 

المجتمع داخل في الخصائصالمستدامة تلك أهم ومن ،
16

:-

وفعال:المشاركة وواقعية منظمة المشاركة هذه تكون أن يتطلبةشريطة ما وهذا ،

بحيثكافياًراًقد المدني المجتمع وتنظيم المؤسسات وتكوين والتعبير الرأي حرية من

العملي هذه في بدوره .ةـــيضطلع

القانون .  قانونية عادلة يتم تطبيقها دونما تحيزتطلب أطراًتاإلدارة الرشيدة    إن   :سيادة

ك أجهزة شـرطة    ، وكذل   مستقالً  قضائياً إن تطبيق القوانين بدون تحيز يتطلب جهازاً      

.  من فئات المجتمع دون أخرى خالية من الفساد وغير منحازة لفئةوأمنٍ

تعن:الشفافية الشفافية القرارايإن أن العام شكلها المجتمعفي في اتخاذها يتم التي ت

واللوائح للقوانين وفقا تتم ، القرارات هذه تنفيذ عملية الـشفافية،وكذلك تعنـى كما

توف ضرورة للجميعأيضا بحرية المعلومات الوصولر فرد كل حق من يكون وأن ،

كامل بشكل .إليها

تطلب أن تقوم جميع المؤسسات ذات العالقة بخدمـة         ة ت  الرشيد   إن اإلدارة   :االستجابة

معقول زمني إطار ضمن بها المرتبطين المصالح .أصحاب

أهداف  نحو عى كل منها   حيث أنه يوجد العديد من األطراف في المجتمع يس         :التوافق 

 للتوافق بين هذه األطراف المختلفة بحيث        فالبد هنا من خلق آلية      ؛ وعليه. خاصة به 

يسعى الجميع إلى تحقيق أهداف المجتمع وتغليبهـا قـدر اإلمكـان علـى أهـدافهم                

 ولكنه في الواقع العملـي      ،  سهالً إن هذا قد يبدو للكثيرين أمراً     . ومصالحهم الخاصة 

ب ذلك العـالم(كثيرغير فـي الصراع مناطق من كثير إلى تفـشل؛لننظر حيـث

.  )  الخ....العراق ، لبنان ، السودان: األطراف في تحقيق هذا التوافق 

والمساواة لهـم:العدالة بـأن أفراده شعور مدى على يعتمد إنما مجتمع أي تقدم إن

م تحت منه مستثنيين غير وأنهم ، المجتمع ذلك في التـينصيبهم التـصنيفات ختلف

وترم منطقية وغير مفتعلة تكون ما مختلـفيغالبا بين خاصة حسابات تصفية إلى

.  األطراف

والكفاية عندما تحقق المؤسـسات    اإلدارة الرشيدة القوامة  تكون حاضرة        إن   :الكفاءة

لـك  ، مع االستخدام األمثل للموارد المتاحـة لت       ) تحقيق الكفاءة  (انتائجها المرجوة منه  

16-United Nations, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, “What Is Good Governance?”(PDF),n.d., p.3
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كما يشمل ذلك أيضا أخذ بعض القـضايا االجتماعيـة           ،   )الكفايةتحقيق(تالمؤسسا

.  بعين االعتبار )  البيئة مثالًىكالحفاظ عل(

ع مكونات الشكل   ويمكن التعرف بشكل أكثر وضوحا على الخصائص آنفة الذكر من خالل تتب           

.المجتمع  عن منظور اإلدارة الرشيدة القوامة في داخل  الذي يعبر 3رقم

بشكل مباشر بالتنميـة    امة لإلدارة الرشيدة القوامة      

تقريرٍ جنة األمم المتحدة لتخطيط التنمية     لهـافي

المـستدامةالتخفيف": والتنميـة الفقر :من

ة المتصلة بإحداث التنمية المستدامة وفـق        الرشيد   

المجتمـع ،   داخل  ع اإلثنية والثقافية واإلقليمية في       

ق ، وكـذلك التبـادل      نزاعات وحاالت عدم االتفا        

. ةـــ عند جميع مراحل الهيكلية اإلداري

Dr. Palamagamba John Kabudi, "Good Governan

رقم )3(الشكل

رشيدة القوامة لتحقيق التنمية
ائص العــوبغرض ربط هذه الخص     

؛ المجتمع داخل في حددتالمستدامة لفقد

عام أصدرته الموضوع بعنوان1992حول

متعارضة أهم خصائص اإلدارة"   ؟ أهداف

17يــاآلت
:-

 ٍلألوضا لتمثيل سليمٍ  وجود أسس 

وكذلك وجود آليات فعالة لفض ال

السلمي للسلطة ومنع االستئثار بها

17-ce: Definition and Implications" (PDF, n. d.), p.1.

منظور اإلدارة ال
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 ٍال  تشريعيٍ لضبط تصرفات الجهاز اإلداري التنفيذي ، ووجود جهازٍ      وجود أسسفع  

بدءاً ، المساءلة عملية لمسار واضحة خطوط وحتـىبالمسئولينوكذلك السياسيين

. داريأدنى درجات السلم اإل

ٍنظام منفتحٍوجود فيسياسي بحرية آرائها عن تعبر أن المجتمع شرائح لكافة يسمح

الساري للقوانين تامة سيادة .ةــــــظل

للجميـع يحفظ بما العام والنظام الجنائية القوانين لتطبيق عادلة قانونية أسس وجود

، وبما يعمـل علـى       الحقوق المدنية والسياسية والسالمة الشخصية ألفراد المجتمع      

توفير تنميةواجتماعية تتمشى وروح العصر اقتصادية  .

           ًعلـى   وجود نظام خدمة عامة يتميز بالكفاءة والمقدرة واألمانة ، يكون أيضا مبنيا 

. ى مبدأ الجدارة وإعطاء األولوية للمصلحة العامة قبل أي اعتبارات أخر

      مور المجتمع ، وإدارة اقتصاده وضبط      المقدرة على القيام بالتخطيط المالي الجيد أل

.    امــم ألداء وحدات القطاع العــــنفقاته ، والتقييم السلي

 ٍالمركزية فقط ، بـل      اإلداري متوازن من االهتمام ليس لوحدات الجهاز        إعطاء قدر 

 األمـر   يأيضا لخصائص وقدرات وحدات اإلدارة المحلية الالمركزية التي يستدع        

عملي لدواع .ةــوجودها

المؤشـرات- تقويم أداء اإلدارة القوامة في إحداث التنميـة المـستدامة         -ثالثاً

-:-األساسية

يسعى تقويم أداء اإلدارة في تنفيذ سياسات التنمية المستدامة المختلفة داخل المجتمع  إلـى               

، ودراسة أسباب هـــذه االنحرافات      الكشف عن االنحرافات في تنفيذها    
18

الباحثونوقد. ركز

فت كفاية الـسياسة بأنهـا      ر حيث ع  ى معايير الكفاءة والكفاية فيها ،     في مجال تحليل السياسات عل    

غيـر النتـائج وأخـذها ، تحقيقـه تتوخى الذي والفوائد المنافع من السياسة تحققه الذي المدى

19المرتقبــــة  بعين االعتبار
.

18
في- ، السياسة علم في التقويم معايير ، قنديل غانم:أماني المطلب عبد العامةالسيد السياسات تقويم البحوث:القاهرة(،، مركز

السياسية ص)والدراسات ،109.
19

-، بعيرة مصطفى كلي–السياسات العامة للتنمية اإلدارية أبوبكر ني األول  ،  بحث مقدم إلى المؤتمر الوط-منظور

،   )  سمركز البحوث واالستشارات بجامعة قار يون: بنغازي  ( للسياسات العامة في ليبيا  ، نظرة تقويمية ورؤية مستقبلية  ، 

.8ص
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بموض المتعلقة الدولية التجارب أفضت التنميـةوقد مجـال إحداث في النظم أداء تقييم وع

المستدامة إلى االتفاق على  جملة من المؤشرات األساسية الدولية  التي تعارف عليها الباحثون على                

ضرورة أخذها بعين االعتبار عند تقويم األداء اإلداري لألنظمة على اختالفها صوب إقرار وإحداث              

المستدامة -:التنمية

ال-1 الدوليةمؤشرات المؤسسية منقدرة بها يرتبط متعلقـمؤشروما ةفاعليــــــبةـات

الدولة مؤسسات والضبطاتومؤشرإدارة .الدوليةالتنظيم

الدولي-2 الفساد مدركات .مؤشر

مـن:المؤشرات التفاعلية الدولية لإلدارة الرشيدة القوامة داخل الدولــة       -3 بهـا يـرتبط وما

تتصل فرعية العامةبالمؤشرات القـانون،ودرجة كفـاءة اإلدارة العامـة     ،مساءلة ،وسـيادة

.إلدارة  العامةجهاز الالضبطي والسيطرة على معدالت الفساد ، والمؤشر التنظيمي 

الثاني :المحور

التنمية المستدامة واإلدارة القوامة في ليبيا

ة المـستدامة ووجـود اإلدارة   إن النظر إلى العالقة االرتباطية المباشرة بين كل التنمي    

 يهـدف تقـويم األداء   لجهود التنمية في ليبيا ؛ حيث الرشيدة القوامة تعكسها النظرة التقويمية   

 صـوب تحقيـق     إدراك عوامل اإلنجاز واإلخفاق فيها      إلى  ليبيا  التنفيذي لإلدارة الرشيدة في     

التنمية .المستدامةهدف

جملة العناصر التي تعكس بدورها األبعـاد األساسـية         وفي هذا الصدد فإنه البد من إدراك          

المحددة لتوفر اإلدارة الرشيدة التي تفضي إلى قيام التنمية المستدامة وفق المنظور اإلداري  ،               

 متكاملة ومنسقة تكون هادفة  إلى مقارنة تطابق الواقع الفعلي            تحليلية عملية مع ضرورة قيام    

ألداء المعياري المستهدف وفق المعايير والمؤشــــــرات  لتنفيذ السياسات التنموية  مع ا    

السياســـــات تلك وتنفيذ تطبيق تخص التي ليبيـاالمحددة العمليـةفـي فتتـضمن ،

من كل على التركيز -:التحليلية

.  الالزمة لقيام التنمية في ليبيا العناصر األساسية لإلدارة الرشيدة القوامة-أوال

ال-ثانياً الليبيةتقويم التنموية السياسات أداء يخص فيما الدولية والمعايير .مؤشرات
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 العناصر األساسية لإلدارة الرشيدة القوامة الالزمة لقيام التنمية فـي           -أوال

:ليبيا
 التي تقود نحو القيام بسياسات تنمية مستدامة ناجحة ،  القوامةمن أجل توفر اإلدارة الرشيدة

-: عناصر التالية لتلك اإلدارةفإنه ينبغي توفر ال

.  لقيام التنمية المستدامةوجود القيادة اإلدارية الفعالة-أ

.الشفافية الكاملة في العمل اإلداري توفر -ب

المستدامة-ج التنمية في التخطيط .عنصر

.االختيارات التنظيمية المالئمة توفر -د

:دة   القيادة اإلدارية الفعالة في اإلدارة الرشي-أ

هي بمثابة الرأس من الجسد ، وقد أولى منظـرو اإلدارة عنـصر   العامة تعتبر القيادة لإلدارة    

LikertوUrwickوFayol ولعل في كتابات      ،   القيادة أهمية خاصة منذ أبعد األزمان     

علىGhiselliوFiedlerوMcGregorو دليل خير القيادة نظرية أثروا ممن وغيرهم

 هذا العنصر في تاريخ الفكر اإلداريأهمية 
20

.

 ، حيث أنـه  قدرة القائد على التأثير في أتباعه     ولعل من أهم األمور المرتبطة بالقيادة اإلدارية        

، فإنه يصبح من غيـر الممكـن أليـة          في حالة غياب هذا التأثير ، أو في حالة كونه ضعيفا          

القيادة ضعف بسبب تنجح أن عمل .برامج

القيـادة القويـة   : نا الحديث عن ثالثة أوضاع رئيسة يمكن للقيادة أن تكون عليهـا           وهنا يمكن 

المتوسطة الضعيفةوالقوةوالقيادة يبـين،القيادة �ωΎѧο�����Ϣѧϗέ�ϞϜθѧϟحيث ϭϷ�ϩάѧϫ�ϩΎѧϧΩ

.الثالثة

20
القيادة- نظريات استعراض في :أنظر

http://www.leadership-studies.com/documents/mgmt_standards.pdf
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فّقاعات القیاده 

Leadership Bubbles

النمط الثانى

قیادة متوسطھ

النمط األول

قیادة قوّیھ

النمط الثالث

قیادة ضعیفة

تابع القيادات والرئاسـات    هنا من أن ت    في التنمية    كما تأتي أهمية عنصر القيادة اإلدارية       

 يتأثر مباشرة بقوة الحلقة األولى في        إداري عام    اإلدارية في المراحل المتتالية ألي تنظيمٍ     

أعاله يمكنه أن   ) 5(فالنمط األول وهو األقوى في الشكل رقم        . أي مستوى من المستويات   

منيفرز ورابعة وثالثة ثانية معقولالتنميةقادةصفوفا قوة مستوى .على

فنجد أن الصفوف الالحقة من القادة اإلداريـين        ) أي القيادة الضعيفة  (أما عند النمط الثالث     

  برامج  سوف تعكس مستويات واضحة من الضعف اإلداري الذي ينعكس بدوره على أداء           

. وال شكفي داخل  لتنمية ا

رقم الشكل إن عف اللون أعاله يعبر عن قوة وضعف القيادة عن طريق قوة أو ض) 4(كما

المختلفة الدوائر من دائرة كل فيه تتمثل .الذي

):فقاعات القيادة(ملخص ألهم عناصر نموذج وفيما يلي 

يكونحجم الدائرة األولىل يد أن يمكن ما وعلى القيادة فعالية درجة على نمط كل من

تأثير من .لها

رقم )5(الشكل

أوضاع القوة المختلفة للقيادة اإلدارية 

:   ، موقع لیبیا الیوم ، الرابط اإللكتروني منظور إداري:إعادة الھیكلة ابوبكر مصطفى بعیرة ، : المصدر 
www.libya-alyoum.com
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وضع غیر طبیعى فى القیاده

1
2

34

دائرةيدل كل الدوائرحجم من السلسلة نفس في قوتها مدى .على

دائرةلتد كل لون الدوائرقوة من السلسلة نفس في وفاعليتها قوتها مدى علي ,أيضا

الدائرة حجم عن دائرة كل حجم بزيد أن المنطقي غير من لهاإنه مـاالسابقة وإذا ،

بـسببحدث مثل هذا الوضع أدى األمر إلى بروز صراع على القوة داخل المنظمة              

الرئاسات .تشابك

الشكلحيث الحالة)6(رقميعكس هذه .أدناه

رقم )6(الشكل

الدولة منظمات داخل القوة على الصراع ظاهرة بروز

 ، موقع لیبیا الیوم منظور إداري:الھیكلة إعادة ابوبكر مصطفى بعیرة ،  : المصدر
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ومن األمور األخرى في القيادة ، التي يكون لها تأثير على فعالية اإلدارة وبرامجهـا               

المستدامة التنمية برامج الحال بطبيعة ذلك في بما هنا-المختلفة حديثنا بعـد،-موضوع

. آخر يختص بكيفية اختيار القيادات اإلدارية

ار األساسي الختيار القيادات    من المفترض أن يكون عنصر الكفاءة والخبرة هو المعي        ف

 إلى تحقيق الكفاءة في أدائها لمهامها ، ولكن في أحيان كثيرة يجري ياإلدارية ألية منظمة ترم

تغليب بعض االعتبارات األخرى كالوالء السياسي أو االعتبارات االجتماعية والقبليـة علـي             

.غيرها

نه يجب أال يكـون هـو   إ ف؛ وإذا كان مثل هذا األمر قد تفرضه ظروف طارئة معينة   

المنظمة أهداف يهزم ولكونه ، موضوعيته عدم بسبب الزمن من طويلة لفترة المطبق المعيار

. الحقيقية على األمد الطويل

وإن كانت ظاهرة تغليب االعتبارات السياسية واالجتماعية تعتبر واسعة االنتشار في           

علي سبيل . تخلو منها بالكامل في أحيان كثيرة فإن دول العالم الصناعي ال ؛دول العالم الثالث 

المثال عندما يتم انتخاب رئيس جديد للدولة في الواليات المتحدة األمريكية ، فإنه يتعين علـى    

جميع سفراء أمريكا في العالم أن يتقدموا باستقاالتهم إلى الرئيس الجديد ، لكي يعطوه الفرصة               

. يراه مناسبا ، وغالبا ما يتم ذلك العتبارات حزبية إلعادة ترتيب السلك الدبلوماسي وفق ما 

عام صيف في محدودة ميدانية دراسة إجراء تم ليبيا  ، تبين من خاللها التغليـب       2007وفى

الواضح لالعتبارات السياسية واالجتماعية على اعتبارات المقدرة والكفاءة في اختيار القيادات           

.اإلدارية الرئيسة

الشك الوضع)7(رقملويبين هذا .أدناه
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المطبق حالیا

رقم )7(الشكل

اختيار القيادات اإلدارية في ليبيا 

يكون أن يجب وما حاليا المطبق

،:المصدر بعيرة ابوبكر وأنس ، بعيرة مصطفى إلىالبيئة العامة للتنمية اإلدارية من منظور اإلدارة الرشيدةأبوبكر مقدم بحث ،

).2007المعهد الوطني لإلدارة ، :طرابلس(مؤتمر الوطني األول للتنمية والتدريب اإلداري في ليبيا ،  ال
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 :الشفافية الكاملة في العمل اإلداري-ب

 فـي  اتفقت الكثير من الكتابات التي تناولت قضايا الحكم الرشيد  واإلصالح اإلداري            

أن على العام العلميالشفافيةالعمل مفهومها في الفساد اإلداري  مناهضة ظاهرة   "-:تعني

الدولة ،في العـام العمل في والمساءلة المحاسبة بوجود والوضوح الصدق توفر طريق عن

مع تمكين المواطنين من اإلطالع على المكونات الرقمية في داخل الدولة          
21

فـي وإشراكهم ،

وخالل السنوات القليلة الماضية ، أصبحت قضايا الشفافية والتـصرف          . ة صنع القرار    عملي

بشكل أخالقي في األداء اإلداري بشكل عام ، وفي األداء اإلداري للدول بشكل خاص ، تشغل                

.بال المجتمع الدولي ، وذلك لما لهذا األداء من انعكاسات  كبيرة على مصائر وحياة الشعوب 

مضمار أغلـبوفي تحتل ؛ المستدامة التنمية تحقق على وتأثيرها المقارنة الدولية الشفافية

 كثير من األحيان، على مقـاييس الـشفافية         في الدول النامية رتبا منخفضة ، بل ومتدنية جداً       

 الدول النامية ال يقتنعون بهذه المقاييس على اعتبار أنهـا           ين الكثير من مسئول   إكما  . الدولية  

 إال أن واقع العولمة اآلن يفرض علينا أن نلتزم بهذه المقـاييس إذا مـا                ،ضد دولهم   متحيزة  

 القد جربت دول كثيرة من بينها الصين بإمكاناته        . ي من االقتصاد العالم   أردنا أن نكون جزءاً   

الهائلة أن تعيش عزلة اقتصادية مبنية على إيديولوجيتها السياسية واالقتصادية ، وجدت بعدها             

 مناص أمامها من أن تكون جزءا فاعال ضـمن المنظومـة الدوليـة ، إذا مـا أرادت                   أن ال 

. القتصادها أن يزدهر

طبي من جإن تتظافر أن المستدامة التنمية علـىعة الحفـاظ أجـل من كله العالم هود

 تـضافر جهـود     مثالً(كوكب األرض وعلى الحياة فيه لمصلحة األجيال الحاضرة والمستقبلة          

جل مكافحة بعض مظاهر الحياة السلبية كالفقر والجوع وانتشار األمراض وظاهرة           العالم من أ  

. )  الحراري وغيرهاحتباس اال

لليبيا الدولية؛وبالنسبة الشفافية مؤشرات منظمة(فإن تصدره الذي العالمي الفساد مؤشر مثل

 يتضح من الجدول رقم      ، فكما  ةال تعتبر ذات طبيعة إيجابي    ) الشفافية العالمية منذ عدة سنوات    

جداً)2( متأخرة مرتبة تحتل ليبيا فأن المؤشراتأدناه هذه .على

21-,p.988Mark Bevir (Editor), Encyclopedia of Governance (London: Sage Publications,2007 )

.
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2007-2003:التغیر في رتبة لیبیا علي مقیاس الشفافیة

20071311802.5

20031181332.1

20041081452.5

20051171582.5

20061051632.7

�������������ϥѧѧϣالدرجھالعدد الكلي للدول      الرتبھ       السنھ
(10)

<www.transparency.org>:المصدر

يالحظ من خالل الشكل السابق بأن التحسن في رتبة ليبيا على مقياس الـشفافية الـدولي قـد          

إيجابيـا2006ًم  أوحى بشيء من التفاؤل بالنسبة لإلدارة الليبية وذلك في عا          تطوراً واعتبر

في طريق اإلدارة الرشيدة ، وإن كان محدوداً للغاية ، إال أن تدني هذا الترتيب على مؤشـر                  

عام في العالمي  الحالي قد أصاب جهود اإلصالح اإلداري ، والـدفع بـاإلدارة            2007الفساد

كبيرة بانتكاسة ب!الرشيدة الدفع سبيل في جادة نظرة يتطلب العملبما في الشفافية إقرار جهود

22اإلداري نحو األفضل  
.

ةـــــــــــــــل صدور تقریر منظمة الشفافیة الدولیتصریح الدكتور أبوبكر بعیرة لموقع لیبیا الیوم قبی:لمزید من التفاصیل أنظر-22
الرابط اإللكتروني

:http://www.libya-alyoum.com/look/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=1&NrArticle=10706&NrIssue=1&NrSection=3

29/9/2007 تقریر منظمة الشفافیة العالمیة بتاریخ بمطابقة توقعات الدكتور بعیرة لمضمون: وكذلك تصریح موقع لیبیا الیوم  
:  الرابط اإللكتروني 

http://www.libya-
alyoum.com/look/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=1&NrArticle=10780&NrIssue=1&NrSection=3

رقمالج )1(دول

العالمي الشفافية مقياس على ليبيا ترتيب تطور

2003-2007
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ماذا نتوقع عن رتبة ليبيـا علـى مقيـاس          :  إن السؤال الذي يفرض نفسه اآلن هو        

العالميـة الـشفافية منظمة قبل من للدول السنوي الترتيب نشر يتم عندما الدولية الشفافية

؟2008خالل األشهر األخيرة من عام 

 أنه ال يتوقع أن يحصل تقدم علـى   : جابة الواضحة على هذا السؤال هي  اإل البد أن   

-: ، وذلك لألسباب التالية ذلك المقياس بالنسبة لليبيا

عدم استكمال الدولة الليبية لإلجراءات التي بدأتها منذ حوالي العامين بخـصوص            .أ

 حيث   ؛ة بهم   الرئيسيين إلقرارات الذمة المالية الخاص    اإلدارة الليبية   تقديم موظفي   

تنفيذي إجراءات أية حياله تتخذ ولم الموضوع ذلك تهميش .ةــــتم

، وإنما تقوم بوسائلها الخاصة بمتابعة ما         آراءها على فراغ   ي     إن المنظمات الدولية ال تبن    

الشفافية بموضوع تتعلق تطورات من الدول داخل مـا.يجري تابعـت الليبية الدولة أن ولو

. جراءات في هذا الشأن ألثر ذلك بشكل إيجابي على رتبة ليبيا الحاليةبدأته من إ

قامت بتشكيل لجنة مـن     ،  عندما حاولت ليبيا االستجابة لمتطلبات الشفافية الدولية        .ب

الموظفين رقم(صغار العامة الشعبية اللجنة )1375/2007لسنة140قرار

بحيث ال يعلم أحد ما إذا كانـت تلـك           ، أية متابعة ألعمال تلك اللجنة       ثم لم تجرِ  

فعل بشكل أعمالها باشرت قد قرارٍياللجنة مجرد أنه أم إهماله، .تم

إن مثل هذه اإلجراءات السلبية وما في حكمها تؤثر بشكل مباشر على الرتبـة التـي                

الدول لمختلف الدولية المنظمات .تعطيها

المستدامة-ج التنمية في التخطيط :عنصر
Convenience)د تم إجراء دراسة ميدانية محدودة شملت عينة مالء مـة لق Sample)فـي

متعددة إدارية جهات من شخصا خمسين التعرف،حدود يتعلـقبغرض فيمـا آرائهم على

-: بمفاهيم التنمية المستدامة والتخطيط في ليبيا  وقد كانت خالصة آرائهم كاآلتي

المائة- في وثمانون خمسة وبـرامج)%85(أفاد سياسـات بـأن المشاركين من

. التخطيط في ليبيا ال تأخذ بعين االعتبار عنصر التنمية المستدامة

تحكماً- العوامل بأكثر يتعلق المشاركونفيما أفاد ، مستدامة تنمية سياسات قيام في

: في الدراسة باآلتي
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من* أكثر المئوية النسبة عمود .نا نفس الرتبة ألكثر من عامل واحدبسبب إعطاء المشاركين أحيا% 100مجموع

المائة- في وتسعون خمسة يتابعون%)95(أفاد بأنهم الدراسة في المشاركين من

أخر مجتمعات في المستدامة التنمية .ىقضايا

المائة- في وخمسون خمسة من المشاركين أنه ال توجد حاليا برامج %)  55(يري

ليبيالل في المستدامة .تنمية

المشاركين عن األشياء التي ال تعجبهم في سياسات وبرامج التخطيط عند سؤال -

نقاطاً أوردوا ، ليبيا -:مثلفي

المجتمع واحتياجات أولويات عن الدقيق التعبير .عدم

عدم االستفادة من بيوت الخبرة المتخصصة .

الكافية الملية الموارد رصد .عدم

للخطط الجادة المتابعة .غياب

ية في العمل اإلداريغياب الشفاف .

التخطيط عملية تحكم استراتيجيات .غياب

بين السياسة واإلدارة وعدم الفصل التداخل  .

في مجال التنمية المستدامة عدم االستفادة من الخبرات الدولية .

القرارات اتخاذ في حقيقية دراسات على المبنية غير .العشوائية

ريةاالرتجال في القيام باألعمال اإلدا.

عدم وجود رؤى واضحة للعمل اإلداري.

التخطيط سياسات وضوح .عدم

عدم االستخدام األمثل للكفاءات الوطنية.

النسبة المئویةالعنصر

%45ال التخطيطاالستفادة من الخبرة الدولية في مج.1

للتنمية.2 التخطيط مجال في كفؤة قيادات %40توفر

%35الفصل بين السياسة واإلدارة.3

رشيدة.4 إدارة %20وجود

التخطيط.5 برامج تنفيذ في الطويلة %10الخبرة

رقم )2(الجدول

مستدامة تنمية قيام في تحكما العوامل *أكثر
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رئيسه مواقع في قياديين غير أشخاص .وضع

التخطيط بأعمال القائمة الجهات .تعدد

للتخطيط واضحة آلية وجود .عدم

غياب وظيفة التخطيط أصال في بعض الجهات.

الرأي والتأثر بالرغبات الشخصية لبعض األفراد في التخطيط االنفراد ب

معينة .لمشاريع

المتوازنة المكانية التنمية .غياب

الشخصية والمصالح الجهوية .تأثير

التخطيط- وبرامج سياسات في توفره ينبغي ما أهم عن المشاركين سؤال وعند

نقاطاًيف أوردوا ، -:مثلليبيا

لما- واضحة رسالة بهتحديد القيام .نود

.إعطاء التخطيط األولوية القصوى في برامج الدولة-

التخطيط- برامج في والدولية المحلية التنافسية فكرة على .التركيز

التخطيط- أعمال في الجودة عنصر على .التركيز

واللغا- التقنيات التخطيطتاستخدام أعمال في .الحديثة

التخ- وبرامج سياسات في الشمولية .طيطمراعاة

الليبي- المجتمع وظروف واقع .مراعاة

.االستفادة من البرامج الناجحة في مجال التخطيط-

.االهتمام بإعداد وتأهيل العناصر البشرية -

الدولة- في التخطيط جهة .توحيد

.االهتمام باألولويات البيئية -
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أكثر العوامل تحكما فى قیام تنمیة مستدامة

: توفر االختيارات التنظيمية المالئمة -د
بأنه يشبه الكائن الحي فـي        الذي ينشد  تحقيق التنمية       ة التنظيم ه علماء اإلدار  يشب 

تفاعله مع معطيات البيئة ومتطلباتها ، ولهذا الغرض يتحدث كتاب اإلدارة عن نوعين             

المنظمات الجامدة:من Mechanistic(المنظمات Organizations((والمنظمات

Organic(المرنة Organizations(ة التي تعمل المنظمة من خاللها  وذلك وفقا للبيئ

المستخدمة التكنولوجيا لنوع أيضا ووفقا
23
.

يتوقف إنما بها المنوط المستدامة التنمية برامج إدارة في منظمة أية نجاح فإن ، وعليه

على مقدرة تلك المنظمة في اختيار نوع التنظيم الذي يتالءم والبيئة التي تعمل تلـك               

 المنظمة إذا أن تحاول اإلجابة عن العديد مـن األسـئلة            وعلى. المنظمة من خاللها    

مثل -:التنظيمية

من- المطلوب القدر هو  ، وهل تتطلب االعتبارات     المركزية في األداء  ما

 البيئية إتباع قدر من الالمركزية اإلدارية ؟ 

23 -Tom Burns and G.M. Stalker. The Management of Innovation (Oxford University Press, U.S.A.).

رقم )8(الشكل

ليبيا في المستدامة التنمية قيام في الحاكمة العوامل

الليبية النخبة مدركات وفق
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المنظمةهل- لدى مؤهلونيوجد قـدرأفراد تفويض يمكن بحيث مهامهم لتأدية

ت إليهم   ؟من الصالحيا

تعان- مشكلةيهل من الرئاساتالمنظمة قـادرةتشابك قويـة قيادة وجود وعدم

على حسم األمور لمصلحة العمل  ؟

هو- المناسبما التنظيم االختيار بين النمط   (  الذي يمكن أن تتبعه المنظمة       نمط

المصفوفة تنظيم مثل تحررا أكثر أخرى أنماط وبين التقليدي ؟)البيروقراطي

هو- ، وخاصة  ى القيادات اإلدارية في المنظمة       السائدة لد  نمط الثقافة اإلدارية  ما

الهامة، القرارات اتخاذ عند التصرف على قدرتها ومدى بنفسها، ثقتها حيث من

ومدى ليبرالية الفكر اإلداري لديها، ومدى قناعتها بالتجديد والتحديث  ؟ 

المنظمـة- لدى توجد يسياسـاتهل فيمـا هيكلـةواضـحة بإعـادة تعلـق

Restructuring(أنشطتها and Process Reengineering(حـين مـن

Management(المراجعات اإلدارية الالزمة آلخر، وإجراء  Audits(وفقا

؟ البيئة لمتطلبات

.إلى غير ذلك من األسئلة ذات العالقة  

لقيام إدارة عامـة رشـيدة   ت  حول ما يتوفر لدى ليبيا من إمكانا       وفيما يلي مجموعة من األسئلة    

دولي–قوامة منظور لمتطلبات مبدأ االستدامة فـي       تجعل بمقدورها التصدي واالستجابة    –من

من مجموعة تعبر حيث ، التنمية أسلوبعمليات وفق العالميةالمؤشرات والخرائط ، المقارن

وفـق  ية المستدامة الشاملة  علن أداء اإلدارة الليبية صوب التنم  التي تصدرها مؤسسات عالمية       

-:اآلتي 

 هل يتوفر لإلدارة الليبية  القدرات المؤسسية الالزمة لقيام أداء فاعل وكفؤ وتـوفر               –أوالً  

جودة في التنظيم اإلداري  لالضطالع بمتطلبات وبرامج  التنمية المستدامة ؟

رقم ليبيا ما بين الربيعين اإلحصائيين العاشر والخامس   وقعت  (خريطة مؤشر فعالية اإلدارة العامة        )9(الشكل

)والعشرين 10th to 25th percentiles).
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رقم التنظيمومن)10(الشكل مؤشر جودة Regulatory)خريطة Quality Index)،ليبيـا سـجلت فقد

0th) ة يقع بين الربيعين اإلحصائيين صفر وعشراًموقعا منخفض to 10th percentiles).

هل تتوفر لإلدارة الليبية  فكرة المساءلة والمحاسبة الصحيحة في مؤسسات الدولـة         –ثانياً

 بحث تكون مساءلة شاملة أمام المجتمع واألطراف وكذلك كافة المؤسسات األهلية والخاصة 

ذات العالقة فيما يتعلق ببرامج التنمية المستدامة ؟ 

رقم المساءلمؤش)11(الشكل Voice)العامةةر and Accountability Index)ضـمن ليبيـا فتقـع

ً تماما المنخفض .التصنيف

مؤشر المساءلة العامة 
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ر لإلدارة الليبية  مقومات تطبيق القانون بالكفاءة والفعاليـة  ،            ــــــ هل يتوف  –ثالثاً

ة برامج  التنميـة المـستدام     حماية  وتطبيق تعاقدات التنمية المطلوبة والضطالع بمتطلبات       

القانون ؟وفق

رقم العالمي)12(الشكل القانون سيادة Rule)مؤشر of Law)ليبيا ترتيب يقع الـربيعين، بـين مـا

والعشرين )(والخمسينالخامس 25th to 50th percentiles.

لدى اإلدارة القـــدرة على ضبط الفـساد اإلداري وتعزيـز          ر  ــــــتوفهل ت  –رابعاً

؟ وصوالً إلى اإلدارة الرشيدة القوامة فافية الش

رقم دولياً)13(الشكل الفساد ضبط Corruption)مؤشر Control Index)حيث بـينتقع، مـا ليبيا

والعشرين والخامس العاشر )(الربيعين 10th to 25th percentiles.
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ية الفاعلية والكفاءة المطلوبة إلدارة االقتصاد      لدى اإلدارة الليب  ر  ــــــتوفهل ت  –خامساً

؟ العالمي  الحرية االقتصادية تصنيف  وفق  وتحقيق التنمية المستدامة الوطني

رقما DISTRIBUTION)الحرية االقتصادية العالمي  مؤشر )14(لشكل OF ECONOMIC FREEDOM)حيث تقـع،

)( خالل المدى ليبيا  REPRESSED - 0th to 495th percentiles.

؟ما هو مستوى الشفافية لإلدارة الليبية على المقياس الدولي المقارن   –سادسا

رقم العالميمؤشر)15(الشكل الفساد المدىليبياتقع،(CPI)مدركات %29-20ضمن
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ـ لدى اإلدارة الليبية القـدرة ال     ر  ــــــتوفهل ت  –سابعاً سية إلدارة تنميـة بيئيـة      مؤس

؟مستدامة

رقم  ، حيث تقع  اإلدارة البيئية       YALEاالستدامة البيئية العالمي  الصادر عن جامعة        مؤشر  ) 16(الشكل

الترتيب ضمن من149من126الليبية المدى ضمن ، 46.22-40.05دولة

ة المؤسـسية إلدارة تنميـة غذائيـة        لدى اإلدارة الليبية القدر   ر  ــــــتوفهل ت  –ثامناً

مستدامة ؟وزراعية

رقم  الغذائيـة   حيث تقع  اإلدارة      منظمة الفاو العالمية  ؛      الصادر عن   الغذاء العالمي   مؤشر  )  17(الشكل

ضمن Low–9.9–1.5:منالمدىالليبية to moderate hunger
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ارة الليبية القدرة المؤسسية الفاعلة إلحداث التـوازن        لدى اإلد ر  ــــــتوفهل ت  –تاسعاً

الليبي العمل سوق في ؟والنضوج

رقم لنـسبة%40–%30: التشغيل العالمي ؛  حيث تقع  اإلدارة الليبية ضمن المدى  من              مؤشر  )  18(الشكل

العمل عن .البطالة(التعطل (

درة على إحداث الرفاهية ورفع مستوى المعيشة وجودة الحياة       هل لإلدارة الليبية الق    –عاشراً

؟ المجتمع داخل

رقم . تحت المتوسط  ضمن المدى   حيث تقع أداء اإلدارة الليبية؛ الرفاهية لعالمي مؤشر )  19(الشكل
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عشر  المقارن    ما هو وضع اإلدارة الليبية من حيث الفاعلية على المؤشر التفاعلي           –الحادي

للدول  العربية بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا   ؟ 

رقم المؤشر التفاعلي المقارن لفعالية الجهاز اإلداري للدول العربية ضمن إقلـيم  الـشرق األوسـط                )  20(الشكل

أفريقيا .وشمال

الخاتمة

التنمية مصطلح لتعريف محاولةٌ الورقة هذه في جرت تطـورهلقد واسـتعراض المـستدامة

.التاريخي، وبيان موقع التنمية المستدامة من أنشطة وبرامج التنمية األخرى

 كما تم من خالل دراسة ميدانية محدودة أجريت بالخصوص تحديد أهم العوامل الحاكمة لفكر              

يت فيما الدراسة في المشاركين آراء على التعرف وكذلك ليبيا، في المستدامة بوجودالتنمية علق

في والضعف القوة بجوانب يتعلق فيما آراؤهم وكذلك ، ليبيا في مستدامة تنمية وجود عدم أو

ليبيا في التخطيط وبرامج وسياسات .أنشطة

كما تطرقت الورقة إلى ما تم من مراجعات في الفكر اإلداري تم بمقتضاها تكييـف                

تزايـد بأفكـار التنميـة المـستدامة،        بعض جوانب هذا الفكر لكي تعكس االهتمام العالمي الم        

عليه ُأطلق وما ، المنتجات تصنيف في النظر إعادة هما بارزين مثالين لذلك الورقة وأعطت
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منظومة االستدامة البيئية، وكذلك اإلشارة إلى بعض المفاهيم الحديثة ذات العالقة بفكر التنمية             

.تنير، وتصميم منتجات المستقبلالمستدامة ، مثل مصطلح التسويق األخضر، والتسويق المس

وقد حاولت الورقة إبراز دور اإلدارة كأداة قوامة على تنفيذ برامج التنمية المستدامة بـشكل               

فعال ، ولهذا الغرض فقد ركزت الورقة على مفهـوم اإلدارة الرشـيدة بأبعادهـا المتمثلـة                 

االختيـارات  ) 3(داري و الشفافية في العمـل اإل    )  2(القيادة اإلدارية  و   ) 1(فــــــي

.التنظيمية المالئمة لبيئة المنظمة

 الدولية المختلفة ذات العالقـة  سوفى ختام الورقة تم استعراض مجموعة من المعايير والمقايي 

 فعالية أنشطة التنميـة     ىباألداء اإلداري، وموقع ليبيا من هذه المقاييس ودالالت ذلك على مد          

لتنمية المستدامة في ليبيا من أن تأخذ بعين االعتبـار العناصـر             ، فال بد ألي جهود ل      في ليبيا 

 آنفة الذكر والتي البد من توفرها  لقيام اإلدارة الرشيدة القوامة بما يكفـل تحـسين                 ةاألساسي

.األداء اإلداري صوب تحقق هدف التنمية المستدامة  
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