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 تطبيقات الحوكمة في األدارة الليبية

 

  تمهيد

الحوكمة اصطالح حديث انتشر في كتابات أهل الاختصاص مع 

والتركيز عليه في مطلع التسعينيات، وقد تزامن الاهتمام به 

أعقاب اندالع ألازمة املالية التي اجتاحت بعض اقتصادات 

أمريكا الجنوبية وآسيا وانتقلت إلى الاقتصادات الغربية في 

وكأن خبراء إلادارة يريدون أن يقولوا أن ألازمة لها ، العقد ذاته

عالقة بسوء إدارة املؤسسات املالية والاقتصادية وتحديدا 

يات صناعة واتخاذ قرارها، أو ما أسموه الافتقار فيما يتعلق بآل

  ". Good Governance"إلى الحكم الرشيد 

زماته من قبل الخبراء بل كنيالتركيز الشديد على الاصطالح وم

واملنظمات الدولية الفاعلة أعطى للحوكمة مداها بحيث 

تطورت باتجاه منظومة أو نموذج لتصحيح مسار املؤسسات 

العامة والخاصة وبنائها على أسس صحيحة تضمن الفاعلية 

العاملين واملالكين وحتى املستفيدين من في ألاداء وحقوق 

 . مخرجات املؤسسة

ل موضوع الحوكمة في هذه الورقة من خالل وسوف نتناو 

محورين رئيسيين، ألاول يعنى بتعريف الحوكمة وكل ما يرتبط 

 .تعرض لتطبيقات الحوكمة في إلادارة الليبيةسبها، والثاني سي

 

 املفهوم والشروط واملعايير: الحوكمة /أوال

رها خالل تناقش الورقة في هذا املحور داللة الحوكمة وتطو 

ستعرض ، وتناقش مقومات نجاحهااملاضيين، كما تالعقدين 

 معايير الحوكمة املعتمدة من قبل أ
 
أو  كثر املنظمات اختصاصا

 
 
بالحوكمة، والفروقات بين بعضها، مع التطرق إلى  اهتماما

حوكمة الشركات واملصارف واملعايير الدولية املعتمدة في هذا 

 .املجال

 

 

 

  الحوكمة تعريف .0

العلوم السياسية وإلادارة العامة والكتابات دبيات ل  ياملستقص 

تعريفات الحوكمة في  تعدد يالحظ العلمية حول الحوكمة

، فعالوة على املراجع ألاجنبية، وأيضا تعدد ترجمتها بالعربية

أو  "الحكم الرشيد"سم ألاكثر تداوال وهو الحوكمة، هناك ألا 

إلاجراءات "، وهناك "إلادارة الحكيمة"وهناك  "إلادارة الرشيدة"

وهو املصطلح املستخدم في " الحكامة"، وهناك أيضا "الحاكمة

 .بعض دول املغرب العربي كتونس واملغرب

باستعراض مراجع عدة فيما يتعلق بالحوكمة يظهر التباين في  

وسبب هذا التباين هو زاوية النظر شرح املقصود بالحوكمة، 

و أسسه، فقد وذلك بإبراز أحد أهم مكوناته أملفهوم الحوكمة 

أو متعلقا بمجاالت الحوكمة معايير بط بتيكون التعريف مر 

 . تطبيقها

بل إن اتساع استخدام املصطلح، بحيث تكرر على ألسنة 

الساسة وألاكاديميين وحتى عموم الناس، يوحي بمدلوالت عدة 

ة، يرجعه العديد من أهل يمتساو  غير متقاربة وحتى غير

املصطلح من قبل مستخدميه الاختصاص إلى عدم ضبط 

 Bob" )بوب جيسوب"وتعريفه بشكل دقيق، ألامر الذي حدى بـ 

Jessop  ) الحوكمة صار من " إلى القول بأن اصطالح

  1".الاصطالحات الشائعة التي يمكن أن تعني أي ش ئ أو ال ش ئ

أن الحوكمة مصطلح تقني له ( Jessop)واعتبر جيسوب 

جهود ونشاطات التنسيق  معنيان، ألاول واسع يشمل كافة

والربط بين املؤسسات، أما الثاني فيعتبره مدلول مقيد ويقصد 

ولن التنظيم الذاتي (. Self-Organization)به التنظيم الذاتي 

الشخص ي، : يمكن أن يشمل ثالث أنواع من التنظيم

، فإن جيسوب ينزع إلى اعتبار (System)واملؤسس ي، والنظام 

 التنظيم املؤسس ي مراد
 
 . 2للتنظيم الذاتي فا

                                                           
1
أولويات مسار : البناء المؤسسي أساس اإلصالح اإلداري 

 النهوض
2
 نفس المصدر 



 

3  

 تطبيقات الحوكمة في األدارة الليبية

ويتضح من سياق الحديث عن الحوكمة أن كل تعريفاتها 

تحتوي على عنصرين أو بعدين أساسيين، أحدهما البعد 

، (Multi-actors dimension)عبين أو الفاعلين متعدد الال 

ووفقا لهذا البعد فإنه من املفترض أن ال تكون الحكومة هي 

الحوكمة، أما الثاني فيتعلق بالطبيعة عب الوحيد في عملية الال 

، (accommodative nature of the process)املتكيفة للعملية 

عتقاد بأن على الحكومة أن تتكيف مع مصالح ويقصد بها الا 

 . 3وتطلعات ألاغلبية

الحوكمة، بال شك، هي تعبير عن ممارسة السلطة السياسية 

ا، بالنظر إلى ظروف دارتها لشؤون املجتمع وموارده، إال أنهإو 

أخذت به " استعجالي"مفهوم  بروزها، هي في نظر البعض

كان  التنمية التياملنظمات الدولية ملجابهة التردي في مخططات 

من أهم أسباب فشلها عزل املجتمع وجعله املتلقي وليس أحد 

تعتبر آلية للتدبير الرشيد و الحكيم وهي بهذا الفهم . الفاعلين

باإلضافة إلى أنها  ،تحقيق التوازن في شتى امليادينللموارد بهدف 

تشكل دعامة ومدخل أساس ي للوصول إلى التنمية البشرية 

 .املستدامة

معظم التعريفات التي تناولت الحوكمة تتقاطع مع ويالحظ أن 

نزمات متداولة ألامر الذي جعل مدلولها يتعدد كيقيم وم

الانسان أو قوق حترام حأو ا ٬ألامنأو  ةكمرادف للديمقراطي

 . سيادة القانون أو الرقابة

ملا سبق إلاشارة إليه، فإن الاهتمام الكبير الذي  اأيضا، وتأكيد

أعطاه البرنامج الانمائي لألمم املتحدة والبنك الدولي وبعض 

لدولية املتخصصة في التنمية جعل مفهوم الحوكمة مات ااملنظ

ة، ووفقا لهذا مرتبط بشكل وثيق مع مفهوم التنمية املستدام

الربط فإنه يمكن تعريف الحوكمة على أنها جملة التدابير 

الرشيدة التي تهدف إلى تصريف املوارد الطبيعية بشكل متوازن 

دعوة : "لتحقيق الاستدامة والتنمية املتوازنة، فهي بذلك 

صريحة إلى تجاوز حالة الالتوازن الناتج عن أحادية صنع القرار 

لعلمي املؤسس على عناصر املشاركة في دون مراعاة املنطق ا

لى البرمجة إمختلف مراحل إعداد املشروع من التشخيص 
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 النهوض

والتنفيذ ثم التقييم واملحاسبة في إطار سيرورة تمتاز 

 ".بالشفافية والعقالنية

وباإلشارة إلى صنع القرار وعالقته بالحكم الرشيد، فإن هناك 

عملية صنع اتفاق بين أهل الاختصاص على ضرورة خضوع 

ملعايير  الكيفية التي يتم من خاللها تنفيذ القرارو القرار 

، ووفقا لهذا الاعتبار فإن تحليل الحوكمة يركز على الحوكمة

الالعبين الرسميين وغير الرسميين في عملية صنع القرار 

وتنفيذه، وكذلك التركيز على الهياكل الرسمية وغير الرسمية 

 . رار وتنفيذهالتي تدخل في عملية صنع الق

قدرة الحكومة "الحوكمة بأنها  عرف فرانسس فوكويامار كاملف

النظر إذا ما  غضعلى وضع وتنفيذ ألاحكام وتوفير الخدمات، ب

ويثير . "كانت ملتزمة بالديمقراطية وتطبيق سيادة القانون 

بتسويته بين تطبيقات الحوكمة في تساءال جديا  مافوكويا

باعتبار أن لديمقراطية الدولة الديمقراطية وغير ا

الديمقراطية هي من ضمن اشتراطات الحوكمة الرشيدة، غير 

ستدرك على عدم اشتراط معياري أن املفكر ألامريكي ا

الديمقراطية وسيادة القانون بالقول أن السبب منهجي، وذلك 

  4.حتى يتسنى له تحليل الربط بينهما الحقا في دراسته

 الدولية ماتاملنظ أبجدياتالحوكمة في  .6

أشرنا إلى الدور املهم للمنظمات الدولية في الترويج للحوكمة 

كنظام فاعل ملجابهة إلاخفاقات على مستوى برامج ونماذج 

برنامج ألامم ، و "World Bank"الدولي  كالتنمية، وأصبح البن

، ومنظمة التعاون الاقتصادي "UNDP" املتحدة إلانمائي

"OECD"  املعنية بدراسة الحوكمةفي صدارة املنظمات الدولية.  

فمنظمة التعاون الاقتصادي تركز في تعريفها للحوكمة على 

توجيه والرقابة على منظمات ألاعمال بحيث تحدد أطر توزيع 

و املؤسسة من أاملسؤوليات بين مختلف املستويات في الشركة 

يات بط آلمجلس إدارة وإدارة تنفيذية ومالك بحيث يتم ض

أما برنامج ألامم املتحدة إلانمائي  .صناعة واتخاذ القرارات بينها

يعرفها بأنها ممارسة السلطة السياسية والاقتصادية  فإنه

وإلادارية إلدارة شؤون الدولة على كافة املستويات وتشمل 
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 تطبيقات الحوكمة في األدارة الليبية

يعبر املواطنون  هاالعمليات وآلاليات واملؤسسات والتي من خالل

عن مصالحهم ويمارسون حقوقهم القانونية ويوفون 

بالتزاماتهم ويقبلون الوساطة لحل خالفاتهم، فيما يعرفها 

ومؤسسات  منظوماتالبنك الدولي بأنها الحكم املعتمد على 

يتم من خاللها ممارسة السلطة في الدولة بهدف خدمة الصالح 

لى السلطة ورصدهم العام بما في ذلك اختيار القائمين ع

واستبدالهم وأيضا قدرة الحكومة على إدارة املوارد وتنفيذ 

السياسات بفاعلية، واحترام كل من املواطنين والحكومة 

   5.للمؤسسات التي تحكم التفاعالت الاقتصادية والاجتماعية

 تطور مفهوم الحوكمة .3

يربط املختصون بالحكم الرشيد والحوكمة بين املصطلح 

واملبادئ الرئيسية له، ومن املالحظ أن تطورا حدث في املبادئ 

واجهة ملالتي تتأسس عيلها الحوكمة، وتطورها جاء تلبية 

املخاطر، املالية : عدة منها التحديات الجديدة في مجاالت 

أن الحوكمة والحقيقة . العامة، الجودة، النزاهة، السمعة

بدأت من خالل تأكيد مبدأ إلادارة بعيد عن تأثيرات امللكية 

(the management of organizations separated from their 

ownership) فقد أدى النمو السريع في التجارة في أواخر ،

في وأصحاب ألاموال  القرن الثامن عشر، وازدياد تدخل املالك

داة لحفظ حقوقهم ومصالحهم أ جعلهاملنظمات املختلفة إلى 

وأصبح للعرف التجاري واملمارسة، والقواعد الاستشارية، 

وتطبيقات القانون واستحقاقات تطبيقه من قبل املقرضين 

.   واملستثمرين مكانا في بلورة مفهوم الحوكمة الذي ُيَتداول اليوم

نظار إلى الحوكمة بتركيز وكما سبق إلاشارة فقط اتجهت ألا 

زمة املالية في جنوب شرق آسيا وأمريكا تفجر ألا  كبير بعد

وكذلك ألازمة املالية التي ضربت بعض الشركات  الجنوبية،

أزمة نظام وكذلك  Ernonو أزمة شركة  0222ألامريكية عام 

السوق املفتوح وانتهاج سياسة التحرير الاقتصادي و 

حيث تم البناء على هذه . الخصخصة بعدد من دول شرق أوربا

زمات ليتطور مفهوم الحوكمة ويصبح آلية كاملة إلدارة ألا 

 6.املؤسسات العامة والخاصة بمختلف أنواعها
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 الحوكمةشروط  .4

من ظروف اقتصادية العديد  أن توفر البد ملنظومة الحوكمة

دعائم الحكم الرشيد وتكون  واجتماعية مالئمة لكي ترس ي

والاقتصادية، ولكي البيئة السياسية ة الرئيسية إلصالح ألادا

ة الاشتراطات متي في مقديتحقق هذا ينبغي توفر اشتراطات ويأ

 : ما يلي

أن عملية التحول للحكم الرشيد والحوكمة الفعالة ينبغي أن  -

و الشركة أو املؤسسة مناط نظمة أتكون ضمن رؤية شاملة للم

البحث، بمعنى اعتماد تصور مشترك يتوافق عليه الفاعلون في 

و مستفيدون يادة عليا وقيادة تنفيذية ومالك أمن ق املؤسسة

استراتيجية، ، تنبثق عنها من الخدمات التي تقدمها املؤسسة

غرض إحداث تغيير جذري بألاهداف الرئيسية وجملة من 

 .باملؤسسة

كنزمات الحكم الرشيد، وال يتوفر إرادة التغيير ألاشمل عبر م -

تؤمن بالتغيير ومقتنعة بالحوكمة  قيادةيكون ذلك إال عبر 

 .إلحداث التغيير أو تصحيح املسار أو ضمان عدم الانحراف

وفق ما تقض ي به  تقليل املخاطر تكفلوالتي  الضمانات -

سلوك املنظمة القوانين النافذة، وبالشكل الذي يضمن تطابق 

منع ي، و لقوانين ويحقق مستويات عالية من الشفافيةمع ا

كل أكبر التحديات أمام الاستقرار والنماء الفساد الذي يش

 .والعدالة

، إذ يشكل الاستقرار السياس ي وخلو البالد من العنف -

 .الاضراب السياس ي وألامني تحدي حقيقي

خطاء ى الانحرافات وألا آليات متابعة بهدف الاستدراك عل  -

واملستفيدين من املؤسسة حقوق املتعاملين مع لضمان 

   .خدماتها
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 معايير الحوكمة  .5

أن معايير الحوكمة هي حجر الزاوية في فيه مما ال شك 

الحوكمة كنظام وآلية لتصحيح مسار املؤسسات أو دفعها إلى 

وننوه . تحقيق ألاهداف بما يضمن كفالة حقوق جميع ألاطراف

أن التسمية ترد مختلفة في أدبيات العلوم السياسية وإلادارة 

اسة الحكم الرشيد، فبعضهم يطلق العامة وتلك التي تعنى بدر 

 ونيستخدم اصطالح مبادئ، وأخر  معليها مؤشرات، وبعضه

ووردت ولو نادرا  ،معاييرخصائص، والكثير منها يفضل تسمية 

 . كنزماتيملفظة 

 نن الذيو من ناحية أخرى، تختلف املنظمات والجهات والباحث

البنك غير أن اهتموا بالحكم الرشيد في تحديد تلك املعايير، 

الدولي استطاع أن يقفز بهذا امللف قفزة نوعية قربت كثيرا من 

وجهات النظر، بحيث أصبحت املعايير التي اعتمدها البنك هي 

 التي يحتكم إليها الكثير من املنظمات الدولية والدول 

 .التي ترغب في تطبيق الحكم الرشيد واملؤسسات

املعايير تنقسم وبالنظر التحليلي إلى معايير الحوكمة نجد أن 

بشكل إلى نوعين أولها املعايير الفنية إن صح التعبير وهي تتعلق 

مؤسسات الحوكمة مثل الفعالية والشفافية بمباشر 

وثانيها املعايير التي تشكل إلاطار العام وفي مقدمتها  واملساءلة،

وبحكم . الخ...الديمقراطية وسيادة القانون والحريات العامة

هات املختلفة حول عدد وتنوع املعايير الاختالف بين الج

ومن بين هذه املعايير املتعارف عليها ألاساسية للحكم الرشيد 

 
 
 : دوليا

 املشاركة - 

 التوافق - 

 املساءلة - 

 الشفافية - 

 الكفاءة والفاعلية - 

 املساواة - 

 حكم القانون  - 

 

 

  Corporate Governanceحوكمة الشركات  .2

الرأسمالية نهاية عقد مع ازدياد موجات التحول إلى 

الثمانينيات، وتعاظم دور الشركات الخاصة واملؤسسات املالية 

اململوكة لألفراد والاشخاص الاعتباريين ظهر الاهتمام 

بالحوكمة، وكان من أبرز دواعي الاهتمام بحوكمة الشركات هو 

اتساع نشاط وأصول هذه الشركات ألامر الذي استدعى 

رة، ونظرا التساع وتنوع املشروعات الفصل بين امللكية وإلادا

الاستثمارية لتلك الشركات شرعت تلك الشركات في البحث عن 

مصادر للتمويل أقل تكلفة من املصادر املصرفية، فاتجهت إلى 

، وساعد على ذلك ما شهده العالم من تحرير 7أسواق املال

س ألاموال عبر الحدود و رؤ  انتقال فتزايدلألسواق املالية، 

ير مسبوق، ودفع اتساع حجم الشركات وانفصال بشكل غ

امللكية عن إلادارة إلى ضعف آليات الرقابة على تصرفات 

ومن . املديرين، وإلى وقوع كثير من الشركات في أزمات مالية

أبرزها دول جنوب شرق آسيا في أواخر التسعينات، ثم توالت 

 .  بعد ذلك ألازمات

 معايير حوكمة الشركات .7

من املنظمات املختصة بمعايير حوكمة اهتمت العديد 

الشركات، ومن هذه الجهات منظمة التعاون الاقتصادي 

ممثال في لجنة  BISوبنك التسويات الدولية  OECDوالتنمية 

بازل، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، وقد 

جاءت معاييرها متنوعة ومختلفة بعض الش ئ تبعا الختالف 

دمحم يوسف في بحثه املعنون بـ ذكرها وقد مجال تركيزها، 

يتم تطبيق الحوكمة وفق بأنه " الحوكمة ومعاييرها ومحدداتها"

خمسة معايير توصلت إليها منظمة التعاون الاقتصادي 

، علما بأنها قد أصدرت تعديال لها في عام 9111والتنمية في عام 

 :وتتمثل في. 0224

 يجب : ضمان وجود أساس إلطار فعال لحوكمة الشركات

أن يتضمن إطار حوكمة الشركات كال من تعزيز شفافية 

ألاسواق وكفاءتها، كما يجب أن يكون متناسقا مع أحكام 

                                                           
7
 إشارة مع ومعاييرها الحوكمة محددات: يوسف حسن دمحم 

 2112 يونيو مصر، في تطبيقها لنمط خاصة
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القانون، وأن يصيغ بوضوح تقسيم املسئوليات فيما بين 

 .السلطات إلاشرافية والتنظيمية والتنفيذية املختلفة

  وتشمل نقل ملكية : ميع املساهمينحفظ حقوق ج

ألاسهم، واختيار مجلس إلادارة، والحصول على عائد في 

ألارباح، ومراجعة القوائم املالية، وحق املساهمين في املشاركة 

 .الفعالة في اجتماعات الجمعية العامة

 يوتعن: املعاملة املتساوية بين جميع املساهمين 

ئة، وحقهم في الدفاع املساواة بين حملة ألاسهم داخل كل ف

عن حقوقهم القانونية، والتصويت في الجمعية العامة على 

القرارات ألاساسية، وكذلك حمايتهم من أي عمليات 

استحواذ أو دمج مشكوك فيها، أو من الاتجار في املعلومات 

الداخلية، وكذلك حقهم في الاطالع على كافة املعامالت مع 

 .التنفيذيين أعضاء مجلس إلادارة أو املديرين

  دور أصحاب املصالح في أساليب ممارسة سلطات

وتشمل احترام حقوقهم القانونية، : إلادارة بالشركة

والتعويض عن أي انتهاك لتلك الحقوق، وكذلك آليات 

مشاركتهم الفعالة في الرقابة على الشركة، وحصولهم على 

ويقصد بأصحاب املصالح البنوك . املعلومات املطلوبة

 .ين وحملة السندات واملوردين والعمالءوالعامل

 وتتناول إلافصاح عن : إلافصاح والشفافية

املعلومات الهامة، وإلافصاح عن ملكية النسبة العظمى من 

ألاسهم، وإلافصاح املتعلق بأعضاء مجلس إلادارة واملديرين 

ويتم إلافصاح عن كل تلك املعلومات بطريقة . التنفيذيين

مين وأصحاب املصالح في الوقت عادلة بين جميع املساه

 .املناسب ودون تأخير

 وتشمل هيكل مجلس : مسئوليات مجلس إلادارة

إلادارة وواجباته القانونية، وكيفية اختيار أعضائه ومهامه 

 .ألاساسية، ودوره في إلاشراف على إلادارة التنفيذية

 

 مبادئ الحوكمة فى املصارف  .8

مة فى املصارف عام أصدرت لجنة بازل تقرير عن تعزيز الحوك

وفى فبراير  0222ثم أصدرت نسخة معدله منه عام  9111

 Enhancing corporate"أصدرت نسخة محدثة بعنوان 0222

governance for banking organization  " يتضمن مبادئ

  -:الحوكمة فى املصارف وتتمثل فى

دارة مؤهلين يجب أن يكون أعضاء مجلس إلا : املبدأ ألاول 

ن يكونوا على دراية تامة بالحوكمة، ويكون أعضاء أملراكزهم و 

دارة مسئولين بشكل تام عن أداء البنك وسالمة مجلس إلا 

ستراتيجية العمل بالبنك وسياسة إاملالى وعن صياغة  هموقف

ن يقوموا بإعادة هيكلة وأاملخاطر وتجنب تضارب املصالح، 

ى زيادة للمجلس ويتضمن ذلك عدد ألاعضاء مما يشجع عل

وتتضمن واجبات املجلس اختيار ومراقبة وتعيين . الكفاءة

املديرين التنفيذيين بما يضمن توافر الكفاءات القادرة على 

ن يكون أعضاء املجلس على دراية كافية بمبادئ وأدارة البنك إ

وأسس ألانشطة املالية للبنك التى يجب اتباعها وبالبيئة 

بتشكيل لجان ملساعدته دارة التشريعية، ويقوم مجلس إلا 

ن تأخذ القرارات وأ ،ومنها لجنة تنفيذية ولجنة مراجعة داخلية

وجه الضعف فى أالتصحيحية فى الوقت املناسب لتحديد 

كما . الرقابة وعدم التوافق مع السياسات والقوانين والنظم

دارة املخاطر تضع املبادئ لإلدارة إدارة لجنة يشكل مجلس إلا 

مخاطر الائتمان، ولجنة ألاجور التى تضع  دارةإالعليا بشان 

دارة التنفيذية واملسئولين بالبنك نظم ألاجور ومبادئ تعيين إلا 

 . ستراتيجية البنكإبما يتماش ى مع أهداف و 

دارة ألاهداف ويراقب مجلس إلا  يضعيجب أن : املبدأ الثانى

 
 
الاعتبار  يف الاستراتيجية للبنك وقيم ومعايير العمل أخذا

 ين تكون هذه القيم سارية فأملة ألاسهم واملودعين و مصالح ح

دارة التنفيذية دارة من أن إلا البنك ، ويجب أن يتأكد مجلس إلا 

ستراتيجية للبنك وتمنع ألانشطة تطبق السياسات إلا 

همها تعارض أوالعالقات واملواقف التى تضعف الحوكمة و 

املصالح مثل إلاقراض للعاملين أو املديرين أو حملة ألاسهم 

ممن لهم السيطرة أو ألاغلبية أو إعطاء مزايا تفصيلية 

دارة وإلادارة الصلة، ويجب على مجلس إلا ذوي لشخاص 

العليا توفير الحماية املالئمة للعاملين الذين يعدوا تقارير عن 

خالقية من أي إجراءات تأديبية ممارسات غير قانونية أو غير أ

 .مباشرة أو غير مباشرة

دارة أن يضع حدودا يجب على مجلس إلا : املبدأ الثالث

البنك لنفسهم ولإلدارة  يواضحة للمسئوليات واملحاسبة ف

ن يضع هيكل إداري يشجع على أالعليا واملديرين وللعاملين و 

 .املحاسبة ويحدد املسئوليات 
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دارة من وجود مبادئ أن يتأكد مجلس إلا يجب : املبدأ الرابع

ن أومفاهيم لإلدارة التنفيذية تتوافق مع سياسة املجلس و 

ن بالبنك املهارات الضرورية إلدارة أعمال و يمتلك املسئول

البنك وان تتم أنشطة البنك وفقا للسياسات والنظم التى 

 .وفقا لنظام فعال للرقابة الداخليةو دارة وضعها مجلس إلا 

دارة أن يقر باستقالل يجب على مجلس إلا : الخامساملبدأ 

مراقبى الحسابات وبوظائف الرقابة الداخلية باعتبارها 

جوهرية لحوكمة املصارف وبغرض تحقيق عدد من وظائف 

الرقابة بغرض اختبار وتأكيد املعلومات التى يتم الحصول عليها 

للبنك يجب دارة عن عمليات وأداء البنك، وإلادارة العليا من إلا 

أن تقر بأهمية وظائف املراجعة والرقابة الفعالة الداخلية 

 .جل الطويلألا  يوالخارجية لسالمة البنك ف

دارة من أن يجب أن يتأكد مجلس إلا : املبدأ السادس

سياسات ألاجور واملكافآت تتناسب مع ثقافة وأهداف 

 دارةن ترتبط حوافز إلا أستراتيجية البنك فى آلاجل الطويل و إو 

 .آلاجل الطويل يالعليا واملديرين التنفيذيين بأهداف البنك ف

تعد الشفافية ضرورية للحوكمة الفعالة : املبدأ السابع

ي والسليمة، ويعد إلافصاح العام املالئم ضروريا، ويكون ف

الوقت املناسب والدقيق من خالل موقع البنك على إلانترنت 

متالئما مع حجم وتعقيد وفى التقارير الدورية والسنوية، ويكون 

هيكل امللكية وحجم تعرض البنك للمخاطر أو عما إذا كان 

البنك مسجال فى البورصة، ومن ضمن املعلومات التى يجب 

التعرض ك إلافصاح عنها املعلومات املتعلقة بالبيانات املالية،

املوضوعات املرتبطة باملراجعة الداخلية و للمخاطر، 

هيكل ومؤهالت أعضاء مجلس  البنك ومنها يوبالحوكمة ف

دارة واملديرين واللجان وهيكل الحوافز وسياسات ألاجور إلا 

 . للعاملين واملديرين

فهم أعضاء املجلس وإلادارة العليا ين أيجب : املبدأ الثامن

هيكل عمليات البنك والبيئة التشريعية التى يعمل من خاللها 

غير مباشر ويمكن أن يتعرض البنك ملخاطر قانونية بشكل 

عندما يقوم بخدمات نيابة عن عمالئه الذين يستغلون 

خدمات وأنشطة يوفرها البنك ملمارسة أنشطة غير شرعية مما 

 .يعرض سمعة البنك للخطر 

 
 
 تطبيقات الحوكمة في إلادارة الليبية :ثانيا

بدقة على تطبيقات الحوكمة في  الوقوفليس من اليسير 

خاصة في املرحلة التي سبقت سقوط نظام إلادارة الليبية، 

وبرغم تغير الوضع . 0299مع اندالع ثورة فبراير عام و القذافي 

نسبيا بعد الثورة خاصة في مجال ارتفاع سقف الحريات، إال 

ر تقريرا دوريا خاصا دتصفي السابق والالحق لم  اتالحكومأن 

تفصيال عن تطبيق الحوكمة حتى في  بهذا الشأن، ولم تعط

على  ألامروينطبق . املتعلقة بتقييم أداء الوزارات قاريرهات

مختلف الوزارات والجهات واملؤسسات العامة في الدولة حيث 

ال توجه بتقديم تقرير دوري يتعلق بتطبيقها للحوكمة، أيضا 

فإن الجهات املعنية ومنها مركز دعم القرار في ديوان رئاسة 

رة التخطيط، ال تقوم الحكومة، وإدارة البناء املؤسس ي بوزا

تعكس مستوى بشكل مستمر أو بيانات دورية بإصدار تقارير 

 .الالتزام بالحوكمة في إلادارة العامة الليبية

املصدر املناسب للحصول على معلومات تتعلق بمقاربة 

الصادرة عن  مؤسسات الحكومة للحوكمة في غالب هو التقارير

ية املتخصصة في هذا جهات أجنبية، سواء منها املنظمات الدول

الدولي وبرنامج ألامم املتحدة  مقدمتها البنكوفي  الشأن

استشارية ودراسات  أعمال  ، أو املراكز التي نفذت للتنمية

 .آدم سمث مجموعةتتعلق بتطوير ألاداء الحكومي مثل 

 تطبيقات الحوكمة في إلادارة الليبية تمجاال  .0

حاولنا في هذه الورقة تقص ي مجاالت تطبيق الحكم الرشيد في 

إلادارة الليبية وذلك بالتركيز على املؤسسات العامة، ووجدنا 

تكررت في املستويات الحوكمة أن مساعي وجهود تطبيق 

 :التالية

 .الحكومة -

 .الشركات -

 .املصارف -

نسب ودرجات وجهود ألاخذ بالحوكمة في الحكومة  توقد تفاوت

والشركات العامة واملصارف التجارية واملتخصصة، وسنحاول 

 .ة تتبع مساعي تطبيق الحوكمة في كل منهاورقفي هذه ال
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وبعدها  0299لم تول الحكومات قبل فبراير : الحكومة . أ

خاصا بالحوكمة وتجعلها من ضمن إسترتيجياتها  ااهتمام

لتطوير الحكومة واملؤسسات العامة، وكما سبق وكما 

هتمام بتطبيق الحوكمة والحرص عليها في سيلحق، ظل إلا 

الغالب من قبل املؤسسات الدولية، ألامر الذي جعل تطبيق 

الحوكمة في ديوان الحكومة ودوواين الوزارات وفي سياساتها 

الجهد الذي اطلعنا على بعض حيثياته  .ا شبه منعدموقراراته

الدراسات  فيما يتعلق بقضايا في صلب تطبيقات الحوكمة هي

ستراتيجيات إالتي قدمتها مؤسسات بحوث ودراسات ووضع 

وقدمت ألاخيرة  .مثل مجموعة مونتر ومجموعة أدم سمث

دراسات مهمة وتصورات جيدة  0222-0222خالل ألاعوام 

ة املؤسسات العامة تتضمن كثير من ميكنزمات إلعادة هيكل

  0299ما بعد . الحوكمة
ُ
املقترح  مت مقترحات عدة من بينهاد  ق

الذي قدمه مستشارون من الحكومة البريطانية لديوان رئاسة 

والذي تمحور حول  0294ومطلع  0292الوزراء نهاية عام 

إعادة هيكلة الديوان ورسم السياسات العامة، إال إنه لم 

كما أن الديوان لم يضع املقترحات موضع تطور إلى منظومة ي

التنفيذ لسباب عدة بعضها لها عالقة بما آلت إليه ألاوضاع 

أيضا ينبغي التأكيد على قرار رئاسة  .من تأزيم سياس ي وأمني

والتي تضمنت  0222الوزراء املتعلق بتشكيل لجنة رؤية ليبيا 

وكمة، وقطع الفريق فريقا لوضع رؤية للبناء املؤسس ي والح

 
 
في بحوثه إال أن مخرجات اللجنة لم ترى النور بعد  شوطا

وبالتالي لم تتحول إلى برنامج عمل وأساس للتحول السياس ي 

 .صادي والاجتماعي في البالد كما هو املستهدفوالاقت

املؤسسة الليبية بعض الشركات العامة منها  :الشركات . ب

 تمثل نموذجوبعض الشركات النفطية لالستثمار 
 
 جيد ا

 
ي ف ا

ب إلى مجال عملها املرتبط تطبيق الحوكمة وربما يرجع السب

بالساحة الخارجية وبالتعامل مع مؤسسات مالية واقتصادية 

 
 
في  واستثمارية دولية تعنى بتطبيق الحوكمة وتعتبرها شرطا

ويقوم نموذج تطبيق . التعامل مع املؤسسات النظيرة

ة لالستثمار على تطوير في هيكلها الحوكمة في املؤسسة الليبي

 لس لألمناء يمثل الهيئة الرقابية،تكون من مجيبحيث 

ومجلس لإلدارة يعني بالجانب التنفيذي، كما يتضمن هيكلها 

لجنة الحوكمة املعنية بضبط القرارات وإلاجراءات بمعايير 

وبعيدا عن النموذج الجيد، وباالتصال بعينة من  .الحوكمة

في املجاالت الخدمية تبين عدم تبني الحوكمة  الشركات العامة

إال في دائرة محدودة تتعلق بهيكل إلادارة، ولكن غابت 

الحوكمة كنموذج متكامل يلتزم بمعايير حوكمة الشركات 

وفقا ما سبق عرضه، بل إن اصطالح الحوكمة بدا غريبا وغير 

دارة وسطى في الشركات إلا مفهوم عند الاتصال بمستويات 

الاتصال بها، والتي من املفروض أنها املعنية بتبني  التي تم

 .الحوكمة وتطبيقها في الشركة

باكورة الانتقال بخطوات صحيحة فيما  كان :املصارف . ت

صدار املصرف املركزي لـ إ الليبية يتعلق بحوكمة املصارف

، حيث شكل 0292عام  "كتيب إرشادات..الحكم املؤسس ي"

 للمصرف  لمصارف التابعةلإلدارة املصرف و الدليل املرشد 

حيث اشتمل كتيب إلارشادات ، ركزي نحو تطبيق الحوكمةامل

على تقديم يتضمن التعريف بالحوكمة املصرفية وأهميتها، 

معايير مجلس إلادارة وقيمه حول وأربعة مباحث أولها 

وفعاليته، وثانيها اختيار إلادارة، وثالثها التخطيط ورسم 

وتضمن . السياسات، ورابعها الرقابة والتدقيق الداخلي

" وحدة ألامتثال"تطبيق الحوكمة في املصرف املركزي تأسيس 

وهي الجهة التي تشرف على متابعة امتثال املصرف لتوصيات 

ة كما أنها تشتمل على وحدة امتثال بازل و دليل الحوكم

 .خارجي تشرف على امتثال املصارف للحوكمة وتوصيات بازل 

وتشير املعلومات املتاحة أن تطورا وقع في أداء املصرف 

كثر شفافية أمتثال حيث أصبح الا املركزي بعد تشكيل وحدة 

لى توزيع املهام داخل املصرف بانسجام وتكامل بين إكما عمد 

لى تأكيد تحميل إدارة التنفيذية، كما عمد وإلا رة دامجلس إلا 

دارات التابعة للمصرف طبقا ملا دارة من إلا إاملسؤولية لكل 

هذا . تحدده الالئحة الداخلية للمصرف و دليل الحوكمة

لى انفتاحه من خالل نشره كل ما يمكن مشاركته إباإلضافة 

حصائيات وبحوث حول املصرف إمع العامة من معلومات و 

ركزي، أيضا شرع املصرف بتنفيذ دراسات تحديد املخاطر امل

 .لتسهيل تجنبها

وبتتبع لتطبيقات الحوكمة في املصارف التجارية واملتخصصة 

ظهر أن املصرف الليبي الخارجي هو أكثر املصارف سيرا بخطى 

ثابتة باتجاه تطبيق جيد للحوكمة، وهناك ما يشير إلى التزام 

صادر عن مصرف ليبيا إلارشادات الكتيب املصرف بتنفيذ 

فقد صدر عن إدارة املصرف جملة من القرارات . املركزي 
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املتعلقة بتعزيز القواعد الرقابية والضوابط، والالتزام 

بمعايير الشفافية وإلافصاح، وتوفر املعلومات وتطبيق 

وصيات لجنة بازل وت، (IFRS)معايير التقارير املالية الدولية 

 املال والنهوض بمستوى أداء الكادر بشأن كفاية رأس

ورش العمل وقد نظم املصرف العديد من . ملصرفبا الوظيفي

مستوى ألاداء على  ية وركز تقييم واملحافظةالتدريبات ور الدو 

 .و العمل على تحسينه

الوحيد بين املصارف الليبية الليبي الخارجي ويعتبر املصرف 

 للحوكمة خاصالذي أصدر 
 
إدارة ن مجلس ع امعتمد ادليال

، وتتوافق ألاسس واملعايير الواردة فيه مع 0292املصرف في

شكل أيضا . ة الصادر عن مصرف ليبيا املركزي مكو دليل الح

لجنة حوكمة منبثقة عن مجلس إدارته وتناط بها املصرف 

مهمة التعديل والتطوير بشكل دوري لكافة عناصر الحوكمة 

عمال بالقواعد املتعارف ، وذلك وإلادارة الرشيدة في املصرف

  .عليها في تعزيز الحوكمة في الشركات واملصارف

أما املصارف التجارية ألاخرى فمن خالل التقص ي ظهر أن 

اهتمامها انحصر في إعادة هيكلة إدارتها وفق آلية الفصل بين 

لم تتقدم خطوات في  هاإلادارة العليا وإلادارة التنفيذية لكن

دار ألادلة إلارشادية حوكمة وإصيتعلق بتشكيل لجان الما

الخاصة بها والامتثال الكامل ملعايير حوكمة املصارف من 

شفافية وإفصاح، كما لم تطور أنظمتها الرقابية وفق املعايير 

 .املشار إليها

ألاهلي الليبي ومساهمته في تطبيق  القطاع .6

 الحوكمة

اهتم القطاع ألاهلي وتحديدا منظمات املجتمع املدني 

جمعيات املجتمع املدني على التوعية بعض وركزت بالحوكمة، 

حيث هميتها والحاجة لتطبيقها في إلادارة الليبية، أبالحوكمة و 

العديد منها ندوات وورش عمل بهذا الخصوص، خاصة  نظم

ملدني في الحياة الذي أذن بتنامي دور املجتمع ا 0299بعد فبراير 

 . العامة

وننوه أنه لم نقف في رصد تطبيقات الحكومة في ليبيا على 

وظل الغالب مؤسسات أو جمعيات متخصصة في الحوكمة، 

على نشاط املجتمع املدني تنظيم املناشط لتعزيز دور جمعيات 

 .املنتظم املدني في تطبيق الحوكمة

دوات وورش فقد نظمت غرف التجارة ومجالس رجال ألاعمال ن

ة عمل حول دور الحوكمة في تطوير قطاع ألاعمال وإلادار 

الجمعيات حلقات  السليمة للشركات، أيضا نظمت بعض

نقاش ودورات حول إدخال معايير الحوكمة في نشاطات 

املجتمع املدني ومنظماته، كما رصد فريق الدراسة أنشطة في 

بين  أيضا برز من. حوكمة وإدارة الجامعاتحول جامعات ال

منظمات املجتمع املدني جمعيات ركزت عملها على رقابة 

مؤسسات الدولة فيما يتعلق بتطبيق معايير الحوكمة في 

لكن ظل دور جمعيات  إلادارة الليبية مثل الشفافية وإلافصاح،

املجتمع املدني محصورا في التوعية ولم يتطور ليلعب دورا في 

 .ة وآلياتهاالرقابة من خالل تطوير درايتها بالحوكم

دور املجتمع الدولي في تطبيقات الحوكمة  .3

 في إلادارة الليبية

 بعثة ألامم املتحدة . أ

بعثة التي تركز عليها الست بمراجعة املحاور الرئيسية  -

" إلادارة العامة والحكم"محور يبرز املتحدة في ليبيا ألامم 

. والذي بال شك من املفترض أن يشمل تطبيقات الحوكمة

ألامم املتحدة في ليبيا مساهمات في مجال تطوير قدمت بعثة و 

تطبيقات الحوكمة في إلادارة الليبية وذلك من خالل تقديم 

الاستشارة املباشرة في هذا املجال للقطاع الحكومي عبر توفير 

 دارية وإلاصالح املؤسس ي وإلاداري،خبراء في مجال التنمية إلا 

ية إلادارة حيث زار خبير في التنمعلى فترتين متقطعتين 

مرتين وقدم خدمة  0292و  0290والحوكمة ليبيا خالل عام 

لديوان رئاسة الحكومة ولبعض الوزارات منها وزارتي املالية 

 .والتنخطيط

ركز برنامج ألامم املتحدة إلانمائي، التابع لألمم املتحدة  -

على دعم بناء قدرات مكتب رئيس  0299خالل ألاعوام ما بعد 

لتخطيط، وجرى تقديم الخدمات الاستشارية الوزراء ووزارة ا

ستراتيجية وقضايا الحكم الانتقالي ملكتب بشأن السياسات إلا 

رئيس الوزراء، وهذا يشمل الهياكل الحكومية الجديدة، 

وإصالحات إلادارة العامة، مثل إصالح الخدمة املدنية، 

والالمركزية، والحكومة إلالكترونية، وإلادارة املالية العامة 



 

11  

 تطبيقات الحوكمة في األدارة الليبية

كما قام برنامج ألامم املتحدة إلانمائي بتوفير التدريب . يرهاوغ

ستراتيجي الفعال لوزارة في مجال إلادارة والتخطيط إلا 

التخطيط، بما في ذلك املساعدة الفنية من أجل تعزيز نظام 

وفي الوقت نفسه، يعمل . إلاحصاء الوطني وإدارة املعلومات

توى دون الوطني برنامج ألامم املتحدة إلانمائي على املس

لتطوير وتعزيز الحكم املحلي من خالل تعزيز تقديم الخدمات 

 .ودعم السياسات والتنسيق

بمراجعة نشاطات البعثة في ليبيا والتي اتسعت وتعددت  -

 
 
ولم  مباشرا وأساسيا نلحظ أنها لم تول الحوكمة اهتماما

، فكل ا من ضمن برامجها ومشروعاتهايجعلها برنامجا رئيسي

تمحورت حول تسهيل الانتقال برامج البعثة ومشروعاتها 

الديمقراطي ومعالجة الاختناقات ألامنية وكل ما يتعلق بهذين 

ل لم تكن الحوكمة جزء رئيس ي فيها، وظل امللفين من تفاصي

ن يتطور إلى أملف الحوكمة رهن الستشارات وأوراق دون 

لكفيلة امج او مشروع متكامل وموفر له كافة املوارد انبر 

 .بإنجاحه
 

 الدولي البنك . ب

ت الدولية في تعزيز من خالل تتبع مساهمة املنظما -

ر اهتماما الحوكمة في ليبيا يتبين أن البنك الدولي كان ألاكث

لي أظهر . الدولية ألاخرى  بهذا امللف من املنظمات الرصد ألاوَّ

ن البنك الدولي نظم عشرات الاجتماعات وورش العمل حول أ

والبناء املؤسس ي وإلاصالح الحكومي والتطوير الحوكمة 

إلاداري مع مستويات مختلفة من الحكومة من وزراء ووكالء 

ومدراء إدارات بعضها داخل ليبيا والعديد منها تمت في تونس 

من ناحية أخرى فإن خبرة البنك . واملغرب ومصر وتركيا

الدولي وإمكاناته في مجال الحوكمة والبناء املؤسس ي جعلت 

نه الرائد في هذا املجال، وألاكثر اهتماما بهذا امللف من غيره م

 .من املنظمات التي عنت به

على صعيد الاستشارات واملساهمة في تطبيقات الحوكمة  -

كرس البنك الدولي جزء من كوادره ملساعدة الحكومة في تبني 

الحوكمة وتطبيقها في إلادارة الليبية، وأصبح للبنك مكتبه 

املجال والذي تعاون مباشرة مع مكتب دعم  ي هذافالخاص 

القرار التابع لديوان رئاسة الحكومة لكن املردود ظل 

عدم متواضعا والسبب ألابرز في تواضع الحصيلة هو حالة 

ستقرار التي شهدتها البالد والجهاز الحكومي، حيث تناوب الا 

على الحكومة خالل أربع سنوات خمس رئاسة وزارات ألامر 

ب من عملية نقل املعارف والخبرات في مجال تطبيق الذي صعَّ 

 .الحوكمة

في تعزيز الحوكمة في ت تركز معظم جهود البنك الدولي  -

 "PFM"دعم إدارة املالية العامة  يإلادارة الليبية في برنامج

 ماشرع فيه ذانلوال، "PIM"وتعزيز الاستثمارات الحكومية 

البنك بالعمل املباشر مع وزارتي املالية والتخطيط منذ 

، حيث 0290الكيب عام  يملرحل حكومة الدكتور عبدايتشك

 .أكد البنك حصول تقدم على هذين املسارين

تراجع  0294مع تأزم الوضع في البالد منذ منتصف عام  -

الدور البنيوي للبنك إلى دعم محدود استشاري وتدريبي في 

حيث نفذ البنك خالل العام  املالية العامة دارةإلا مجال 

برامج وحقائب تدريبية وورش عمل حول نظم  0292

معلومات إدارية، وبرامج امليزانيات املطورة، والدليل إالرشادي 

 .لالستثمارات

تبنى  0294الدولي وبعد التطورات التي وقعت عام  البنك -

ا عملية هارات الفنية ألاساسية التي تتطلبهاملالتركيز على 

الانتقال بعد الاتفاق على حكومة التوافق حتى تتوفر فيها 

الفعالية والشفافية واملسؤولية من خالل التركيز على كوادر 

وبعد استقرار الحكومة . مختارة يتم الالتقاء بها خارج ليبيا

ويبني على ما تحقق من التواصل  هسيضاعف البنك جهود

امج تعزز البناء املؤسس ي السابق إلاشارة إليه لجل تنفيذ بر 

، وإلادارة املحلية، ةكمو بالتركيز على إدارة املوارد البشرية، الح

 .وإلادارة املالية
 

 رطراف الدوليةألا  . ث

ملؤتمر الدولي الوزاري الوثيقة التي صدرت عن امثلت  -

بمشاركة وفود عن  0294الثاني الذي انعقد بروما في مارس 

منظمات دولية وإقليمية وعلى رأسها ( 2)دولة، وعدد ( 22)

نقطة هامة فيما  تعنى بالحوكمةوالتي منظمة ألامم املتحدة 

، يتعلق بدور ألاطراف الدولية في دعم الحكم الرشيد في ليبيا

كآلية لتطوير إلادارة الحوكمة على  حيث أكدت الوثيقة

باإلضافة إلى ذلك، حددت ذات الوثيقة ألاهداف . الليبية

املعنية بالعمل على تحسين العالقة بين مؤسسات الدولة، 

وتحسين وتعزيز قدرات الحوكمة املركزية واملساءلة، وبناء 

قدرات وتحسين حوكمة الحكم املحلي والتعاون والتنسيق بين 
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وكمة املحلية واملركزية، والعمل على أن تكون مؤسسات الح

املسؤوليات والالتزامات ضمن خطة عمل محددة املالمح 

، لكن الوثيقة لم تأخذ حيز التنفيذ وألاهداف وآليات التنفيذ

الستفحال ألازمة ألامنية التي أدت إلى قطع اتصال املجتمع 

مية الدولي وألاطراف الدولي بليبيا إال في مجال إدارة العل

السياسية والوصول إلى توافق سياس ي بين ألاطراف الليبية 

 .املتنازعة

تحاد ألاوروبي دور متميزا في دعم ليبيا في مجال لعب الا -

تحديث بنيتها السياسية وإلادارية مقارنة بأدوار الدول 

والكيانات السياسية مثل الاتحاد ألافريقي وجامعة الدول 

العواصم ألاوروبية ل وبعض سالعربية، حيث وفرت بروك

فنيا وتمويال للعديد من املشاريع املتعلقة بتطبيق  ادعم

تحاد برامج لتعزيز الافقد تبنى  .الحوكمة في إلادارة الليبية

تأسيس املؤسسات ألامنية من جيش صناعة القرار وإعادة 

وكان من ضمن البرامج التي دعمها الاتحاد برنامج رطة، وش

الذي تأسس على دراسة حللت واقع و " التدريب املنهيخارطة "

ضعف فيه، قطاع التدريب املنهي وأظهرت جوانب القوة وال

ن البرنامج لم يتطور بسبب أغير  والفرص والتحديات،

الوضع ألامني املتردي جعل الاتحاد  .الظروف ألامنية القاهرة

ألاوروبي يركز على برامج تعزيز السيطرة على الحدود واملنافذ، 

رعية، وابتعد عن الدعم املتعلق بتعزيز قدرات والهجرة الش

مؤسسات الدولة في مجال الحوكمة وإلاصالح الحكومي 

وباإلشارة إلى دعم بروكسل للتحول الديمقراطي  .وإلاداري 

مليون يورو  92والحوكمة فإن التمويل ظل محدودا ولم يتعد 

، وما تم تخصيصه لنفس البرنامج 0294-0292خالل العامين 

مليون يورو ولم تنفق بالكامل لظروف  2كان  0292للعام 

 8.عدم الاستقرار

أشرنا سابقا إلى دور بعض العواصم ألاوروبية في مساعدة  -

الحكومة في ألاخذ بالحوكمة ونوهنا إلى الفريق الاستشاري 

البريطاني الذي قدم مقترحات بالخصوص وحاول مساعدة 

  .الرشيدديوان رئاسة الحكومة بتعزيز أخذها بالحكم 

  في إلادارة الليبية تطبيق الحوكمةمؤشرات  .4

أشرنا في ثنايا العرض إلى ضعف تطبيقات الحوكمة في الجهاز 
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http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourho
od/countries/libya/index_en.htm 

 
 
  إلاداري الليبي، إذ لم يبد النظام الليبي السابق اهتماما

 
 جديا

بالحوكمة أو الحكم الرشيد والسبب ربما يعود إلى ما يمكن 

أن تفض ي إليه الحوكمة من تغييرات بنيوية في النظام 

لعالقات متوازن السياس ي باعتبار أنها تؤسس لنموذج 

الشفافية تعزز مساحات املشاركة و وسع تالسلطة و 

إلى عدم  0299أيضا أدى عدم الاستقرار ما بعد  .واملساءلة

خيار استراتيجي لتطوير ألاداء املؤسس ي في كالحوكمة  اعتماد

بالتركيز على  0299ما بعد فبراير  اتوسمحت التطور  .الدولة

تداول املصطلح ومحاولة تطبيقه في مستويات و إصالح إلادارة 

 . وغيرها دنيا في املؤسسات العامة الاقتصادية

واقع  وبالنظر إلى مقاربة املعايير السابق إلاشارة إليها إلى

املؤسسات وألانظمة الليبية يتضح أن غياب تلك املعايير يؤدي 

إلى الفوض ى والبيروقراطية والفساد املتفش ي في الجهاز إلاداري 

للدولة، فاملشاركة كانت محدودة وفي كثير من الحاالت ممنوعة 

زمن النظام السابق، واليوم تطبيقاتها سلبية جدا وتؤدي إلى 

وقس على ذلك بقية املعايير، فإما . فوض ى وشلل في املؤسسات

بشكل غير منظم فتأتي بنتائج  هاأنها كانت منعدمة، أو تطبق

سلبية، وخذ مثال معيار الشفافية حيث اعتبرت ولعقود عملية 

نشر املعلومات جريمة بحيث أصبح من العسير الحصول على 

حتى املعلومات البسيطة، بينما تسرب املعلومات الرسمية في 

ات العامة بشكل ال قانوني يسهم في إرباك الوضع املؤسس

واملطلوب تطبيقات موضوعية ملعايير الحوكمة بما . بشكل كبير

يضمن فاعلية الجهاز إلاداري وكافة املؤسسات العامة 

 .والخاصة

 الدول التي شهدت تحوال و 
 
على مستوى العالم العربي وتحديدا

الحوكمة سياسيا مطلع العشرية الحالية فقد كشف مؤشر 

 العاملية الصادر عن البنك الدولي أن ليبيا تأتي في درجة متدنية

دون العشر نقاط فيما بلغ مؤشر الحوكمة لدول الخليج نحو 

نقطة في املتوسط، ألامر الذي يعكس التدني الكبير في  22

الرسم كما هو موضح في تطبيق الحوكمة في إلادارة الليبية 

 .التاليالبياني 
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والذي يعنى نعرج على املؤشرات التي وضعها البنك الدولي وس

بوضع مؤشرات الحوكمة في مختلف بلدان العالم عبر تقارير 

-9112السنوية، وبحسب تقرير البنك عن ليبيا خالل ألاعوام 

 :تظهر الحقائق التالية 0294

 

 

يعكس ( Accountability)فيما يتعلق بمعيار املساءلة  . أ

نقطة  02تواضع أداء إلادارة الليبية إذ لم يتعد ألاداء  املؤشر

مستوى  0292-0224في أحسن ألاحوال، فيما سجلت ألاعوام 

 
 
 .0299، وكان ألاداء أفضل منذ متدني جدا

 

(6102 – 0992)ترتيب لييا في مؤشر املساءلة خالل الفترة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 6106-6101خالل الفترة العربي ت الحوكمة في العالم مؤشرا

 3102الحكومة العالمية لدى البنك الدولي مؤشرات : المصدر

2111 

2111 

2112 

81 

21 

61 

51 

41 

31 

21 

11 

1 

 .البياناتإلى هامش الخطأ في الصفراء مؤشرات الحوكمة العاملية، ويبين الخط ألازرق ترتيب ليبيا، بينما تشير الخطوط ا: املصدر

متوسط 

دول 

مجلس 

التعاون 

 الخليجي

 متوسط

 31 أعلى

 سوقا

 صاعدا

 المغرب االردن تونس

 

 متوسط  مصر
الشرق  بلدان
و شمال  االوسط

 افريقيا األخرى

 ليبيا اليمن
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فيما يتعلق بدرجة الاستقرار السياس ي وممارسة . ب

العنف وإلارهاب يظهر الشكل البياني أن منتصف العشرية 

املنصرمة سجلت مؤشرا مرتفعا ومتميزا، وهي 

الفترة التي شهدت الانفتاح على العالم وتسوية النظام 

السابق ملفاته الشائكة مع املجتمع الغربي وفي مقدمتها 

ميائية والبيولوجية، كما شهدت ألاسلحة الكي تسليم

البالد تحسن في عالقاتها الخارجية وعودة الشركات 

املستثمرة للبالد وتوجيه استثمارات ضخمة في مجاالت 

كانت  0299وبحسب املؤشر فإن فترة ما بعد . عدة

ألاكثر تدنيا على مستوى الاستقرار السياس ي والعنف 

 .ول أسبابهوإلارهاب وهو أمر مدرك وال جدل حوله أو ح

      

ترتيب ليبيا في مؤشر الاستقرار السياس ي 

 – 0992)وغياب العنف وإلارهاب خالل الفترة 

6102) 

 

 

 

 

 

معيار الفعالية بحسب تقرير البنك الدولي يظهر . ج

ألاداء املتواضع لإلدارة الليبية، لكنه يكشف عن 

، مع 0294وحتى  9112تراجع ملحوظ ومستمر منذ 

فيما سجلت ألاعوام . 0224-0220ألاعواماستثناء 

 .أدنى مستويات الفعالية 0292-0294

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فيما يتعلق بمؤشر الجودة التنظيمية فقد سجل تقاربا . د

. 0294و  9112في معدالته مطلع فترة الدراسة أي ألاعوام 

 0292-0227وشهد املؤشر طفرة إيجابية خالل ألاعوام 

دول  ظلت دون املعدل املتوسط واملرتفع في كثير من لكنها

العالم، ويعزو البعض هذه الطفرة إلى املشروع التنموي 

الذي تبنته الدولة في تلك الفترة والذي اعتمد على التعاقد 

بأرقام كبيرة مع شركات عاملية في مجاالت عدة وما واكبه 

 .من إصالحات إدارية وتنظيمية

 

خالل  الجودة التنظيمية ترتيب ليبيا في مؤشر 

  (6102 – 0992)الفترة 

 

 

 

 

 

ترتيب ليبيا في مؤشر فعالية الحكومة خالل 

 (6102 – 0992)الفترة 
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خالل الفترة  السيطرة على الفسادمؤشر 

(0992 – 6102). 

 

 

  أما مؤشر تطبيق القانون  . ر
 
في انحرافه  فقذ ظل معتدال

ظل في  ، إال انهأدناهاملبين بالنظر إلى الشكل البياني 

أكبر  كما هو مشاهد، وظهر التدني بصور  مستوى متدني

. 0294ليصل إلى أدنى مستوى له العام  0292مع العلم 

 

 

 – 0992)خالل الفترة  تطبيق القانون مؤشر 

6102). 

 

 

 

 

 

عكس شيئا من الواقع  الفسادفي مؤشر السيطرة على . و

املاضيين،  قدينالسياس ي والاقتصادي في البالد خالل الع

-9112 إذ يظهر املؤشر تدنيا بشكل عام خالل السنوات

، لكن التدني ازداد خالل السنوات التي شهدت 0294

تعاظم إيرادات البالد جراء ارتفاع أسعار النفط ثم 

 .الشروع في برنامج تنموي كبير نسبيا

 

 

  

  

 

 

 

 

يتطلب الخواء الاداري في فهم وتطبيق الحوكمة في إلادارة 

الليبية جهدا مركزا وكبير لسد النقص ، وهذا ال يمكن إال من 

خالل تبني إستراتيجية واضحة في هذا الصدد توضع على 

 .   أساسها جملة من املشاريع و البرامج إلنجاجها
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 مظاهر فشل الحوكمة في ليبيا .5

القول أن إلادارة العامة الليبية لم تنجح في بالقطع نستطيع 

تطبيق الحوكمة لقلة الاهتمام ويمكن رصد أبرز مظاهر 

 :الفشل فيما يلي

عدم القدرة  على التحكم في الحيز الجغرافي الذي من  -

 . املفترض أن تديره السلطة بشكل فاعل ومسؤول

فشل إلادارة العامة في ليبيا في إدارة املؤسسات العامة  -

 .اءةبكف

 .العجز في توفير السلع والخدمات العامة -

إلاخفاق في تعزيز الالمركزية بما يضمن نمو وتطور التنمية  -

 .املكانية

انفراد شخص أو مجموعة قليلة بالسلطة وعزل مكونات  -

 .فاعلة ومعنية عن املشاركة في القرار

عدم الاستجابة ملطالب قطاع كبير من الفقراء، والنساء  -

 .كونات إلاثنيةوألاطفال، وامل

 ضعف التوعية والتدريب على متطلبات تطبيق الحوكمة -

غياب النماذج املطورة التي تالئم املؤسسات الليبية والبيئة  -

 .السياسية والاقتصادية والاجتماعية املحلية

تفش ي الفساد املالي وإلاداري في مختلف املؤسسات  -

ره والشركات العامة وإلاخفاق في الحد منه أو تخفيف أثا

 .لالقتصاد الوطني كبيرا التي تشكل تهديدا

الفشل في القضاء على البيروقراطية والروتين إلاداري  -

والعجز عن تطوير سبل إلادارة في املؤسسات املالية 

 .والخدمية

 

 

 

 

 

 

 

 تحديات تطبيق الحوكمة في ليبيا .2

تشكل حالة الالستقرار السياس ي وألامني العقبة  (9

 عبوكمة في إلادارة الليبية، حيث صألاكبر أمام تطبيق الح

الوضع السياس ي وألامني املتردي من انخراط املنظمات 

الدولية في برامج التدريب والتوجيه املتعلقة بتطبيق 

 .الحوكمة

ضعف تأهيل الكادر الحكومي يشكل عامل مباشر  (0

في عرقلة جهود تطبيق الحوكمة في إلادارة الليبية، ولن 

 باملخاطرحجم الكادر كبير فإن الاستغناء عنه محفوف 

 .مكلف وال يتوقع منه نتائج مرضية هوتأهيل

ارتفاع حدة الخطاب القبلى ومحاولة تكريسه  (2

 .دارى سياس ى وإلا كمحرك أساس ى ضمن فعاليات الاداء ال

نكسار هيبة الدولة وانحسار مظاهر الالتزام ا (4

 .بمبادئ املواطنة واحترام حقوق آلاخرين

غياب روح املنافسة لدى املواطنين وهيمنة ثقافة  (2

إستجداء الحكومة والاعتماد عليها فى الحصول على هبات 

 .     تحت مسميات مختلفة و دون بذل أى جهد

دارية من اجل عقائدهم إلا تغيير ذهنية املسئولين و  (2

خفض السلطات شبه املطلقة للمدراء على مختلف 

 .مستويات العمل إالدارى 

تفش ي الفساد، وطغيان البيروقراطية والروتين إلاداري  (7

لدرجة كبيرة تجعل عملية الانتقال إلى الحكم رشيد 

عملية ضخمة ومركزة ومدعومة بقوة من الحكومة 

 .لضمان نجاحها

غياب الدور الرقابي على أداء املؤسسات  وضعف  (2

 .وإلاداريةاملؤسسات الرقابية املالية 

ضعف  البنى التحتية املتعلقة بتقنية املعلومات  (1

والاتصاالت وتدنى معدالت اعتماد النظم املحوسبة 

 .دارية واملحاسبية فى املؤسساتعمال إلا املساندة لأل 
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ستراتيجية تطبيق الحوكمة في إلارطار العام ل  .7

 إلادارة الليبية 

هناك حاجة ملحة لتبني استراتيجية شاملة لتطبيق الحوكمة 

في إلادارة الليبية، ويمكن أن يشتمل إلاطار العام لالستراتيجية 

 :التاليةعلى املحاور 

نشر الوعي وترقية إلادراك بمفهوم ومعايير وتطبيقات  -

 .كافة املستوياتفي كل املؤسسات وعلى  الحوكمة

تطوير القيادات املؤهلة الستيعاب الحوكمة في كافة  -

 .مؤسسات ومستويات إلادارة الليبية

التركيز على إعداد قادة إداريين جدد من فئة الشباب  -

 .فيما يتعلق بتطبيق الحوكمة

إيجاد الوعاء التشريعي الالزم لضمان نجاح تطبيق  -

 .الحكومة

تعزيز الحوكمة  تطوير آليات الرقابة بما يكفل -

 .وتطبيقاتها

 

 ستراتيجية إجراءات تضمن نجاح إلا  .8

  التنسيق مع كافة وسائل إلاعالم لتداول مفهوم الحوكمة

 .الحكوميودوره في تحسين ألاداء وأهميته

  تضمين تطبيقات الحوكمة في أي خطة مركزية أو

 .محلية

  إضافة بنود تتعلق بنشر الحوكمة وزيادة الوعي بها

عليها في امليزانية العامة وميزانيات املؤسسات والتدريب 

 .والشركات

  تطعيم أي جهود ملراجعة القوانين والتشريعات الليبية

بخبراء يجعلون الحوكمة ومعاييرها في بؤرة التشريعات 

 .املعدلة والجديدة

  تقييمإعادة تأهيل أجهزة الرقابة وكوادرها بما يضمن 

معايير الحوكمة  ركز علىتومراقبة ومحاسبة ومساءلة ت

 .وتطبيقاتها

 

 

 للحوكمة الهيئة العامة  .9

هناك اتفاق بين كثير من املهتمين بالحوكمة والبناء املؤسس ي 

في ليبيا أن إلاصالح إلاداري واملؤسس ي وفق معايير واشتراطات 

الحوكمة يتطلب وجود جسم مختص يشرف على عملية 

تطبيق الحوكمة في إلادارة الليبية يكون من صلب مهامها 

فا، وكذلك ستراتيجية املشار إليها آنشراف على تنفيذ إلا إلا 

الاشراف على ومتابعة تنفيذ الخطط، ويمكن أن تتلخص 

 :فكرة تأسيس هيئة الحكم الرشيد كالتالي

أن تكون هيئة سيادية بذمة مالية مستقلة تحت إشراف  -

رئاسة الوزراء وتتواصل مع كافة املستويات إلادارية العليا 

 .بشكل مباشر

تعطى الهيئة صالحيات تتعلق بمراجعة الاجراءات  -

إلادارية وتقييم ألاداء العام في مؤسسات إلادارة العليا 

كمرحلة أولى ثم يتم تعزيز صالحياتها لتشمل املتابعة والتقييم 

 .ىعلى مستوى إلادارة الوسط

تتولى الهيئة وضع البرنامج التدريبي والتوعوي الخاص  -

بتعريف الحوكمة وأهميتها ومضامينها وضمانات تطبيقها 

لعام على تنفيذه بالتعاون مع جهات الناجح والاشراف ا

ويرى الدكتور عبداملجيد . مختصة من داخل البالد وخارجها

، وعضو فريق 0222حسين، عضو لجنة فريق ليبيا 

املؤسسية املتفرع من اللجنة بأن هناك جملة من املشاريع 

شروع إطالق البيئة مثل مالرائدة واملمكنات يمكن العمل بها 

لى تحديد معايير وارشادات بيئة هادف إال املؤسسية الجديدة

العمل داخل املؤسسات من أجل توفير املناخ املالئم 

لى توفير خدمات عالية الجودة إللموظفين والعمالء وصوال 

لى معايير النظم إداء املؤسس ى للمواطنين واخضاع ألا 

على  يمشروع تنظيم وسائل الظهور الحكومو  املحاسبية

لى الهادف إ web presenceالشبكة الدولية للمعلومات 

ترسيخ شفافية الاطالع على املعلومات الحكومية املتعلقة 

لبوابات ، ومشروع اباملواطنين ومؤسسات القطاع الخاص

دارات إلى تجهيز إلا ، الهادف لكترونية لإلدارات املحليةإلا

علومات املحلية بنظم معلومات قياسية متكاملة الدارة م

لكترونية التى الشؤون املحلية وكذلك إطالق البوابات إلا
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عالنات و تقدم الاخبار املحلية والتعاقدات وطرح املشاريع وإلا 

 . لكترونية املتعلقة بالشؤون املحلية للمواطنينالخدمات إلا

كترونية وتطبيق الحوكمة في لالحكومة إلا. 01

 إلادارة الليبية

جراءات واملعامالت استكمال مشروع تعريف إلا  -

املشروع يهدف . الحكومية والتجارية وحوكمة عملياتها

جراءات ملختلف الخدمات والعمليات الى تعريف أدلة إلا 

عن طريق باملؤسسات العامة ويتم تنفيذ املشروع 

 . مجلس التطوير الاقتصادى الوطنى

مهمته )استحداث املجلس الوطنى لتقنية املعلومات  -

ستراتيجى لتقنية املعلومات يط إلا الرئيسة هى التخط

دماجها فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خالل إو 

             لكترونىطرح ومتابعة وتقييم مشاريع  العمل إلا

e-business  ، دخال مشاريع  نواة كذلك التخطيط إل

سياسات دعم النفاذ ، خرى كالبطاقة الذكيةأملشاريع 

تحديد الخيارات ، لالنترنتكترونى والنفاذ لإلا

 .(الاستراتيجية للتحول من خالل تقنية املعلومات

 .كترونيةلصياغة تشريعات املعامالت إلا -

  خالصةال

عند تقييم ألاولي لحوكمة مؤسسات الدولة والشركات أنه 

العامة الليبية نلحظ أن القواعد املنظمة إلدارة املؤسسات 

مواكبة املبادئ الدولية،  العامة والشركات، ما تزال قاصرة عن

كما أن تطبيقاتها ال تتم بصورة منسجمة مع املعايير الدالة 

ة ما مفالرؤى ال تزال قاصرة، ومفهوم الحوك. على حسن ألاداء

يزال محدود الانتشار بل إن عدد كبير من املدراء وكبار 

املوظفين ال خلفية لهم عنه، فضال عن اكتسابهم املعرفة 

 .ة لتطبيق معاييرها بشكل صحيحواملهارة الالزم

 

 

 

 

من ناحية أخرى  ال يتم تطبيق بعض املبادئ الواردة في 

القوانين الحاكمة الحالية في السوق الليبية بشكل عملي، وقد 

املساهمين أو إدارات الشركات بتلك  ييرجع هذا إلى ضعف وع

املعايير، ومن ثم ال تتماش ى هذه القواعد عمليا مع املبادئ 

ية ، وهناك مبادئ ال تطبق نهائيا في السوق الليبية، الدول

وهناك حاجة ملحة  لتطوير ألاداء للتخلص من املمارسات 

السلبية، واملطلوب على املسار التشريعي قوانين متماسكة 

تكفل الحقوق ألاساسية لحملة ألاسهم، كاملشاركة في توزيع 

على  ألارباح، والتصويت في الجمعيات العمومية، والاطالع

املعلومات الخاصة بالشركة، وقوانين متطورة لحماية حقوق 

أصحاب املصالح من حملة السندات واملقرضين والعمال، 

ق مع يستلتوينبغي مراجعة معايير املحاسبة واملراجعة الليبية 

أيضا هناك إشكاليات ترتبط باإلفصاح عما . املعايير الدولية

إلافصاح عن هياكل امللكية يتعلق بامللكية وإلادارة، ومنها عدم 

الصريحة واملستترة أو املتداخلة، ومكافآت مجلس إلادارة، 

كذلك يجب . وإلافصاح عن املعلومات املالية وغير املالية

ومن ألامور . تدعيم ممارسات املحاسبة واملراجعة السليمة

الهامة تطوير ممارسات مجالس إلادارة بالشركات، وتدعيم 

ألاسهم لحقوقهم املكفولة، باإلضافة وتشجيع ممارسة حملة 

إلى ضرورة استكمال إلاطار القانوني الذي يضمن التطبيق 

السليم للحوكمة، ومنها مراجعة قانون سوق املال ، وقانون 

الشركات ، وقانون مزاولة مهنة املحاسبة واملراجعة، وقانون 

لذا فإن  إلافالس، وكل ما يتعلق بالشفافية ومحاربة الفساد

ستراتيجية لتطبيق الحوكمة في إلادارة إهناك ضرورة لتبني 

الليبية، تنطلق من نشر الوعي بها على كافة املستويات، 

وتدريب القيادات في مختلف املؤسسات عليها، مع تطوير 

 .الوعاء التشريعي للتوافق مع متطلبات الحوكمة
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 تطبيقات الحوكمة في األدارة الليبية

  

من إصدارات املنظمة

 . أولويات حكومة الوفاق الوطني .9

 .مسودة الاتفاق السساس ي، قراءة في ملضمون   .0

 .وترشيد إلانفاق الحكومي 0294تقرير ديوان املحاسية  .2

 .إطار للتحوالت الشاملة .4

 .آلاثار إلاجتماعية لإلنقسام السياس ي في ليبيا .2

 .رؤية تحليلية استشرافية... ألامني في ليبيااملشهد السياس ي و  .2

 .ألاثار إلاقتصادية لإلنقسام السياس ي في ليبيا .7

 هل إحالل السالم ممكن في ليبيا؟ .2

 .سياسات الدعم السلعي في ليبيا .1

 .0292حصاد عام : ليبيا  .92

 .0292تقييم ألاداء الحكومي خالل عام .   99

.املسار واملخرجات والتعقيبات، الهيئة الدستورية لصياغة الدستور الليبي . 90

 .واقع ألاتفاق السياس ي بين املأمول واملمكن. 92
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 تطبيقات الحوكمة في األدارة الليبية

 

 نبذة عن املنظمة الليبية للسياسات و إلاستراتيجيات

 

في طرابلس   0294 في ديسمبر الليبية للسياسات وإلاستراتيجيات هي مؤسسة مستقلة، غير ربحية وغير حكومية تأسستاملنظمة 

 . 0292و تم إفتتاح مكتب تمثيلي لها في إسطنبول في يناير، ليبيا

تقوم املنظمة  بإجراء ألابحاث و  الدراسات التي تخص قضايا السياسات وإلاستراتيجيات الحالية والناشئة من أجل الوصول  

و تكرس املنظمة   جهدها من أجل تحسين أداء . لى سياسات فعالة و ناجحة و كذلك من أجل تقديم الدعم لصانعي القرارإ

تهدف املنظمة كذلك إلى نشر مفاهيم الجودة . تصادية وإلاجتماعية للشعب الليبياملؤسسات الليبية وتعزيز الرفاهية إلاق

 إلى تعزيز ونشر . والحوكمة والتخطيط إلاستراتيجي و ثقافة التميزة من أجل تطوير أداء املؤسسات الليبية
 
و تهدف املنظمة أيضا

تقوم املنظمة . حصاءات والدراسات والتقارير الدوريةاملعرفة حول السياسات العامة وإلاستراتيجيات للحكومة من خالل نشر إلا 

 .كذلك بتنظيم مؤتمرات و ورش عمل و منتديات من أجل النقاش و تبادل ألاراء و ألافكار و نشر املعرفة

 

 مكتب رطرابلس

      ليبيا -رطرابلس  –زاوية الدهماني 

                      3022صندوق البريد 

              :  86 75 340 21 00218هاتف

  87 75 340 21 00218: فاكس 

 مكتب إسطنبول 

Yenibosna Merkez MAH.29 

Istanbul Vizyon Park 

Ofis Plaz.A3 BLK  

K:3/D28 

Bahçelievler  -  İstanbul – Türkiye  

 92 25 603 212 0090:  هاتف

  48 27 603 212 0090:فاكس

 


