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  الملخص

من تنمية شاملة يف مجيع تواجه املوارد الطبيعية يف املناطق الساحلية الليبية العديد من الضغوط نتيجة لالستثمار الغري املرشد هلا نتيجة ملا شهدته البالد 

، مما أدى إىل ظهور بعض املشاكل البيئية وهي التلوث واستنفاد املوارد الطبيعية. إحدى هذه املناطق هي املنطقة بالبيئةدون االهتمام  القطاعات

ملعرفة عالقة اإلنسان والبيئة يف منطقة الدراسة خالل خطط التنمية املتعاقبة اليت مرت  .لي يف الشرق إىل الزاوية يف الغربلالساحلية املمتدة من القره بو 

ت مت االسرتشاد مبؤشرات التنمية املستدامة للسكان والسياحة والصناعة إلظهار هذه العالقة. املؤشرا م2005بالد منذ أوائل السبعينيات حىت عام ا ال

ترافق مع  اممبالرغم  تأثري سليب على املوارد الطبيعية،رافقها  طقة الدراسةنالزيادة املستمرة يف عدد السكان مبأن  بينت السكانية اليت مت احلصول عليها

ضغوط على البيئة يوجد  وضحت بانه الأخرى. فيما يتعلق مبؤشرات التنمية السياحية، فإا األسكانية الؤشرات املتطور إجيايب يف من هذه الزيادة 

ترتبط معظم الضغوط مبشاكل بشكل عام عدم التخطيط السليم للمواقع السياحية والرتفيهية.  النشاطات السياحية ناتج عن تأثريأن و  ،واملوارد الطبيعية

على الرغم تشري إىل أنه  ؤشرات الصناعةبينما املاالعتبارات البيئية. بخذ األالتخلص من النفايات اليت تشوه الساحل، أو إنشاء منشآت سياحية دون 

ناجتة من عدم توفر خدمات البنية  ،احلدود املسموح ا مع ظهور سلبيات يف منطقة الدراسةمل تتجاوز املؤشرات فإن من التنمية االقتصادية والصناعية، 

ثر البيئي للمشاريع قبل إنشائها واليت قد األة املختلفة وعدم إجراء دراسات التحتية املتعلقة بالبيئة مثل عدم االلتزام بالتخلص من النفايات الصناعي

  ئية يف املناطق الساحلية احمليطة ا.تسبب مشاكل بي

  البيئة الساحلية، مؤشرات التنمية، القره بوللي، الزاوية. :الدالة الكلمات

Abstract 

The natural resources in Libyan coastal areas face many pressures as a result of the unwarranted settlement due 
to the past years of the country's comprehensive development in all sectors, without concern for the environment, 
resulting in the emergence of some environmental problems were pollution and depletion of natural resources. 
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One of these areas is the coastal area from Gharabolli in the east to Zawia in the west, to know the relationship of 
man and the environment in the study area during the successive development plans that the country has 
undergone since the early seventies until 2005. The indicators were guided by the sustainable development of 
population, tourism and industry to show this relationship. The population development indicators obtained for 
the study area continuous increase in population density, despite the negative impact of population increase on 
natural resources, this increase was accompanied by a positive development in other population indicators. With 
regard to the indicators of tourism development, it is also without any pressures on the environment and natural 
resources and their impact due to lack of proper planning of tourist sites and entertainment. Most of the pressures 
are related to waste disposal problems that deform the coast, or to the establishment of tourist facilities without 
taking environmental considerations. The indicators of the industry, despite the economic and industrial 
development, the indicators did not exceed the limits allowed with the emergence of negatives on the different 
environmental communities in the study area, the absence of the provision of infrastructure services related to 
the environment such as non-commitment to disposal of various industrial waste and not to carry out 
environmental impact studies of factories prior to their establishment, which may cause environmental problems 
in surrounding coastal area.   

Keywords: Coastal Environmental, Development Indicators, Gharabolli, Zawia. 

  المقدمـــة .1

الكثري من املنتجات اليت تليب مطالبه وحتقق رفاهيته، ومكنته من استغالل املوارد أتاح التطور يف خمتلف جماالت احلياة لإلنسان 
الطبيعية املتجددة وغري املتجددة، حيث جتاوز هذا االستغالل قدرة النظم البيئية، وأخل بتوازا، واليت ارتبطت بالتنمية والتقدم يف 

يف البحث عن املزيد من املوارد الطبيعية لتوفري الغذاء واخلدمات. أضف إىل  دول العامل، وأضاف هلا التزايد السكاين بعداً آخراً متثل
ذلك مظاهر التلوث اليت زادت حدا بتزايد األنشطة الصناعية واخلدمية املختلفة نتيجة عدم االهتمام باآلثار اإلجيابية على التنمية 

  ).1992(توفيق،  املائية واهلواء والرتبة بالعديد من امللوثات املختلفةوامهال اآلثار السلبية على البيئة، حيث تلوثت البيئة البحرية و 

لقد انتبه اتمع الدويل إىل االهتمام بالبيئة ومحايتها من األضرار اليت حلقت ا، وظهور ما ميكن تسميته بالوعي البيئي أوائل و 
كما ال   ).2001(غنيم،  قاعدة متدهورة من املوارد الطبيعيةالسبعينات من القرن العشرين، واالعرتاف بأن التنمية ال تستمر على 

  ميكن محاية البيئة عندما ال تضع يف حساباا تكاليف ختريب البيئة، واعتبار التنمية املستدامة هدفاً ال بد من الوصول إليه. 

طط التنمية واليت بدأت سنة شهدت ليبيا خالل السنوات املاضية طفرة كبرية يف جماالت التنمية املختلفة خالل تنفيذ خ
، ومشلت عدداً من املشروعات الزراعية والصناعية والصحية والتعليمية والبنية األساسية واخلدمات يف كافة مناطق البالد م1973

دى إىل املختلفة، وقد ارتبط ذه التنمية مشكالت بيئية عديدة وخاصة باملناطق الساحلية نتيجة تركز السكان يف هذا النطاق مما أ
     الضغط على املوارد املتاحة من تربة ومياه وغطاء نبايت، ومن املناطق اليت شهدت هذه الضغوطات املنطقة الساحلية املمتدة من 

بوللي شرقًا إىل الزاوية غرباً، واليت ظهرت فيها مشكلة استنزاف املياه اجلوفية وتلوثها وتداخل مياه البحر، وقطع الغابات  القره
  ها إىل أراٍض زراعية والتوسع العمراين على حساب الرقعة الزراعية، والتصحر وزحف الرمال.وحتويل

وتعترب املوارد الطبيعية العمود الفقري للتنمية املستدامة، واستنزافها هو أحد العوامل اليت تتعارض مع التنمية املستدامة، لذا فإن 
يعية لسنوات قادمة من أجل احلصول على طرق منهجية ومرتابطة مع نظم اإلدارة احلاجة تدعو إىل معرفة علمية إلدارة املوارد الطب
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البيئية مثل اتباع سبل علمية وخطط مربجمة لتحسني الطرق الزراعية، ومراعاة استهالك مصادر املياه، واحلفاظ على الغابات، وتوزيع 
 ،شرات، وبالتايل حتقيق التنمية املستدامة، (السلومالسكان ومنوهم وغريها، حيث ميكن الوصول إىل اهلدف بالتوصل إىل املؤ 

1996 .(  

  منطقة الدراسة.2

        مشاالً، وبني خطي طول ،°32 57′-°32 ′15عرض اجلزء الشمايل الغريب من ليبيا، بني دائريت  تقع منطقة الدراسة يف
كيلو مرت مربع تقريبا)، وبساحل على البحر   3,463هكتارًا ( 34,632شرقاً، ومبساحة تقدر حبوايل  13° 54′-12° 30′

تتميز املنطقة مبوقعها اجلغرايف  .)1( شكل)كما يتضح من ال2007، اللجنة الشعبية العامة للزراعةكيلومرتاً (  175املتوسط بطول 
املواصالت والسياحة، وبتنوع إنتاجها الفريد مما جعلها من أهم املناطق  الليبية من النواحي االقتصادية والصناعية والتجارية وشبكة 

% من جمموع سكان 40الزراعي وكثافتها السكانية العالية واليت تعترب أكثر كثافة سكانية يف البالد حيث يعيش فيها أكثر من 
  .رابلسمدينة ط البالد، أغلبهم متمركزون بالشريط الساحلي املمتد بني القره بوللي والزاوية  والذي حيوي أكرب املدن، وهي

   

  )2007 ،اعة والثروة احليوانية واملائيةاللجنة الشعبية العامة للزر ( املوقع اجلغرايف ملنطقة الدراسة. 1الشكل 

  العمل المواد وطرق .3

تقتصر هذه الدراسة على معرفة مدى تطبيق مؤشرات البيئة والتنمية املستدامة على عالقة االنسان بالبيئة مبنطقة الدراسة خالل 
. ومن أجل حتقيق النتائج املرجوة فقد استخدم م 2005خمططات التنمية املتعاقبة اليت مرت ا البالد منذ أوائل السبعينات حىت 

وم على وصف املوارد الطبيعية ىف منطقة الدراسة وانعكاسات تدهورها دف التعرف على اسباا ومدى املنهج الوصفي الذي يق
تأثري عمليات التنمية عليها باالستعانة باملصادر املطبوعة من كتب ودوريات وحبوث علمية ورسائل جامعية وتقارير منشورة 

ام تقنيات نظم املعلومات اجلغرافية وصور االقمار الصناعية من أجل واإلحصاءات اليت هلا صلة مبنطقة الدراسة، كما مت استخد
واستخدم املنهج التحليلي لتحليل البيانات واملعلومات املستقاة  استنباط البيانات وفهم املعطيات الطبيعية والبشرية ملنطقة الدراسة.

  باملؤشرات اليت وضعتها خطة عمل البحر املتوسط.ممت اسرتشاداً واليت صُ  من املصادر املختلفة واستنباط املؤشرات منها،
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 .النتائج والمناقشة4

  . مؤشرات التنمية المستدامة السكانية1.4

تعترب املؤشرات املتعلقة بالسكان من أهم املؤشرات اليت يتم األخذ ا يف التنمية املستدامة لعالقتها وتأثريها يف مؤشرات التنمية 
ملنطقة الدراسة فقد اعتمد على املعلومات والبيانات املتاحة لليبيا   تفصيلية وتوثيقيةونظرًا لعدم وجود بيانات ومعلومات  والبيئة.

متثل حوايل مخس سكان البالد يتمركز معظمهم يف الشريط  اعتبارهال لقياس املؤشرات السكانية ملنطقة الدراسة على اكمث
  ).1ستيضاح املؤشرات املتعلقة بالسكان من خالل اجلدول (االساحلي الذي ال يتجاوز عرضه بضعة كيلومرتات وبالتايل ميكن 

  *، **مؤشرات التنمية السكانية .1جدول 

  العدد / النسبة  المؤشر

  نسمة لكل كيلو مرت مربع 3.0  الكثافة السكانية يف البالد

  نسمة / كيلو مرت مربع 430  م2005الكثافة السكانية ملنطقة الدراسة عام 

  %85  نسبة سكان احلضر

  %15  نسبة سكان الريف

  لكل ألف من السكان 2.6  )م2005معدل الوفيات اخلام (

  لكل ألف من السكان 20.3  )م2005معدل املواليد اخلام (

  24.4  ألف مولود حي معدل وفيات الرضع لكل

  30  معدل وفيات األطفال دون اخلامسة  لكل ألف مولود حي

  72.5  متوسط العمر املتوقع عند الوالدة

  5.2  )م2005معدل اخلصوبة االمجايل (

  %50.82  نسبة الذكور إىل جمموع السكان

  %49.18  نسبة اإلناث إىل جمموع السكان

  أنثى 100ذكر مقابل  103  نسبة الذكور إىل االناث (النوع)

  %97.01  نسبة االلتحاق باملدرسة

  % لإلناث96% للذكور، و98  سنة) 15-6نسبة امللتحقني باملدرسة (

  لإلناث 23.76للذكور،و 66.37  سنة فما فوق) 15القوى البشرية يف النشاط االقتصادي (

  16.87  نسبة البطالة بني الذكور

  18.47  نسبة البطالة بني اإلناث

  2.3  )م2003من السكان ( 10,000املرافق الصحية لكل عدد 

  %98  يهم إمداد من مياه الشربنسبة السكان الذين يتوفر لد

  99  يهم خدمات التخلص من الفضالتدنسبة السكان الذين يتوفر ل

  12.5  مواطن 10,000نسبة األطباء لكل 

  37  سَرة املستشفيات لكل عشرة اآلف مواطنأ

  ) 2005 ،2004 ،2003(الكتيب االحصائية ، الوطنية للتوثيق واملعلوماتاهليئة *          

  )2005(قرير االحصائي لقطاع الصحة اللجنة الشعبية العامة للصحة والبيئة، مركز املعلومات والتوثيق، الت**    
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ن هذا املؤشر يستخدم لقياس تركيز اات املهمة اليت يتم حساا، حيث يعترب املؤشر املتعلق بالكثافة السكانية من املؤشر 
شرات التنمية عدد السكان بالنسبة إىل املساحة الكلية، وباعتبار أن مؤشر الكثافة السكانية من مؤشرات الوضع وارتباطها مبؤ 

  عليه جيب أخذها يف احلسبان عند تقدير املؤشرات األخرى.املستدامة األخرى، 

لية فإن ذلك سيؤدي إىل ضغوطات وتأثريات سلبية على املوارد الطبيعية خاصة باملناطق وكلما كانت معدالت الكثافة السكانية عا
ذات البيئة اهلشة، كما أن الكثافة السكانية العالية تعين أيضا الطلب على مواطن الشغل واملساكن، واخلدمات االجتماعية 

ياه الصرف الصحي، وإدارة املخلفات البلدية، وعموما فإن والثقافية، وخدمات البنية التحتية املتعلقة بالبيئة كمحطات معاجلة م
) يوضحا معدالت الكثافة السكانية يف 3و 2املناطق العالية الكثافة السكانية تعين زيادة يف املخاطر احملتملة على البيئة واجلدولني (

  .م2003 و 2002منطقة الدراسة خالل سنيت 

  *م 2002معدالت الكثافة السكانية مبنطقة الدراسة لسنة  .2 جدول

  2كم/الكثافة   )2كم(المساحة   عدد السكان  المنطقة

  615.9  1,830  1,127,118  طرابلس

  144.2  1,490  279,683  اجلفارة

  126.0  1,520  191,514  الزاوية

  )2002( ب االحصائييلوطنية للمعلومات والتوثيق، الكتاهليئة ا*

  *م 2003معدالت الكثافة السكانية مبنطقة الدراسة لسنة  .3جدول 

  2كم/الكثافة  )2كم(المساحة   عدد السكان  المنطقة

  2,207.32  400  882,926  طرابلس

  149.14  1,940  289,340  اجلفارة

  129.72  1,520  197,177  الزاوية

 )2003( ب اإلحصائييلوطنية للمعلومات والتوثيق، الكتاهليئة ا*

اجلدولني السابقني يالحظ أن املنطقة تشهد ارتفاع يف كثافة سكاا، خاصة يف طرابلس اليت وصل فيها معدل الكثافة ومن خالل 
 بالرغم من تقلص حجم مساحتها نتيجة التغري االداري حلدود البلديات.، 2مشخص/ك 2,207.32 إىل م2003لسكانية عام ا

 430فيما بلغت ، 2مشخص/ك 311، و2مكشخص/ 330.2أما على مستوى املنطقة ككل فان الكثافة السكانية بلغت 
يف الشريط الساحلي  خاصة وهذه الكثافة غري متساوية يف مناطق الدراسة املختلفة حيث جندها عالية .م2005عام  2كمشخص/

حيث يتمركز معظم السكان يف املدن الكربى الواقعة ضمن اإلقليم مثل مدينة طرابلس اليت تعترب من أكرب املدن الليبية حجماً 
غلب عليها الطابع الريفي وكثافتها السكانية منخفضة جند أن معظم يحاضرة القره بوللي اليت  وباستثناءوكثافة، ومدينة الزاوية 

   ق الشريط الساحلي تتميز بطابعها احلضري وكثافتها السكانية املتزايدة.مناط

فإن منطقة الدراسة وما شهدته من زيادة مستمرة يف كثافة السكان وذلك نتيجة ملوجات اهلجرة مقرونة مع الزيادة  لذا
الطبيعية يف معدالت النمو، مع حتسن اخلدمات الصحية واليت أدت إىل ارتفاع العمر املتوقع، واخنفاض وفاة األطفال الرضع، كل 
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حيث ان مؤشر توقعات معدالت اردها الطبيعية مبنطقة الدراسة. ت عالية على البيئة ومو هذه املؤشرات السكانية تؤدي إىل ضغوطا
البيانات املتوفرة اىل ارتفاع مؤشر  شري اىل االرتفاع مما يعين حتسن ومنو يف خمتلف مظاهر احلياة ومتطلبات املعيشة، وتشريتاحلياة 

، ويرجع هذا التحسن يف توقعات احلياة م2005 سنة عام 72اىل  م1951 سنةعام يف املتوسط  50توقع احلياة عند الوالدة من 
للسكان يف ليبيا اىل ما مت اجنازه يف جماالت الصحة واالسكان واملرافق وأنظمة احلماية االجتماعية، حيث أن برامج التنمية قد 

، كما يتمتع م1973 ةسن% 45يف مقابل  م2004 سنة% 100وفرت للسكان احلصول على خدمات الرعاية الصحية بنسبة 
. وبلغت م1973 سنة% فقط 61نسبة يف مقابل  م1996 سنة% من السكان بامدادات املياه الصاحلة للشرب 97أكثر من 

. وتتجه معدالت م1973 سنة% فقط 16يف مقابل  م1999 سنة% 97ناسبة قرابة املصحية اللمرافق لنسبة املستخدمني 
اىل  م1995 سنة، وصلت يف م1973 سنة% 8.0فبعد ان كانت هذه املعدالت بواقع  اخلصوبة بالنسبة للمرأة حنو االخنفاض

، ويأيت هذا التناقص يف معدالت اخلصوبة بسبب مجلة من العوامل م2002 سنة% حسب ما ورد يف تقرير التنمية البشرية 4.1
 عام 27.4اىل  م1973سنة عام  24.7منها تأخر سن الزواج، اذ أن متوسط العمر عند أول زواج بالنسبة للذكور قد ارتفع من 

اهليئة العامة ( س الفرتة الزمنيةلنف عام 23اىل  18.7، وان متوسط العمر عند أول زواج بالنسبة لالنثى قد أرتفع من م1984سنة 
   ).2008للبيئة، 

  وإذا تفحصنا اآلثار والضغوط الناجتة عن السكان مبنطقة الدراسة، فإنه ميكن إجيازها يف اآليت:

  خسارة وفقدان األراضي .1.4.4

تؤدي الزيادة السكانية وما يرتتب عليها من فقدان لألراضي الطبيعية، واألراضي الصاحلة للزراعة نتيجة الطلب على األراضي 
لالستخدامات املختلفة. حيث ختتلف استخدامات األرض يف املنطقة، وقد شهدت العقود املاضية تغريات يف استعماالت 

دامات األرض يف األغراض الزراعية، حيث أقيمت مشاريع زراعية عدة يف منطقة األرض، حيث يالحظ أن هناك زيادة يف استخ
إىل ذلك الدراسة، كما أنه نتيجة زيادة عدد السكان خالل العقود الثالثة املاضية، ومتركز أغلب السكان يف الشريط الساحلي أدى 

رض الصاحلة للزراعة، وعلى حساب الغابات الطلب على األرض يف أغراض السكن مما أدى إىل الزحف والتوسع على حساب األ
  واملناطق اليت مت تشجريها.

التزايد السكاين مبنطقة الدراسة وَلد ضغطًا على األراضي الزراعية دف زيادة اإلنتاج الزراعي والغذائي تلبية كما أن 
تيجة الري و املياه، واخنفاض خصوبة الرتبة نحلاجات السكان املتزايدة، مما سبب يف تدهور الرتبة واجنرافها سواء بواسطة الرياح أ

استغالل وإدارة االراضي املروية، ويقدر معدل األراضي الزراعية والرعوية املعرضة للتعرية والتوسع واإلفراط يف باملياه املاحلة وسوء 
) 2( شكلني اليبمليون هكتار على مستوى البالد، و  1.5استخدام التقنيات الزراعية واآلالت الزراعية غري املالئمة بنحو 

  .)2شكل (يبني تصنيفها كما هو وارد بال) 4استخدامات االراضي مبنطقة الدراسة واجلدول (
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  )2007 اللجنة الشعبية العامة للزراعة والثروة احليوانية واملائية،(  استعماالت األراضي مبنطقة الدراسة. 2الشكل 

  استخدامات االراضي مبنطقة الدراسةتصنيف  .4 جدول

  )هكتار( المساحة  التصنيف

  99,551.2791  أراض زراعية

  96,924.7266  أراض بعلية

  76.0794  مناطق حجرية وحصوية

  3,757.1977  رمال وكثبان رملية

  2,269.8462  ترب جرداء

  79.0316  رمال جرداء بالوديان

  23,783.9716  غابات طبيعية ومشجرات

  91,503.7878  مراعيأراضي 

  28,408.6976  مناطق عمرانية

  346,354.6176  المجموع
  

  استنزاف الموارد المائية وتلوثها  .2.4.4

البالد، وارتفاع مستوى املعيشة، وتغري منط احلياة  يفجرت  اليتالسكانية  تالتعداداإن تضاعف عدد سكان املنطقة خالل فرتات 
ان ال يسبب كيتوقع بطبيعة احلال إىل تزايد احتياجام خاصة االحتياجات املائية للشرب واالغراض املنزلية والزراعية، والذي  

أوًال واعتمادهم على وسائل ضغطًا على املوارد املائية يف بادي الوقت حيث كانت نسبة استغالهلم للمياه قليلة يف ذلك الوقت 
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 الستغاللتقليدية يف استغالل املوارد املائية سواء للزراعة أو الشرب، إال أن تضاعف عدد السكان وتطور الوسائل والتقنية احلديثة 
  املياه وهدرها ثانياً ترتب على ذلك عدد من املشكالت أمهها:

تلبية متطلبات املياه لألغراض احلضرية والزراعية والصناعية أدى السحب اجلائر واملستمر للمياه من اخلزان اجلويف ل �
ومبعدالت تفوق التغذية من مياه األمطار للخزان إىل هبوط يف منسوب املياه اجلوفية يف جهات كثرية من السهل، 

 7,000وصلت إىل وكذلك إىل تداخل مياه البحر املاحلة مع املياه العذبة مما أدى إىل زيادة تركيز امللوحة مبياه اخلزان 
 1962مليون مرت مكعب عام  210). حيث زاد االستهالك السنوي من 1999 (اهليئة العامة للمياه،املليون جزء يف 

  ).1999اهليئة العامة للمياه، ( 2005مليون مرت مكعب عام  1,049اىل 

كيلومرتات،   3كيلومرتات جنوباً، ويف جنزور كان التداخل يف حدود   5ففي منطقة الزاوية كان تداخل مياه البحر بنحو 
 كيلومرتات  2كيلومرتات بتاجوراء، ويف القره بوللي   6كيلومرتات جنوب مدينة طرابلس، و  7كيلومرتات و  9قرقارش  ويف

  ).2008اهليئة العامة للبيئة، (

وصلت معدالت هبوط منسوب املياه باخلزان اجلويف السطحي يف بعض املناطق ضمن الشريط الساحلي مبا ال يتجاوز  �
بضعة سنتيمرتات سنويا نتيجة تعويض الفاقد الناتج عن زحف مياه البحر املاحلة حنو اليابسة، يف حني يرتاوح معدل 

اهليئة العامة للمياه، ( مرت سنوياً بسهل اجلفارةً  2.5مرت إىل أكثر من  1اهلبوط يف مناسيب املياه باملناطق اجلنوبية ما بني 
2002 .( 

، ويف تاجوراء 1993 –1982مرت/سنة خالل الفرتة من  0.188ففي منطقة القره بوللي وصل معدل اهلبوط السنوي 
 – 0.279، ويف مدينة طرابلس تراوح من 1998 –1978نة خالل الفرتة من /سمرت 0.199 –0.071تراوح من 

  ). 2004، (مكتب البحوث واالستشارات اهلندسية 1990 –1978مرت/سنة خالل الفرتة من  0.397

مرت  0.071أما اهلبوط الذي تعرض له اخلزان الرباعي فإن أقل معدل سنوي للهبوط سجل مبنطقة تاجوراء ومبعدل  �
رت، أما معدالت هبوط منسوب املياه باخلزان امليوسيين فقد سجلت ما بني م 2.234وأكربه مبنطقة الساعدية ومبعدل 

  ).2004، أمتار حيث سجل املعدل األول مبنطقة القره بوللي والثاين مبنطقة بن غشري(مسعود 5.02إىل  0.87

  . تلوث البحر والساحل 3.4.4

وما صاحبه من زيادة متنامية على طلب الغذاء  ن أغلب سكان املنطقة يتمركزون يف املنطقة الساحلية وبشكل مكثف،احيث 
واخلدمات املختلفة واألنشطة البحرية، والرتفيهية، وقد تسبب هذا يف ظهور مشكالت بيئية عديدة نتيجة ما صاحب ذلك من 

  حتوالت اقتصادية واجتماعية.

لصحي غري املعاجلة ومياه الصرف أغلب امللوثات للوسط البحري تأيت من املناطق الربية، وتعترب مياه الصرف اكما ان 
الصناعي من أهم هذه امللوثات، وذلك لغياب البنية األساسية من مرافق الصرف الصحي أو غري كفاءا، مما يتطلب احلاجة إىل 
 إنشاء حمطات الصرف الصحي والصناعي نتيجة التوسع العمراين والصناعي الذي حدث باملنطقة، وعلى الرغم مما ميكن أن يسهم

ه التصنيع بصورة عالية يف النمو االقتصادي الوطين، فإنه يف نفس الوقت يعد مصدرًا رئيسًا للتلوث البيئي الناتج من خملفات ب
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د الطاقة والصناعات يالتصنيع، وحيث إن أغلب املصانع مقامة على طول ساحل املنطقة باإلضافة إىل وجود حمطات تول
تلوث نتيجة تصريف املياه الصناعية غري املعاجلة إىل البحر، مما أدى إىل وجود مواقع  مبنطقة البرتوكيماوية واليت تعترب مصدرًا  لل

الدراسة تعترب من املناطق اليت يطلق عليها "املناطق الساخنة" وهي الشواطئ احملاذية جلنزور، وذلك لتمركز العديد من املصانع 
اليت أجريت على العناصر الثقيلة وجود زيادة على طول شاطئ مدينة طرابلس وقد أشارت نتائج الدراسات  واملرافق الصناعية ا.

م، جم10.05لرصاص ا( البعض العناصر كالرصاص والكاديوم والنحاس والكروم حيث تعدت تقريبا املستوى الطبيعي لكل منه
ويعتقد بأن مصادرها هو بعض  .)1987 (الرتكي واخرون، م)جم 0.1م، والكروم جم10.05م، والنحاس جم10.01يوم موالكاد

 ).1988(املركز الفين حلماية البيئة ومركز البحوث الصناعية،  املصانع املوجودة يف املنطقة واليت تصب خملفاا داخل البحر

كما أن زيادة السكان وما رافقها من أنشطة جتارية وإقتصادية متنوعة أدت إىل التوسع يف حركة السفن مبيناء طرابلس 
حبه من مشكالت بيئية مرتبطة بتلوث الشواطئ باملواد النفطية وخملفات الصرف الصحي، واملخلفات الصناعية، ومواد وما صا

  البناء وغريها، واملواد الضارة األخرى، ملحقة الضرر باملوارد الطبيعية البحرية من أمساك واسفنج، وأعشاب حبرية. 

  . الضغط على الغطاء النباتي4.4.4

، مؤدية إىل اختفاء العديد من النباتات نتيجة عزار الغطاء النبايت من غابات وم يف معدالت السكان إىل الضغط علىأدت الزيادة 
لقطع األشجار والشجريات، وبزيادة هذا الضغط لتلبية احلاجة إىل الغذاء، زاد الضغط على أراضي الغابات واملراعي لتوسيع الرقعة 

من أراضي الغابات يف كل من منطقة القره بوللي وطرابلس على سبيل املثال إىل أراض للزراعة ولت أجزاء واسعة حتالزراعية، فقد 
ن الغابات مبنطقة إ فحم نبايت. وعلى سبيل املثال فاملروية، أو قطعت أشجارها للحصول على املردود املادي من خالل حتويلها إىل

، فيما قدرت م1976 سنةهكتار غابات متوسطة  3,866.57هكتار غابات كثيفة، و 2,499.96القره بوللي قدرت حبوايل 
هكتار  2,679.37 اىل، لتنخفض م1990 سنةهكتار غابات متوسطة  7,254.53هكتار غابات كثيفة، و 4,060.68حبوايل 

). ومن خالل صور األقمار الصناعية امكن 2006الشوشان، ( م2000 سنةهكتار غابات متوسطة  6,454.71غابات كثيفة، و
) للغابات مبنطقة الدراسة، فقد تبني 4(املبينة بالشكل  م2005 سنة) و 3( املبينة يف الشكل، م1976 سنةرسم خريطة للمنطقة ل

 28,450هكتارًا (تشمل هذه االشجار الزراعية)، تقلصت اىل  45,750 حبوايلتقدر  م1976أن مساحة الغابات كانت سنة 
مما نتج  لألراضياملختلفة  االستعماالتنتيجة تغري  ،ر خالل هذه الفرتة الزمنيةهكتا 1,730هكتار أي تقلصت مساحتها إىل 

  . عنه الضغط على الغابات وحتويلها اىل استعماالت اخرى خاصة الزراعات املروية والتوسع العمراين على حساب الغابات
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  م1976 سنةالغابات مبنطقة الدراسة  .3الشكل 

  

  م2005 سنةالغابات مبنطقة الدراسة  .4الشكل 

ومن هنا نستخلص من خالل املؤشرات السكانية وبالرغم من التأثري السليب لزيادة عدد السكان على املوارد الطبيعية فإن هذه 
املتوقع عند الزيادة رافقها تطور إجيايب يف املؤشرات السكانية األخرى مثل إخنفاض معدل وفيات الرضع، وزيادة متوسط العمر 

بأن املنطقة تعاين من ضغوطات بيئية، وهذه الضغوطات مل تكن علما  الوالدة، وزيادة يف املؤشرات املتعلقة بالصحة واتمع.
  :التايل واضحة يف بداية خطط التنمية، إال أنه يف السنوات االخرية بدأت واضحة وهي متمثلة يف
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  الصاحلة للزراعة والغابات.التوسع والزحف العمراين على حساب األراضي  �

  ومتلحها. ااستنزاف اخلزان اجلويف باملنطقة وتدهور مياهه �

 التلوث وبصوره املتعددة مثل تلوث الشواطئ وتكدس القمامة على الطرق العامة والشواطئ والغابات. �

  . مؤشرات التنمية المستدامة السياحية2.4

فإن املناطق املأهولة بالسكان بسهل اجلفارة بدأت تأخذ يف التغري السريع سواء من حيث التوسعات العمرانية أو  م1970منذ سنة 
الستخدامها ألغراض إنشاء التجمعات الصناعية، وأحد العوامل الرئيسة اليت كانت وراء هذا التغري هو التقدم الصناعي والتنمية 

ملناطق الساحلية ذات الكثافة السكانية العالية مثل طرابلس وما حوهلا، مما أسهم يف التغري اإلدارية باإلقليم حيث حدث تغري يف ا
رن السريع عمرانيًا وصناعيًا متشيًا مع التنمية الصناعية واإلدارية والزراعية اليت مشلتها خمططات التنمية خالل العقود األخرية من الق

صناعية لتلك املناطق بطيئًا وضئيًال جدًا ما قبل السبعينات، إال أن اإلنشاءات املاضي. لقد كان سري املشروعات السياحية وال
أدت إىل إحداث العديد من  م1995-1981 بالفرتة التنمية الثالثية واخلمسية السياحية والصناعية والبىن التحتية بعد خطط

نشطة السياحية الكبرية مع عدم وجود بنية حتتية مهيأة األضرار البيئية باملنطقة الساحلية وخاصة يف نطاق مدينة طرابلس، نتيجة لأل
للتعامل مع ارتفاع حجم تلك األنشطة، وكذلك القدرة احملدودة ألماكن اإليواء، وهو ما ترك أضرارًا على البيئة الساحلية 

لى العديد من األماكن ومشكالت ترتكز يف توفري اخلدمات والتخلص من الفضالت، والبناء العشوائي غري القانوين والذي قضى ع
  .)5اخلضراء وأثر على البيئة الطبيعية. واملؤشرات السياحية املتحصل عليها موضحة باجلدول (

  

  *مؤشرات التنمية السياحية .5 جدول

  

  

  

  

  )2006( 2010-2006 طة التحول لقطاع السياحة لسنواتخ اللجنة الشعبية العامة للسياحة،*

  

ومواردها من خالل املؤشرات املتحصل عليها للتنمية السياحية، فإن املنطقة حاليا ال تعاين من ضغوطات على البيئة 
ن السياحة يف املنطقة ال زالت تعتمد على ا، حيث عن عدم التخطيط السليم للمواقع السياحية والرتفيهية الطبيعية وتأثريها ناتج

ية يف فصل الصيف وأغلب الضغوط املرتتبة عليها تتعلق مبشكالت التخلص من املخلفات سياحة الشواطئ، وهذه السياحة مومس
واليت تشوه الساحل، أو من إنشاء املرافق السياحية بدون األخذ باالعتبارات البيئية عند إنشائها، كما أن أعداد السياح القادمني 

 الزيادة املتوقعة على الطلب على املياه، إال أن هذه الضغوط من خارج ليبيا ليس لديهم تأثري واضح حىت اآلن، مع االشارة إىل
  السياحية. واملنشآتالتخطيط السليم للمواقع  ىمل يراع اميكن أن تزداد مع مرور الوقت إذ

  العدد أو النسبة  المـــــــــؤشر

  268,850  إمجايل السياح الوافدين حسب تعريفة منظمة الصحة العاملية بالبالد

  81  إمجايل مرافق اإليواء السياحي مبنطقة الدراسة

  5,469  عدد الغرف مبنطقة الدراسة
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  . مؤشرات التنمية المستدامة الصناعية3.4

االستهالك، وزيادة إنتاج الطاقة واستهالك املواد الكربوهيدراتية تعترب الطاقة احملرك الرئيسي لعملية التنمية سواء من ناحية اإلنتاج أو 
هلما أغلب التأثريات على البيئة واليت تشمل ثلوث اهلواء اجلوي واستنزاف املوارد الطبيعية. واملؤشرات املتعلقة باستهالك الفرد 

مثل مؤشرات النمو السكاين، ومؤشرات التغري يف للطاقة تعترب ذات عالقة مرتابطة مع العديد من املؤشرات االقتصادية والبيئية 
خل. وتعترب ملوثات اهلواء اجلوي إة االوزون ... استعماالت األراضي، ومؤشرات انبعاثات غازات االحتباس احلراري، واستنفاذ طبق

اهرة الصوبة الزجاجية) من أهم املؤشرات املستخدمة يف الصناعة، خاصة انبعاثات الغازات املسببة لظاهرة االحتباس احلراري (ظ
واليت يعترب غاز ثاين أكسيد الكربون هو الغاز الرئيسي املسؤول عن هذه الظاهرة،  والذي ينطلق اجلزء األكرب منه من احرتاق 
الوقود االحفوري، ومن وسائل النقل أو املنشآت الصناعية. ويعترب احرتاق الوقود يف حمطات توليد الطاقة هو املصدر الرئيسي 

% من إمجايل االنبعاث، وميثل 30إىل  اهلوائي، حيت تصل نسبة مسامهته يف التلوث ز ثاين أكسيد الكربون يف البالدبعاث غاالن
%. وقد زاد االنبعاث لغاز ثاين أكسيد الكربون مبعدل أكثر من 43% ومتثل القطاعات األخرى 8%، والصناعة 17النقل 

، وذلك بسبب م2000مليون طن يف سنة  50إىل حوايل  م1980مليون طن يف سنة  18.7% خالل عقد واحد أي من 78
  .)2006 (اللجنة الوطنية للطاقة، زيادة يف استهالك الطاقة

يف على املعلومات والبيانات املتاحة  داعتمالامت نظراً لعدم وجود بيانات ومعلومات تفصيلية وتوثيقية ملنطقة الدراسة فقد 
  .)6(املؤشرات السكانية لإلقليم واملؤشرات املتحصل عليها واملوضحة باجلدول مثل لقياس كليبيا  

  

  *مؤشرات التنمية الصناعية يف ليبيا. 6جدول 

  العدد أو النسبة  المـــــــــؤشر

  كيلو وات ساعة  3119  2005سنة  استهالك الكهرباء للفرد  

  مرتي طن  8.9  2003نصيب الفرد من انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون عام 

  )2006برنامج االمم املتحدة للبيئة،  ؛ 2006خالط وأخرون،( اىل اً استناد ثانعمل الباحمن  *                

  

من خالل النتائج املتحصل عليها يتبني أن االنبعاثات املقدرة لغاز ثاين أكسيد الكربون يف ليبيا ال زالت يف املستويات املقبولة، 
ويعترب احرتاق الوقود يف الصناعة ويف وسائل النقل من أكثر القطاعات انتاجًا لثاين أكسيد الكربون. حيث بلغ نصيب الفرد يف 

طن. مع االشارة بان كميات  8.9، ليصل اىل م1989أطنان سنويا سنة  7.29ة من ثاين أكسيد الكربون من الكميات املنبعث
انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون تشهد زيادة سنوية يف كمياا وذلك نتيجة الطلب املتزايد على الطاقة يف شىت ااالت خاصة 

جدول يف جمال توليد الكهرباء والنقل. ومبقارنة نصيب الفرد يف ليبيا من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون مع بعض الدول االخرى، 
من حصة االنبعاثات على املستوى العاملي، اال ان حصة الفرد أعلى من بعض الدول االخرى  0.2) يتبني أن ليبيا تساهم يف 7(

(أي حاصل قسمة االنبعاثات من ثاين أكسيد الكربون مقسومة على عدد  وذلك الن حصة الفرد تعتمد على عدد السكان
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 ول ذات املسامهة املنخفضة يف كمية انبعاثات ثاين أكسيد الكربون على املستوى العامليالسكان)، وبالتايل تعترب ليبيا من الد
  ). 2006، (برنامج االمم املتحدة للبيئة

  مقارنة نصيب الفرد يف ليبيا من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون  مع بعض الدول. 7جدول 

  الدولـــــة

  المتريانبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد بالطن 

  السنة  (%) 2003الحصة من المجموع العالمي 

1980  2003  
  0.2  8.9  8.9  ليبيا

  1.2  13.0  17.5  السعودية

  0.7  5.1  3.5  اجلزائر

  0.1  2.1  1.5  تونس

  0.6  2.0  1.0  مصر

  2.2  9.4  10.5  اجنلرتا

  23.0  19.8  20.1  امريكا

  16.5  3.2  1.5  الصني

  

  3,119إىل  م1990الساعة للفرد سنة /واتكيلو   1,493أما فيما يتعلق باستهالك الفرد من الكهرباء فقد زاد االستهالك من 
  ، وهذا يعين زيادة يف انبعاثات ثاين أكسيد الكربون.م2005الساعة للفرد سنة /كيلووات

ذه املواد أما فيما يتعلق باملواد املستنفدة لطبقة االوزون يف ليبيا، طبـــقاً لربتوكول مـــونرتيال وتعديالته، فقد كان استهالك البالد من ه
). ومبقارنته خبط األساس لكميات املواد املستنفدة لطبقة األوزون احملدد من 8كما موضحة باجلدول (  2004إىل  1999للفرتة 

  )، فان الكميات مل تتجاوز احلدود املسموح ا.9ـــدول (املبينة باجلمونرتيال  بروتوكول

  

  *(املواد املستنفذة لطبقة االوزون) يف بروتوكول مونرتيال معدالت استهالك ليبيا بالطن من املواد اخلاضعة للرقابة .8 جدول

 المواد الخاضعة للرقابة
 معدالت االستهالك بالطن

2003  2004 2005 2006 2007 

 CFCs( 710.0 610.0 303.0  - 107.0الفلورو كلورو كربون (

 Halons)(   - 714.5 714.5 653.91 316.533هالون 

 Methyl Bromide(   - 96.00 96.00 96.00 75.00(ميتيل بروميد 

  ).2005( وتوكول مونرتيال ، املرفق السابعبر *               
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  *م 2004اىل  1999املواد املستنفدة لطبقة األوزون بليبيا للفرتة خط األساس لكميات  .9 جدول

  2004  2003  2002  2001  2000  1999  خط األساس  المادة الكيميائية

  CFCs (  716.71  983.98  985.38  985.38  985.38  704.05  459.00الفلوروكلورو كربون (

  CTC(  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00( ثالثي كلوروكربون

  Halons)(  633.07  504.50  532.74  532.74  532.74  714.50  714.50هالون  

  MBR(  94.05  73.50  77.7  77.7  77.7  90.00  96.00( ميتيل بروميد
  )2005 ، املرفق السابع،مونرتيال استنادا اىل بروتوكولثان (عمل الباح *

  

أغلب املنشآت الصناعية، وحمطات توليد الطاقة ويف غياب التقنيات إال أن املشكلة الواضحة مللوثات اهلواء اجلوي يف ليبيا هو أن 
 املالئمة ملعاجلة انبعاثها أو عدم كفاءة أنظمة املعاجلة املوجودة باملصانع، ترتب عنه تصريف الغازات العادمة إىل اهلواء مسببة تلوث

  لمزروعات والنباتات.ثها ليلألوساط احمليطة هلا، سواء كانت لألوساط البيئية املختلفة، أو تلو 

، وبالرغم من التطور االقتصادي والصناعي الذي شهدته ة بالصناعة اليت مت احلصول عليهامن خالل املؤشرات املتعلق
منطقة الدراسة فإن املؤشرات مل تتجاوز احلدود املسموح ا مع ظهور السلبيات على األوساط البيئية املختلفة مبنطقة الدراسة؛ 

فر خدمات البنية التحتية املتعلقة بالبيئة كعدم االلتزام بالتخلص من املخلفات الصناعية املختلفة بالطرق السليمة وذلك لغياب تو 
وميكن إمجال ما سببته التنمية الصناعية خالل خطط التنمية  والصحيحة، وعدم إجراء دراسات األثر البيئي للمصانع قبل إنشائها.

  املاضية يف النقاط اآلتية:

الشواطئ مبنطقة تصريف املخلفات الصناعية وتلوث الثروة السمكية واألحياء البحرية األخرى إضافة إىل تشوه تلوث  �
  املظهر العام.

زيادة املخلفات الصلبة وعدم وجود معاجلة هلا وجتميعها مع القمامة احلضارية كما حيدث يف معظم املواقع تسبب ىف  �
  مشكالت بيئية وصحية.

نتيجة عطل األجهزة اخلاصة بتقليل ملوثات اهلواء مما تسبب ىف مشكالت بيئية ىف املنطقة احمليطة مما تلوث اهلواء اجلوي  �
  يؤدي إىل أضرار سلبية على الصحة العامة ومصدر قلق للمواطنني املقيمني جبوارها.

  ستنتاج.اإل5

ادة السكانية، ويف بادي األمر مت االهتمام شهدت البالد خالل العقود املاضية تنمية شاملة يف كافة القطاعات، اقرتنت بالزي
بالتنمية االقتصادية واليت تستفيد من موارد البيئة الطبيعية واستثمارها مما نتج عنه بروز بعض املشكالت البيئية متثلت يف التلوث 

ملعاجلة التلوث واحلد من تدهور واستنزاف موارد البيئة خاصة املياه اجلوفية، مما فرض أعباء ضخمة على االقتصاد على املدى البعيد 
  املوارد.
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مبنطقة الدراسة  م2005 سنة 2شخص/كم 430ومن خالل مؤشرات التنمية السكانية تظهر الكثافة السكانية حيث وصلت إىل 
مما يعين زيادة يف عدد سكان املنطقة. وبالرغم من التأثري السليب لزيادة عدد السكان على املوارد الطبيعية فإن هذه الزيادة رافقها 

يف تطور إجيايب يف املؤشرات السكانية األخرى مثل إخنفاض معدل وفيات الرضع، وزيادة متوسط العمر املتوقع عند الوالدة، وزيادة 
  املؤشرات املتعلقة بالصحة واتمع.

بالرغم من التطور االقتصادي والصناعي الذي  تشري إىل أنهاليت مت و كما أنه من خالل املؤشرات املتعلقة بالصناعة 
قة شهدته منطقة الدراسة فإن املؤشرات مل تتجاوز احلدود املسموح ا مع ظهور السلبيات على األوساط البيئية املختلفة مبنط

الدراسة؛ وذلك لغياب توفر خدمات البنية التحتية املتعلقة بالبيئة كعدم االلتزام بالتخلص من املخلفات الصناعية املختلفة بالطرق 
  السليمة والصحيحة، وعدم إجراء دراسات األثر البيئي للمصانع قبل إنشائها.

عن  ومواردها الطبيعية وتأثريها ناتجلى البيئة وفيما يتعلق مبؤشرات التنمية السياحية فهي كذلك دون أي ضغوطات ع
  عدم التخطيط السليم للمواقع السياحية والرتفيهية.

النظر إىل حمدودية هذه املوارد وإىل أمهية االهتمام  األمر يتطلبلتفادي تأثري التنمية يف شىت ااالت فإن عليه، و 
يتأتى إال من خالل التخطيط االقتصادي، وإدراج البعد البيئي يف كافة بالتقنيات البيئية النظيفة، واملصادر البديلة، وهذا ال 

  األنشطة البشرية.

  التوصيات.6

بالنظر إىل ما يسببه التزايد السكاين باملناطق الساحلية من ضغوطات على املوارد الطبيعية وحمدودية هذه املوارد مما قد يؤدي  إىل 
ن هذه لذا فإخطط التنمية هذه املوارد من خالل التخطيط السليم، والذي يليب حاجات التنمية والبيئة،  ىاستنزافها إن مل تراع

  :قد توصلت إىل التوصيات التاليةالدراسة 

العمل على إنشاء قاعدة للبيانات واملعلومات للموارد الطبيعية تستند على دراسات تفصيلية وليست تقديرية، حىت ميكن  �
  ملتخذي القرار التعرف على الوضع احلايل، واملساعدة يف اختاذ القرار الصحيح. 

واملادية مبا ميكنها من أداء املهام  االهتمام بوحدات التوثيق يف كافة القطاعات وتزويدها بكافة اإلمكانيات البشرية �
  توحيد املعلومات والبيانات القطاعية وإصدارها سنويا من جهة اعتبارية واحدة. باإلضافة إىل املناطة ا.

وضع االعتبارات البيئية يف احلسبان عند التخطيط لكافة األنشطة التنموية، لتبيان احتماالت التغريات البيئية، مع حماولة  �
  حللول هلا أو التخفيف من آثارها على البيئة ومواردها الطبيعية قبل إنشائها.إجياد ا

  وضع برنامج لإلدارة املتكاملة للمناطق الساحلية. �

نشر املعرفة والثقافة بني شرائح اتمع املختلفة، من خالل تسخري كافة الوسائل اإلعالمية املختلفة، للتعريف بالبيئة  �
  طر اليت تؤدي إىل استنزافها.واملوارد الطبيعية واملخا
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