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  المقدمة

  
  لــي وفریق عمــــل االستراتیجیة الوطنیـــة للتنمیــة المكانیــة ان نتقدمیطیب      

بالشكر لرئاسة اللجنــــة التسییریة لمجلس التخطیـــط الوطنــــي وادارة الدراســـات 

والخطـــط على اھتمامھم بموضوع التنمیـــــة المكانیـــــة ، وتكلیفنا بدراستھ بموجب 

   .2012لسنة ) 10(قرار المجلس رقم 

مة في لیبیا تتطلب وضع  الوطنیــة للتنمیــــة الشاملـــة والمستدااالستراتیجیة    

مجموعة من االستراتیجیات النوعیة اساس ودعامة لتنفید الخطط والبرامج والمشروعات 

كانیة إحدى ھذه الم التنمیةالتنمویة المختلفة خدمة للمصالح العامة للجمیع و

االستراتیجیات والتي ھي عملیة لنقل المجتمع من االوضاع القائمة الى اوضاع متقدمة 

ً تسعي لر ً واداریا ً وعمرانیا ً وثقافیا ً واجتماعیا   .فع مستوي المعیشة اقتصادیا

. المكانیـــة تتم عن طریق التخطیط بابعاده النوعیة والزمنیة والمكانیة ة ـــوالتنمی    

وذلك بتعدد المـــوارد واالمكانیـــات الطبیعیـــة والبشریـــة المتاحة في كل منطقة 

  .ق االھداف المرغوبة من اجل رخاء المجتمع ورفاھیتھ وتنمیتھ وتوظیفھا بفاعلیة لتحقی

وصول المجتمع في أي مكان وزمان الى مستوى من :  التنمیـــة المكانیـــة ھي اذاً     

التطور المالئم لتعزیز عملیة النمو االقتصادي واالجتماعي لذلك تسعى الدراسة 

ــة للتنمیــــة المكانیــــة وتتناول بموضوعیة إلى صیاغة مالمح االستراتیجیة الوطنیـ

المفاھیم واالھداف والمحاور ومجاالت تشمل المـــوارد الطبیعیـــة والمــوارد 

االقتصادیــــة والسكــــان ، والبنیـــة التحتیــــة ، والخدمـــات التعلیمیـــة والصحیـــة 

بما یحقق . واالدارة المحلیــــة والرعایـــة االجتماعیــــة ، والسیاســـات البیئیـــة ، 

مستوي متقارب ومتوازن بین المناطق المختلفة بحیث ال تتمیر منطقة عن اخرى ، 

ونتغلب على التمایز وتحقق العدالة التنمویة المكانیة وتزول الفوارق بین االقالیم 

 ً ً مستقبال ً واجتماعیا   .اقتصادیا

 العدید من المشاكل والتحدیات منھا المستوى  التنمیــــة المكانیـــة في لیبیاتواجھ    

المنخفص للبنیة االساسیة والتفاوت في توزیعھا بین المدن في مجاالت الطرق 

واالتصاالت ، وتوفیر المیاه الصالحة للشرب والمحافظة على البیئة ، والتفاوت في 

، كذلك تصاعد الخدمات الصحیــة والتعلیمیــة والترفیھیــة والمناشــط االقتصادیـــة 

نسبة البطالـــة بین من ھم في سن العمل ، والھجـــرة من الریف إلى المدن ، وتفاقم 
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الھجرة غیر الشرعیة ومركزیة االدارة وغیرھا ولكن الفرص المتاحة الرساء بنیة 

  .اساسیة وخدمیة ، وتحقیق تنمیة مكانیة كبیرة في لیبیا 

) خطط التنمیة السابقة(رفة واقع التنمیــة  مالمـح االستراتیجیــة على معتتركز    

والتحدیات التى واجھتھا من خالل مراجعة التقاریر والدراسات السابقة واالستعانة 

بالخبراء الوطنیین في مجاالت مختلفة متخدین من االقالیم التخطیطیة لمصلحة التخطیط 

من قرى ومدن وتقاسیم بما فیھا ) طرابلس ، الخلیج ، بنغازي ، فزان(العمراني االربعة 

اداریة أقالیما تبنى علیھا االستراتیجیة وكذلك االطالع على التجارب الدولیة الناجحة 

واالطالع على العدید من تقاریر التنمیة البشریة ومصلحة التخطیط العمراني ، الھیأة 

، العامة للمعلومات واحصاءات االنتاج الزراعي ، وتقاریر االمم المتحدة للسكـــان 

وتقاریر البنـــك الدولي، وخطط التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة التى عرفتھا لیبیا منذ 

الخمسینیات كما تم التنسیق مع منذوبى كل من مركز البحوث الصناعیة ، ومصلحة 

  .التخطیط العمراني ووزارة الحكم المحلي 

ً وبعض المسا15( اعضاء فریق العمل المكون من ابدى     ً ) عدین خبیـــرا جھدا

ً وفق تخصصاتھم المتنوعة  ً خاصا سكـــان ، علم اجتمـــاع ، جغرافیـــا ، (واھتماما

بیئـــة ، میــاه ، زراعـــة ، ثروة حیوانیـــة وسمكیـــة ، جیولوجیــا ، ادارة ، اقتصــاد ، 

 من  ھذا العمل ، الذي استغرق اكثرالنجاز) الخ .. تخطیط حضــري ، تعلیـــم ، صحـــة

بدأنا بعقد اجتماعات تمھیدیة تم تالھا العدید .  صفحة 340 أشھر وخلص إلى اكثر من 6

من االجتماعات االسبوعیة ونصف الشھریة واجراء كثیر من المناقشات على مستوي 

الفریق كلھ او في شكل لجان فرعیة تم خاللھا وضع تصور لمالمح االستراتیجیة وتحدید 

ھا وتقسیم العمل بین االعضاء للكتابة فى المحاور كل وفق مفھومھا واھدافھا ومحاور

تخصصھ والخطوات التى تتبع فى اعدادھا واالستعانة بمن یرى من الخبراء واالوراق 

والتى عكست واقع كل محور ) عرضت فى مثنى العمل كما وردت من اصحابھا(

بل التخطیط والتى برزت فى المحور االخیر عن مستق. والتحدیات والفرص للتنمیة 

  .للتنمیة المكانیة 

 ال ندعى اننا وضعنا استراتیجیـــة وطنیـــة للتنمیـــة المكانیـــة ولكن بھذا العمل    

حددنا مالمح الستراتیجیـــة للتنمیـــة المكانیــــة وما یجب ان یؤخد فى االعتبار عند 

ـة لألقالیم في لیبیا فیحتاج الى التخطیط لھا اما وضع استراتیجیة محددة للتنمیــــة المكانیــ

الموارد البشــــریة والموارد الطبیعیـــــة ( دراسات تفصیلیة معمقة لخصائص كل اقلیـم  
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منطلقین من عدالة توزیع التنمیة ) والمحافظة على البیئــــة والالمركـــــزیة االداریــــة 

ً من منظور وطني شامل    .وتكاملھا وظیفیا

 ال یسعني اال ان اكرر الشكر الخاص لمجلس التخطیط الوطني مع التعبیر وفى الختام    

 ً العمیق العضاء فریق العمل على تعاونھم وقیامھم بھذا العمل واخص بالتقدیر ایضا

مقرر فریق العمل على قیامھ بدوره على اكمل وجھ وكذلك الطباعة وكل العاملین 

 للتعاون مع مجلس التخطیط الوطني ونحن كفریق عمل نعرب عن استعدادنا. بالمجلس 

ً للوطـــن  ً مفیدا   .على أي دراسة تقدم من خاللھا شیئا

  

  یلةقبشیر ابو القاسم ابو.د

  رئیس فریق العمل                                                                   
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   االولمحورال

   إطار عام-التنمیة المكانیة 

  

  الھویة والمكان :    لیبیا -وال  ا

    مسیرة التخطیط التنموى فى لیبیا - ثانیا 

   الخطط التنمویة االقتصادیة واالجتماعیة 2-1

  تراجع اداء لیبیا فى التنمیة البشریة  2-2

   التخطیط المكانى 2-3

  حالة لیبیا –التخطیط االقلیمي  2-4

   المخططات االقلیمیة فى لیبیا 2-4-1  

   إطار المفاھیم– التنمیة المكانیة -          ثالثا       

   مفھوم التنمیة 3-1

  منھجیةال المفھوم و-  التنمیة المكانیة3-2                       

   االھداف العامة للتنمیة المكانیة3-3   

  بیا  اھداف التنمیة المكانیة فى المخططات االقلیمیة فى لی3-3-1                            

   االستراتیجیات العامة التنمیة المكانیة 3-4                      
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   االول المحور

   اطار عام-   التنمیة المكانیة 

  

  الھویة والمكان:    لیبیا - اوال 

وتأتى ) 22ص م ،2010الكتیب االحصائى (مربع م . ك1.665.000تبلغ مساحة  لیبیا 

 فى افریقیا  وتقدر نسبة األراضي الصالحة للزراعة فى الترتیب الثالث من حیث المساحة

، وتعد  وتعتمد على سقوط األمطار، أما البقیة فیغلب علیھا الطابع الصحراوي ،%2فیھا 

  .وقلة مصادرھا أحد العوامل الرئیسة التي تؤثر على الزراعة في لیبیا  ندرة المیاه ،

، إضافة إلى  لنفط والغاز الطبیعيتتمتع بوجود موارد معدنیة ضخمة یھیمن علیھا نشاط ا

من إنتاج  % 5.1من انتاج النفط العربي ، ونحو % 8.7وتسھم لیبیا بنحو  خام الحدید ،

 ، وقد جنبھا المخزون االحتیاطي من النفط والغاز من األنتاج العالمي%1.9، و األوبك

ریر التنمیة تق (لھ البلدان النامیة نتیجة تقلبات األسعار من التدھور الذي تعرضت 

 ملیون 1.6ویقدر متوسط االنتاج الیومى من النفط الخام  ) 50ص ، 1999البشریة 

  ).38ص ،  م2010الكتیب االحصائى (برمیل 

     ویعد المورث الثقافى والموقع االستراتیجى على البحر المتوسط والمعالم الطبیعیة 

والسیاحة الصحروایة والسیاحة المتنوعة والمواقع االثریة والمدن االسالمیة وعمارتھا 

  .الثقافیة من اھم المقومات لصناعة سیاحیة وطنیة 

 لیبیا من البلدان الصغیرة ذات الكثافة السكانیة المنخفضة مقارنة بالمساحة دتع   

، ویعد الفراغ السكانى من مھددات االمن الوطنى اللیبى حیث یتركز أغلب  الجغرافیة

 ، ملیون نسمة 5.657.692، یبلغ عدد سكانھا  ليالسكان في مدن الشریط الساح

 ، 1954في عام % 1.1ارتفع معدل النمو السكانى  من  فقد  )33ص المصدر السابق ،(

، وعاد % 4.2وصل في الثمانینیات إلى و،  1973-1964خالل الفترة % 3.4إلى 

 1.8 م الى2006تعداد السكانى ال، وصل فى   %2.8م إلى 1995وانخفض في تعداد 

  )33ص المصدر السابق ،.(وال یزال یعتبرھذا من المعدالت العالیة
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السیاسات السكانیة  ( م 2030 ملیون بحلول عام 8ویتوقع ان یصل عدد السكان الى 

مصحوبا باستقبال ھائل للعمالة العربیة ) 40 ، ص 2007 م ،2030-2006الوطنیة 

ة وبارتفاع نسبة التحضر التي وصلت إلي الوافدة فى السنوات االخیرة ، والھجرة الریفی

) 51 -50ص ص م  ،1999تقریر التنیة البشریة : لیبیا( واختفاء السكان الرحل % 85

ویشیر الوضع الى تنامى االختالط العرقى للسكان بخاصة الجنوب الصحرواى وتزاید 

  .الھجرة االفریقیة غیر الشرعیة 

والوحدة الوطنیة لكامل ترابھا بعد التقسیم م 1951تمتعت لیبیا باالستقالل الوطنى فى 

الذى فرضتھ القوى االستعماریة المتمثل فى ثالث والیات برقة وفزان وطرابلس الغرب  

درجة الكفاف لغالبیة السكان ،  ، ومستوى المعیشة ال یتعدى فقد كانت البالد فقیرة جدا

 النمو السكانى لسوء ویرجع االنخفاض في معدل ، %1.1وال یزید النمو السكاني على 

، وعدم توافرالغذاء  ، وارتفاع الوفیات ، وانتشاراألمراض الوبائیة األحوال الصحیة

 الى ت، ونزامن ذلك مع تدنى مستوى التعلیم وانتشار االمیة التى وصل بسبب الجفاف

النفط فى (من المجتمع % 90أما التعلیم فقد انتشرت االمیة فى . من السكان % 90

   ).228-227ص ص  ، بدون تاریخ م ،1970-  1953  اللیبیىاالقتصاد

،   فائضا في المیزان التجاري-  ألول مرة- وقد حقق االقتصاد اللیبي في الستینیات

من  ، وقفزت عوائد الحكومة من تصدیر النفط م1961بتسویق أول شحنة للنفط في عام 

م ، 1961/1962ار عام ملیون دین2م إلى ما یقرب من 1955/1956 ألف دینارعام 50

 ملیونا عام 54م لیصل إلى 63/1964 ملیون عام 24وتضاعف المبلغ إلى 

وتحولت لیبیا ). 1960تقریر التنمیة فى لیبیا (م فى الخطة التنمویة االولى 1965/1966

، وأصبحت من البلدان الموسرة ، وإذا بالبلد الذي یشك  بفضل النفط من الفقر إلى الثراء

،  ى البقاء دون مساعدة خارجیة یتحول إلى بلد یوزع المعونة والمساعداتفي قدراتھ عل

ووصفت حركة الھجرة في الستینیات بأنھا خروج جماعي من الریف إلى المدن بحثا عن 

  .العمل في الشركات النفطیة

 م ،2012م ،2010الكتیب االحصائى ( ألف أسرة 886.578 یبلغ عدد األسر اللیبیة

الفئة العمریة  تصل ، ، وھو من المجتمعات الفتیة أفراد5.9قدره بمتوسط حجم ) 41ص

رقم  وھو)  34ص المصدر السابق ،% (31إلى   م2006 سنة في نتائج تعداد 15أقل من

 من 103وتبلغ نسبة النوع . ذو داللة خاصة في االستخدام وتوفیر الخدمات االجتماعیة 

ة في التدني لصالح اإلنات وارتفع سن ، وھي نسبة مستمر  من اإلنات100الذكور مقابل 

سنة فى  34لى وام ، 1995 سنة في سنة 32م إلي 1984 سنة في 27الزواج للذكور 
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 سنة عام 28م الي 1984سنة في سنة  23 م وارتفع سن الزواج لإلنات من2006تعداد 

ا التقریر الوطنى االول لحالة السكان فى لیبی( م 2006سنة فى تعداد  31الى  وم1995

االمر الذى یتوقع منھ انخفاض فى معدالت االنجاب ویترافق ذلك مع ) 44م ، ص2010

سنة فى  65 سنة فى السبیعینات لیصل الى 48ارتفاع أمد الحیاة والعمر المتوقع من 

  . سنة مما یرفع شریحة المسنین فى المجتمع 70م وتضعھ التقدیرات بحدود 1995
  

   لیبیا مسیرة التخطیط التنموى فى –ثانیا 
  خطط التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة2-1

ترجع بدایات التخطیط االقتصادي واالجتماعي في لیبیا إلى الستینیات حیث وضعت أول 

 603م وقدرت مخصصاتھا1968-1963خطة للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في لیبیا

ات العاجلة كالمدارس واعتبرت أول برنامج وجھ لتنفیذ المشاریع واالحتیاج. مالیین جنیھ

والمستشفیات والمرافق العامة ، التي كان یتوالھا مجلس اإلعمار، وقد أظھرت نموا 

مشروع الخطة الخمسیة (،   %4.9  1965و1960ملحوظا بلغ متوسطھ مابین عامي 

، 1975م ،1974-1969مشروع الخطة الخمسیة  / 7-3م ، ص ص 1968م ،1963

عالیة في نمو الناتج المحلي اإلجمالي وصل إلى واستطاعت تحقیق معادالت  ) 9ص

، صرف على البنیة األساسیة والمرافق العامة التي كانت تحتاج إلیھا المدن % 14

وبعد االنتھاء من . ولكنھا لم تنھض بالتعلیم والصحـــة واإلسكان الرئیسة دون األریاف

ت معالجة الجوانب  م استھدف1974– 1969الخطة األولى شرع في إعداد خطة التنمیة 

  .االقتصادیة واالجتماعیة غیر أنھا لم تستكمل
  

  :خص مالمح  المجتمع في الستینیات فیما یلى لوتت

  ،1963ل سنة . ج170إلي  ،1962 ل سنة. ج122 زیادة في دخل الفرد من -1

ووصل في نھایة  ، 1965ل سنة .  ج286.8 إلي 1964ل سنة .  ج236إلي 

 ، م  1970- 1953فظ فى االقتصاد اللیبى نال(ل . ج642إلي  1969 سنة

  ) .316ص ، 1980

االعتماد الكامل على إنتاج النفط وتصدیره كمصدر الحتیاطات النقد االحنبى ،  -2

  .وارتباط معظم األنشطة االقتصادیة الخدمیة بمجال إنتاج النفط

، وسیاسة االنفتاح  النمو المضطرد لقطاع التجارة الخارجیة خاصة الواردات -3

، لعدم قدرتھا على منافسة البضائع األجنبیة ،  تي أضرت بالمنتجات المحلیةال
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لى قطاع الخدمات العامة األمر الذي ترتب علیھ انتقال العاملین فیھ إ

  .والمصارف

،  بدأت الدولة بأجھزتھا المختلفة تضطلع بالدور الرئیس للنشاط االقتصادي -4

  . تھوحصولھا على إیرادا ، لملكیتھا لقطاع النفط 

دخول التقنیة الحدیثة والمتطورة عن طریق الشركات  -5

، كان لھا تأثیر كبیر علي البنیة االقتصادیة واالجتماعیة التقلیدیة في  النفطیة

وھیأتھ ) 14دراسة تحلیلیة ، ص: دور النقود فى االقتصاد اللیبى ( المجتمع

مقارنة بالتخلف لتحول وتغیر اجتماعي تمیز بالوفرة المالیة والنمو المتسارع ، 

  .والركود الذي اتسم بھا سابقا
  

  :وتتمیز مالمح مرحلة السبعینیات بمایلى 

  .إحداث تغییر كبیر في بنیة المجتمع بسبب الوفرة المالیة لعوائد النفط  -1

على جمیع مجاالت الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة ) القطاع العام ( سیطرة الدولة  -2

 . والسیاسیة

، واالھتمام بالصناعات  ، وإنشاء المشروعات الضخمة لزراعةاالھتمام بقطاع ا -3

  .التحویلیة 

  .تكوین بنى أساسیة في التعلیم والصحة والطرق واإلسكان والكھرباء -4

، وارتفاع  ، وتحقیق إلزامیة التعلیم ، ونسبة األمیة انخفاض في نسبة الوفیات -5

  .نسب القید في التعلیم الثانوي والجامعي
  

التنمویة اللیبیة في الثمانینیات ، بسبب االنخفاض الحاد في أسعار النفط تعثرت التجربة 

وانخفاض معدل النموإضافة إلى االلتزامات القائمة للمشروعات التنمویة الضخمة، 

، وظلت مصادر الدخل عرضة للتقلبات الدولیة  وزیادة حجم الدین العام المحلي

أوقف و، األمر الذي أعاق عملیة التنمیة  والعوامل الداخلیة المتعلقة بإدارة الموارد

،  ، ومن ثمة الحظر الدوليتطورھا في التسعینیات ، وقد ضاعف ذلك الحظر االقتصادي

، وحظر  والذي شمل منع استیراد المعدات المتعلقة بالنفط وتجمید األرصدة اللیبیة

مالیة ، وعقوبات اقتصادیة أخرى كلفتھا خسائر  ، وحظر تصدیر األسلحة الطیران

، انعكست على النمو االقتصادى وأفرزذلك اختالال أدي إلى تدھور قیمة العملة  ضخمة

وازدادت  ، وانخفاض مستوى معیشتھم ، الوطنیة وتدھورھا ، وتدھور دخول األفراد

وقلة فرص العمل  ، وارتفعت نسب البطالة وتأثر نمط التوظیف معدالت التضخم ،
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ر بین القطاعین العام والخاص وارتفاع أسعار السلع وتدني األجوروالتفاوت في األجو

االمر الذى یثیر التساول حول  ، وخفض الدعم ، وتخفیض اإلنفاق على الصحة والتعلیم

  .اداء لیبیا في التنمیة ومدى قابلیتھ لالستدامة 
  

  : بمایلى  في  التسعینیات مالمح المجتمع تمیزت

انعكس سلبا على تمویل  ، انخفاض شدید في أسعار النفط وفي عوائده -1

  .المشروعات اإلنمائیة

 4320انخفاض في دخل الفرد مقاسا بالناتج المحلي اإلجمالي حتى وصل إلي  -2

ً أمریكیا   . دوالرا

  .خفض االنفاق على الخدمات العامة الصحیة والتعلیمیة  -3

  .الخصخصة وتملیك الوحدات االقتصادیة العامة لألفراد  -4

  .اص لسوق العمل عودة النشاط االقتصادي الخ -5

  .الحظر الدولي وآثاره االقتصادیة  -6
  

  تراجع اداء لیبیا فى التنمیة البشریة  2-  2

حیث بلغت قیمة دلیل التنمیة  ، لیبیا من البلدان ذات اإلنجاز التنموي المتوسط صنفت

م  ویقوم الدلیل على جمع أدلة المؤشرات 2006 بتقریرالتنمیة البشریة 0.798البشریة 

ومعدل المعرفة  ومستوى المعیشة مقاسا . العمر المتوقع عند الوالدة:   وھيالثالثة

بنصیب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي وقسمتھ على ثالثة، وقد تم حساب قیمـــة 

مقسومة على ) 0.72 (- ) 0.86 (-) 0.81(المؤشرات التنمویـــة فـــي لیبیا على التوالي 

    .0.798 م تســــاوي 2006لتنمیة البشریــة لعــام وتصبح قیمــة دلیــل ا ثالثة ،

الرتباط دلیل التنمیة البشریة بدلیل الفقر البشري الذى یستخدم للتعرف على المناطق التي 

ویسھم في  تكوین  ، ، ویقدم صورة عن الفقر البشري متعدد األبعاد تشكو من الحرمان

  :و یتأسس ھذا الدلیل علي . مقیاس مركب یمكن استخدامھ بإضافة عدة مؤشرات 

  . سنة من العمر40   نسبة السكان الذین ال یتوقع لھم الوصول إلى -

 .   نسبة األمیة بین البالغین-

 :   الحرمان من العیش الالئق ویتألف من-

•  ً   .نسبة السكان المحرومین من الحصول على میاه مأمونة صحیا

  .نسبة السكان المحرومین من الخدمات الصحیة •

 .ة األطفال دون سن الخامسة ناقصي الوزننسب •
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 -  م أن الرقم القیاسي للفقر البشري في لیبیا2006 فقــد أظھر تقریرالتنمیة البشریة لعام

% 15.3 یعادل -الذي یستدعي الحصول علیھ إجراء عملیات حسابیة المجال لذكرھا 

وتظھر مالمح  بشریةتمثل نسبة السكان اللیبیین المحرومین من التمتع بالتنمیة ال وھي

، ویبلــغ عــدد األشخاص الذین الیتوقع لھــم  الفقر البشري فــي فئة األطفال والنساء

والذین لیس لدیھم فرصة للحصول على الخدمات % 4.2 سنة 40العیــش حتى سن 

ونسبة األطفال % 28، ونسبة السكان الذین ال یحصلون على میاه مأمونة %5الصحیة 

تقري التنمیة البشریة % (18.3 ویبلغ معدل األمیة بین البالغین %5ناقصي الوزن 

  ).م 2006

  0.801ولقد تراجع ترتیب لیبیا من البلدان ذات التنمیة البشریة العالیة الذي كانت  قیمتھ

إلي مجموعة البلدان ذات التنمیة البشریة المتوسطة بتقریر التنمیة  ، م1997بتقریر 

طات الحالیة على استمرار تراجع لیبیا وانتشار حاد للفقر م وتدل المعی2006البشریة 

  .البشرى والمادى 
  

  يالتخطیط المكان 2-3
حصر الموارد واالمكانات المتوفرة فى الدولة او االقالیم " بانھ المكانيیعرف التخطیط 

من خالل ربط مشروعات التنمیة "وكیفیة استغاللھا لتحقیق االھداف المرجوة 

تنمیة االجتماعیة والتنمیة العمرانیة واعادة توزیع السكان وفق الموارد االقتصادیة بال

المتاحة، وانشاء نقاط لجذب السكان من خالل تخصیص بعض النشاطات المالئمة 

وتحقیق التوزیع االمثل لالنشطة االقتصادیة والخدمات والموارد الطبیعیة والبشریة بین 

" االقلمة"للتخطیط المكانى االھتمام بموضوع مختلف المناطق وقد ادى االنتشار الواسع 

وھو تقسیم الدولة الى اقالیم من اجل تحقیق حالة من التنمیة على مستوى ھذه االقالیم 

  :باتباع اسلوب التخطیط االقلیمیى الذى یتم بثالثة مناھج  

 یعتمد على الشبكة االداریة كاطر مكانیة تخطیطیة وتعنى ھذه – المنھج االول •

بلدیات مثل   التى تنقسم الیھا الدولة  كنظام محافظات اواالقسام االداریةالشبكة 

  . بشأن الحكم المحلى فى لیبیا 59 مااقره قانون رقم

 نتیجة لعدم مناسبة االقالیم  االقالیم التخطیطیةیعتمد على –المنھج الثانى •

الداریة  وقد االداریة الھداف التنمیة المكانیة او نتیجة لعدم استقرار التقسیمات ا

اقرتھ  مثل ما.قالیم االداریة األ  منتتكون ھذه االقالیم التخطیطیة من عدد

 مصلحة التخطیط العمرانى 
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حدات اداریة نشاء و وذلك بااالقالیم االقتصادیة یعتمد على – المنھج الثالث •

 .م مع االھداف التخطیطیة الوطنیة  یتم تكوینھا لتتالءجدیدة

عدم استقرار الواحدات عند نھجین الثانى والثالث بخاصة تظھر الحاجة لدمج الم

ظروف الداخلیة والتعامل مع االقالیم الاالدرایة من حیث العدد او المسمیات و

التخطیطیة قد یعطى اولویة فى التنمیة مستندة الى منظورات مستقبلیة تغیر فى 

فى الوقت  قضایا بحاجة للحسم لىمعدالت التنمیة فى المناطق وتسلط الضوء ع

نوع اقتصاد الدولة ، نوع االدارة المحلیة مركزیة او  نظام الحكم ،: الحاضر مثل 

جھ الدولة الوطنیة مثل امن حدود الدولة ، ااالدارة وتحدیات اخرى تو المركزیة

عدم االستقرار خاصة ان التقسیمات االداریة فى لیبیا تعبر عن  ووالفقر والنزوح

  . تقسیما تخطیطا مقصودا اواقع تاریخى اكثر من كونھ
  

   حالة  لیبیا– التخطیط االقلیمى 4 -2

 م بنمط التجمعات السكنیة 1987ظھر المخطط االقلیمى ألول مرة فى لیبیا فى سنة 

المخطط الطبیعى الوطنى ) دوكسیادس ومساعدیھ(شركة االستشاریة الالمتكاملة واعدت 

 ت مخططا3مخططات اقلیمیة وعدد م شمل اربع 2000 -1980 الجیل الثانى  للفترة –

السیاسة المكانیة ( مخططا عمرانیا عاما 176 یا وعدد مخططا عمرانیا رئیس37 وةفرعی

  ) .5ص  ، 2006الوطنیة ،
  

وعلى الرغم من الظروف الداخلیة والخارجیة التى لم تسمح للدولة بالتنفیذ السلس لھذه 

تى طرابلس وبنغازى وتوجیھ نیالمخططات فقد نجحت فى االستثمار للتنمیة خارج مد

االھتمام بمنطقة الوسط وقد نفذت خالل الفترة بعض المخططات وبرامج العمل على 

بعضھا لم یستكمل بعد ، فاستكمال التنمیة القطاعیة المستوى االقلیمى وعلى مستوى 

سیوسع من فرص تكوین  شبكة الطرق والسكك الحدیدیة ومشروع النھر الصناعى كان

 اقلیمیة مثل بنغازى ومصراتھ وینشى ما یعرف بمدن الجیل الثانى والمدن مناطق شبھ

ص  المصدر السابق ،( الصغیرة بالجبل الغربى زواره والجبل األخضر وطبرق  وسبھا 

اال ان تقلص دور الدولة وزیادة دور االفراد والقطاع الخاص فى التسعینیات ) 15-5ص

بظھور انماط عمرانیة ملتویة وزحف على ادى الى انحراف التنمیة عما مخطط لھا  

  . مخطط لھاالتجمعات غیر الالمناطق الزراعیة وتنامى العشوائیات و
  

االمم برنامج ه الذى اعدم  2030-2006 الجیل الثالث –وقد روعى فى المخطط الوطنى 

االستفادة من الخلل بمخططات الجیل الثانى ) الھابیتات(المتحدة للمستوطنات البشریة  
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یكون اكثر منھجیة حیث یتم تنفیذه ومراقبتھ على المستوى المحلى من خالل المركزیة ل

الحكم المحلى وإحداث تنمیة مكانیة تراعى االعتبارات االقتصادیة والبیئیة بتوقعات نمو 

سكان من ال %90م مما یترتب علیھ ان یكون  2030 ملیون فى سنة 8سكانى یصل الى 

م  2030 ملیون بحلول عام 2.8 القوى العاملة الى یادزدایضا  ابالمدن الساحلیة ویتوقع

  .اذا لم یتم احداث تنمیة مكانیة باالقالیم  االمر الذى قد یرفع معدل البطالة
  

من الناحیة الجغرافیة على انھ حیز مكانى وبھ قدر من الخصائص االقلیم یعرف 

قتصادیة تتواجد بھ مجموعة من الطبیعیة التى تمیزه عن غیره من االقالیم ومن الناحیة اال

االنشطة االقتصادیة المتنوعة التى تحقق االكتفاء الذاتى ، ومن الناحیة االجتماعیة لالقلیم 

  .  و لغویة أو مجموعة دینیة أو طائفة أو قومیة أمنطقة التى قد یتواجد بھا عرق الھى 

لبیئیة والطبیعیة والمعنى الشامل لالقلیم ھو الحیز المكانى الذى یشمل الخصائص ا

تواجد بھ مجموعة اجتماعیة متجانسة وانشطة اقتصادیة متكاملة تسكن تالمشتركة و

  .التجمعات العمرانیة وتربطھا مجموعة من العالقات 
  

 ا مخطط18یضم المخطط الطبیعى الوطنى المشار الیھ اربع مخططات اقلیمیة شاملة و

 حیث یتمیز كل اقلیم بخصائص طبیعیة  على اسس جغرافیة وطبیعیةا مبنیا فرعییااقلیم

وحددت اعتبارت التخطیط االقلیمى فیھ بحمایة االراضى  وجغرافیة وبیئیة ومناخیة

الزراعیة والمناطق البیئیة الحساسة ومكافحة التصحر والحد من الھجرة الداخلیة من 

ثانویة ذات خالل استثمارات استراتیجیة مستدامة وتنمیة التجمعات السكانیة الرئیسیة وال

 االف نسمة وعدد من التجمعات الصغیرة الستیعاب الزیادة 9التعداد السكانى اعلى من 

  .السكانیة المتوقعة 
 

تبلورت فى توجیھ فقد اما اعتبارات التخطیط الحضرى فى المخطط الطبیعى الوطنى 

ریة التنمیة المكانیة فى اطار المناطق الحضریة وتطویر ھیكل استعمال االراضى الحض

یحقق تنویع القاعدة االقتصادیة وتلبى احتیاجات المرحلة القادمة ، وتطویر شبكات  بما

المواصالت لخلق كفاءة عالیة فى المدن الكبرى والرئیسیة ورفع الكفاءة الوظیفیة للمدن 

 على المدن الكبرى والحد من التضخم ءالرئیسیة وتنسیق العالقة بینھا وتخفیف العب

مناطق الصناعیة عن المناطق السكانیة وتخطیط مناطق عازلة حول السكانى وفصل ال

المصدر (  المدن الرئیسیة وباالخص طرابلس وبنغازى للحد من التوسع العشوائي

   ) .18-14السابق ، ص ص 
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  فى لیبیا)  االقلیمیة(المخططات الطبیعیة  1- 4- 2     

  االقلیم الغربى  •
من مساحة لیبیا ، ویبلغ % 13  ویشكل حوالى  الف كم مربع،225تبلغ مساحة االقلیم 

من اجمالى %61م ویشكون نسبة 2006 ملیون نسمة فى العام 3.5عدد سكانھ حوالى 

ویة وزوارة اوزلیطن ومصراتھ والز موزعین على طرابلس والجفارة والخمس السكان

 وتوفر الموارد يواوجبل نفوسة ونالوت ویتمیز االقلیم بالمناخ البحرى والصحر

الطبیعیة الممثلة فى الغاز الطبیعى ومصفاتین لتكریر النفط ومصنع للبتروكیمایات 

وبالجذب السیاحى للشواطى، كما یتمیز االقلیم باالرتباطات الدولیة وتكاملھ مع االسواق .

العالمیة وتنوع اقتصاده وارتفاع الناتج المحلى غیر النفطى لالقلیم ، یعانى االقلیم من 

ویة مثل تركزالسكان على الشریط الساحلى مما ترتب علیھ الزحف على التحدیات التنم

االراضى الزراعیة وتحویلھا لمناطق سكنیة وتدنى مستوى المیاه الجوفیة وتداخلھا مع 

میاه البحر،وزیادة نسبة التصحر نتیجة لزحف المناطق الرملیة على حساب الغطاء 

  .النباتى 

  اقلیم الوسط  •
، ویبلغ عدد  من مساحة لیبیا% 41الف كم مربع ویشكل حوالى  730تبلغ مساحة االقلیم 

منھم على الساحل  %80من السكان ویتركز % 8 الف نسمة یشكلون 421سكانھ 

والمناخ ھو خلیط بین المناخ البحرى والصحرواى ویقع باالقلیم معظم حقول النفظ 

سرت واجدابیا والجفرة والغاز وكذلك حوضین مائیین ھما الكفرة والسریر ویضم االقلیم 

تمیز بالموانى النفطیة مثل السدرة والزویتنیة وراس النوف وبن ی، و والواحات والكفرة

، ویشكل انتاج النفط والغاز بھذا االقلیم ثلثى انتاج النفط اللییى ، تبلغ  جواد والبریقة

وتتنوع بھا مناطق الجذب السیاحى كالسیاحة % 0.4االراضى الزاراعیة حوالى 

لصحروایة والثقافیة والتاریخیة والساحلیة ویحد االقلیم دول الجوار مصر والسودان ا

ویشكو االقلیم من محدودیة االراضى الزراعیة ، وندرة المیاه وقسوة . وتشاد 

المناخ،وعدم وجود البنى االساسیة للخدمات ،والتشتت فى التجمعات السكانیة ،وقلة 

  . البناء العشوائىالسكان والھجرة وقلة فرص العمل ،و

 االقلیم الشرقى •
من مساحة لیبیا ویبلغ عدد  % 7.6مربع وتشكل حوالى  م. الف ك135تبلغ مساحة االقلیم 

من السكان فى لیبیا ویضم % 24 نسمة یشكلون 1.382.806 م حوالى 2006سكانھ فى 
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قع ، ی  من بنغازى والمرج والجبل االخضر ودرنھ والبطنان ویحده من الشرق مصركال

،  وتشكل  من اجمالى مساحة لیبیا من الغابات %53ضمن المنطقة المعتدلة یتركزفیھ 

 ،  ملیون ھتكار2.4من اجمالى المساحة البالغة %1.7مساحة االراضى الزراعیة نسبة 

واالقلیم غنى بعناصر الجذب السیاحى الجبال والغابات والمناخ المعتدل والتراث الشعبى 

  .اكبر المدن باالقلبم ویتجاوز عدد سكانھا نصف ملیون نسمةواالثار وتعد بنغازى 

یة الموارد المائیة واالراضى الصالحة دویشكو االقلیم من المعوقات والتحدیات مثل محدو

وعدم توفر البئیة  وتدھور المراعى الطبیعیة نتیجة للتصحر والرعى الجائر، للزراعة ،

  .االساسیة لقیام نشاط السیاحة 

  باقلیم الجنو •
 %6.6لف نسمة یشكلون  أ393 وعدد سكانھ  مربع ألف564تبلغ مساحة االقلیم حوالى 

تمیز بوجود ی من سبھا وادى الحیاة ومرزق وغات ومن تعداد السكان ، ویضم كال

ً  مصدردحوض مرزق المائى الذى یع  للمیاه الجوفیة للنھر الصناعى ، باالضافة الى ا

ھائل من خام الحدید ومجموعة من الموارد احتیاطیات من النفظ والغاز ومخزون 

من اجمالى االقلیم وتوجد بھ  %0.38المعدنیة ، وتشكل االراضى الزراعیة حوالى 

مشاریع وادى االریل وتساوه ومكنوسة برجوج كما توجد بھ امكانیات سیاحیة تتمثل فى 

  .المواقع االثریة والتراث الشعبى 
  

كان وانتشارھم واتساع رقعة االقلیم وتشتت المدن قلة السفي تتمثل المعوقات التنمویة 

والتجمعات السكانیة وعدم وجود وسائل للنقل العام وعدم وجود المستشفیات التخصصیة 

 الغاز - النفط(والعجز عن توفیر فرص العمل فى ظل موارد اقتصادیة غیر متجددة 

ن ومناخ ھبوط فى منسوب المیاه بحوض مرزق تفوق معدل السحب االم )والمیاه

م التنمیة  2030 – 2007سیاسات التنمیة المكانیة  ( صحرواى قاس وجاف وقاحل

  ).المكانیة المتوزانة
  

   االطار المفاھیمي- التنمیة المكانیة–ثالثا 

   مفھوم التنمیة 1- 3  
 بتأسیس نظم اقتصادیة وسیاسیة - وھو من المفاھیم العالمیة - ارتبط مفھوم التنمیة

برز و البلدان النامیة بعد استقاللھا في الستینیات من القرن الماضى متماسكة لعدد من

ُخدم للداللة على إحداث مجموعة من التغیرات الجذریة  علم االقتصادفي المفھوم  واست
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، بھدف تعظیم النمو االقتصادى ، وإكساب المجتمع القدرة على التطور  في مجتمع معین

، وزیادة  متزاید في نوعیة الحیاة لكل أفرادهالذاتي المستمر بمعدل یضمن التحسن ال

درجات إشباع تلك الحاجات ، عن طریق الترشید المستمر الستغالل الموارد االقتصادیة 

  . المتاحة، وحسن توزیعھا
  

واھتم بتطویر البلدان النامیة باتجاه  ، علم السیاسةانتقل مفھوم التنمیة إلى 

لیة تغییر اجتماعي متعدد الجوانب، غایتھ عم: "الدیمقراطیةحیث التنمیة السیاسیة

، من خالل  نظم تعددیة على شاكلة النظم  "الوصول إلى مستوى الدول المتقدمة 

األوربیة تحقق النمو االقتصادي والمشاركة االنتخابیة والمنافسة السیاسیة، وترسخ 

  .مفاھیم الوطنیة والسیادة والوالء للدولة 
 

 top-asp .2-mafaheem/dowalia/arabic-iol/net.islamonline.www://http ًا تطور مفھوم والحق

 التي تسعى التنمیة الثقافیةفأصبحت ھناك . لیرتبط بالعدید من الحقول المعرفیة التنمیة

 إلى تطویر التنمیة االجتماعیة، وتھدف  مستوى الثقافة في المجتمع ورقى اإلنسانلرفع 

، والمؤسسات االجتماعیة  ، الجماعة الفرد( التفاعالت المجتمعیة بین أطراف المجتمع

  ) .والمنظمات االھلیة 

یھتم بدعم قدرات الفرد ومھارتھ وتحسین  الذي التنمیة البشریةكما استحدث مفھوم 

 بالتمكین باعتبار االنسان محركا وفاعال التنمیة البدیلةافراد المجتمع واھتمت اوضاع 

  . تنمویامایعرف التنمیة للناس وبالناس التى تدعو لتكافؤ الفرص وتمكین االفراد بالتعلیم 

باعتبارھا تھتم باالقالیم ومواردھا وامكاناتھا التنمیة بالجغرافیا عندما ارتبط مفھوم 

مثل فى عملیة توزیع االنشطة ت التى تللتنمیة المكانیة الحاجة ومشكالتھا ظھرت

االقتصادیة واالجتماعیة والموارد توزیعا متساویا على كافة أجزاءھذا االقلیم من اجل 

  .تحقیق تنمیة متوزانة 

   المفھوم والمنھجیة - التنمیة المكانیة 3-2 
لیم ما بطریق مقصودة لتحسین التغیر الذى یطرأ على حالة اق"یقصد بالتنمیة المكانیة 

ظروف حیاة سكانھ، وتقلیل التفاوتات بین اجزاءه المختلفة عن طریق االستخدام االمثل 

" ویمكن تعریفھا ایضا بانھا " للموارد المتاحة وتحسین كفاءة الموارد البشریة بھ 

ة اقتصادیة االستفادة من الموارد والمزایا النسبیة التى تتمتع بھا االقالیم الحداث تنمی

 بانھا حصر لماھو متاح من الموارد والمزایا النسبیة اجرائیاوتعرف " واجتماعیة 
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مستغلة باالقالیم اوالمناطق كالمواد الخام والبنیة التحتیة الواالمكانات المستغلة وغیر 

  .والصناعات القائمة والخدمات والموارد البشریة القادرة على استغالل ھذه الموارد 

م المدن وتوزیع تحجیوالسكان وایضا  ل ، التنمیة المكانیة اعادة لتوزیع الدخلد ع      وت

للثروة وفرص العمل منطلقة من الموارد المتاحة التى تحدداالفاق المستقبلیة للتنمیة ، 

وتشمل سكان االقالیم االقل نموا وكذلك المراكز الحضریة المتطورة والتى تعانى من 

  .فیھا نمیة المكانیةازمات بفعل اخفاقات الت

المصادر دراسة على منھجیة دراسة وتحلیل مادة نظریة معتمدة على الاعتمد فریق 

والوثائق الرسمیة وغیر الرسمیة الوطنیة  واالقلیمیة والدولیة والتي ترد في 

 تقاریر التنمیةوالمخططات االقلیمیة والوظیفیة والسیاسات المكانیة وتجارب دول مقدمتھا

 مجال التنمیة المكانیة إضافة إلى مادة إحصائیة من التعدادت السكانیة العالم فى

واإلحصاءات الحیویة والتحلیل االستراتیجى الرباعى الذى یحدد االمكانات والتحدیات 

انعكاس الفكرالتنموي على التنظیم  والبدائل والفرص المتاحة لوضع استراتیجیة تعكس

 إداة فاعلة قادرة د التى تعGISة المعلومات الجغرافیة المكانى للعمران باالضافة الى منظوم

ع المعلومات الجغرافیة فى مجاالت التخطیط العمرانى اعلى عرض وتحلیل واسترج

  .واستعماالت االراضى والموارد الطبیعیة والغابات وشبكة الطرق والمیاه 

   االھداف العامة للتنمیة المكانیة 3-3
 فى ان بین االقالیم بما یوفر تقاربازتحقیق التوإلى وم المطلق تسعى التنمیةالمكانیة فى العم

متوسط الدخل ومستوى العیش الالئق وترفع معدل النمواالقتصادى  وتحد من الھجرة الى 

  :المدن وتوزیع متوزان للخدمات وتخفیض البطالة ویمكن حصراھدافھا العامة فیما یلى 

 الن عدم التوزان سیولد مناطق للجذب التوزیع االمثل للسكان على مستوى االقالیم -1

واخرى للطرد وتتمثل عوامل الجذب فى توفر وتنوع الخدمات والمواد الخام 

مثل عوامل الطرد فى توسھولة النقل والمواصالت ووجود قاعدة صناعیة ، وت

الضغط السكانى المتزاید على المساحة المحدودة وقصور الموارد االقتصادیة 

االنتقال منھا كما ھو الحال بالھجرة إلى اء الذى یدفع بالسكان وانخفاض مستوى االد

 .من الریف الى المدینة  

 من اجل استثمار الموارد تحقیق التوزان االقلیمى عند توزیع االستثمارات -2

یؤدى الستنزاف االمكانات التنمویة من مواد اولیة او  ال واالمكانات المتاحة بما

 .رؤوس أموال 



18  
 

الذى یدعم معدالت النمو  التنمیة برفع معدالت نمو الناتج المحلىاالرتقاء بمستوى -3

ویحقق الرفاه االقتصادى ویرفع من مستوى المعیشة ویعمل على زیادة  االقتصادى

مساھمة االقلیم فى الناتج القومى عن طریق تولید نشاطات اقتصادیة جدیدة لھا دور 

 .فى الناتج االقلیمى یعزز من النشاطات القائمة 

ولد اثرا ستى تعمل الال من خالل تولید فرص  لالقالیمي والكميفع االداء النوعر -4

  .فرعیا یقلل من الھجرة الداخلیة ویحد من ظاھرة ترییف المدینة 

 فالتحضر یعنى زیادة عدد سكان المدن عن طریق االنتقال تجمعات حضریة انشاء -5

یرتبط ع ما یاة حضریة ممن الریف الى المدن او تغییر الریف من حیاة ریفیة الى ح

ذلك من تغییر فى انواع المھن او االنماط السلوكیة لالفراد فالحضریة ظاھرة ب

اجتماعیة تحدث فى كافة المجتمعات نتیجة لتحسن االوضاع االقتصادیة 

 .واالجتماعیة 

تغیرات البیئیة التى تنشأ نتیجة تركز الضمان عدم حدوث ب المحافظة على البیئة -6

والسكان الذى یولد  التلوث البیئى للھواء والماء والتربة والتلوث االستثمارات 

 . االشعاعى والضجیج جمیعھا مدمر للنظم البیئیة وخطرة على حیاة السكان 

 مما یعزز من القدرة تعمیق الوحدة السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة للبلد -7

یة ودورھا فى نشوء سیاسة التنمیة االقلیم.(الدفاعیة تجاه االخطار الخارجیة 

 )م ، الشبكة الدولیة للمعلومات  2009 ، المستقرات البشریة وتطورھا

التنموى الذى یحقق  تتباین الدول فى جعل االھداف المشارالیھا اولویات عمل لبرنامجھا

فقد یكون ھدف احد االقالیم ھو رفع متوسط دخل الفرد بینما یكون فى  ن الشامل ،زالتوا

 ھو زیادة فرص العمل وتخفیض معدالت البطالة او تحسین الخدمات وقد حالة اقلیم اخر

  .یكون ھناك اكثر من ھدف تسعى االقالیم الى تحقیقھ 
  لتنمیة المكانیة فى لیبیا العامة لھداف اال 3-3-1 

دتلالقالیم التخطیطیة على  ارتبط الجھد التنموى  إولویات لتحقیق مجموعة من االھداف عُ

  :ة فى لیبیا فى الفترة  وھى الشامل التنمیة

تنویع مصادر الدخل القومى مع استغالل الموارد النفطیة لتساھم فى تنمیة  -1

 .االقتصاد

 .خلق فرص العمل  -2

 . تشجیع الھجرة العكسیة والحد من الھجرة غیر المخططة -3
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تحقیق االستغالل االمثل للموارد الطبیعیة المتاحة والكامنة مع مراعاة التنمیة البیئیة  -4

 .المستدامة 

 .ایجاد مناطق وظیفیة بعیدة عن مناطق التركیز السكانى االساسیة  -5

 .توسیع قاعدة المشاركة الشعبیة فى صنع القرار التنموى من خالل الالمركزیة  -6

 .استخدام االسالیب التخطیطیة الستقرار السكان -7

  لتنمیة المكانیةالعامة لستراتیجیات إل ا3-4
م بالتنمیة المكانیة ھو التباین التنموى بین االقالیم والمناطق نتیجة ان اھم االسباب فى االھتما

وقد  ، لتركیز الخطط التنمویة على البعدین القطاعى والزمنى واھمال البعد المكانى واولویتھ

ن لنا ان زتبلورت استیراتیجیات مختلفة من اجل التقلیل من ھذا التباین واحداث التوا

االطار النظرى (نقاش حول االطارالعام للتنمیة المكانیة وھى نستعرض بعضھا الستكمال ال

  ):للحیز واقطاب النمو 

 .استراتیجیة نقل االستثمارات •

 .استراتیجیة نقل العاملین •

 .استراتیجیة اقطاب النمو •
  

  االستراتیجیة نقل االستثمارات: 1- 4- 3  
لیم والمناطق المتخلفة او    تعتمد ھذه االستراتیجیة على تشجیع حركة االستثمارات فى االقا

التى یكون فیھا الضغط على الموارد اقل ، بخاصة الصناعة التى تتأثر بمحددات التنمیة فى 

حیث تنقل بعض المنشأت الصناعیة الراغبة فى توسیع طاقاتھا االنتاجیة  ، االقالیم المتطورة

، او ان  ذبا لالنتاجلزیادة الطلب على منتجاتھا الى مواقع اخرى بسبب وجود مواقع اكثر ج

وتجذب الحوافز المالیة االفراد للعمل فى المناطق المتخلفة مما . تكون تكالیف االنتاج اقل 

یسھم فى تولید فرص عمل ویخفف من البطالة وھو امر یغیر من البناء االقتصادى لالقالیم 

  .باالستثمار فى الموارد المتاحة 

 حیث تعمل على تولید الظروف المالئمة لتوجیھ یتعاظم دور الدولة فى ھذه االستراتیجیة

االستثمارات واختیارمواقعھا الجدیدة عن طریق القطاع العام اوالقطاع الخاص وتستخدم 

مثال  كاعفاءات الضرابیةالترغیب فى تقدیم التسھیالت الالزمة والحوافز للمستثمرین 

خالل الترھیب بوضع قیود والقروض والمنح كجانب من التكالیف او انھا تسعى للتدخل من 

 على توسیع المشاریع فى المناطق المتطورة كفرض الضرائب على المشاریع الجدیدة اذا ما

  .اختارت اقالیم متطورة 
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   استراتیجیة نقل العاملین 3-4-2
تعمل ھذه االستراتیجیة على تشجیع ھجرة العمالة واالنتقال لالقالیم المتطورة للعمل فیھا 

 بسبب انخفاض  مستوى المعیشة ، وتدنى. حدة البطالة وانخفاض معدالتھا بغیة التخفیف من

وارتفاع معدل البطالة نتیجة زیادة المعروض من القوة العاملة ، وقلة فرص العمل  ، االجور

المتاحة فى االقالیم المتخلفة مقارنة باالقالیم المتطورة التى یزداد فیھا الطلب على االیدى 

  .رھا بسبب استقطابھا لمشاریع التنمیة العاملة وترتفع اجو

تعتمد ھذه االستراتیجیة على اساس تحسین مھارا ت الموارد البشریة واعادة توطینھا فى 

المناطق ذات االماكانات التنمویة ومعالجة التفاوت المكانى من خالل التعلیم والتدریب 

جیةنقل العاملین صعوبات واعادة التدریب ، وتوفیرالسكن الالئق والتعلیم وتلقى استراتی

تتمثل فى ازدحام ومشكالت المرور،وارتفاع االیجارات والخدمات االجتماعیة وقد تحمل 

  .المھاجرین  نفقات اضافیة وفقدان للعالقات االجتماعیة بسب الھجرة 

   استراتیجیة اقطاب النمو 3-4-3
 المتقدمة أمبلدان النامیة التطبیق ھذه االستراتیجیة فى العدید من البلدان سواء كانت   جرى

ذلك الحداث التغییرات االقتصادیة واالجتماعیة والعمرانیة واالشتراكیة منھا والراسمالیة 

ولعل التباین فى مستوى التطور مابین االقالیم وامتداده الى االقالیم الواقعة بعیدا عن مراكز 

را ، ووسط اسكتلندا النمو، جعلھا تلقى نجاحا حیث ساھمت فى تطویر شمال شرق انكلت

وتطبیقھا فى امریكا واسبانیا والیابان حیث ینظر القلیم معین یتمتع بممیزات اقتصادیة 

واجتماعیة واداریة وطبیعیة فى االقلیم او یتم تولیدھا وتطویرھا وتسھم فى خلق فرص عمل 

  .تجعل منھا اقطاب نمو نموذج للتنمیة بالنسیة لالقالیم االخرى 

زنة فیما بین امن الدول استراتیجیات مختلفة من اجل تحقیق تنمیة مكانیة متو اتبعت العدید 

وتأتي دولة اإلمارات العربیة المتحدة في المقدمة فیما یتعلق بحجم االستثمارات االقالیم 

أو % 7.05وتطویر البنیة التحتیة بأعلى نسبة مساھمة في الناتج المحلي اإلجمالي أي بنسبة 

ً الستمرار تمویل مشاریع خدمات البنیة التحتیة  بلیون11ما یعادل  ً نظرا ً سنویا  دوالرا

تحتل كوریا الجنوبیة الترتیب و.ولمشاركة القطاع الخاص الفاعلة في تطویر تلك الخدمات

ً 52.87أو ما یعادل % 6.1الثاني حیث یسھم قطاع خدمات البنیة التحتیة بنسبة   بلیون دوالرا

ً في الناتج المحلي اال ، وذلك بسبب إمكانیات شركات التشیید الكوریة والتي  جماليسنویا

  . تتنافس عالمیاَ 
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وتسھم خدمات البنیة التحتیة السنویة في الناتج العام السنوي للوالیات المتحدة األمریكیة 

ً 1.278.61(أي مبلغ وقدره % 9.62بنسبة  ویالحظ أن الیابان أسست )  بلیون دوالرا

ي خدمات البنیة التحتیة والتي وفرت لالقتصاد الیاباني قاعدة اقتصادھا على االستثمار ف

 كذلك فإن لدى الیابان قاعدة معلومات متمیزة متاحة للمواطنین  یستند علیھا في االنطالق

  ،ومسانده لجمیع توجھات الدولة لتطویر خدمات البنیة التحتیة لتحفیز االقتصاد الوطني

 الخاصة بتطویر البنیة التحتیة في الیابان مباشرة وترتبط قرارات التخطیط اإلستراتیجیة

، مما یعطي قرارات التخطیط والتمویل والتطویر والتنفیذ والتشغیل  برئیس مجلس الوزراء

ملخص دراسة تكامل البنیة التحتیة مطلب اساسى للتنمیة (  والصیانة قوة إداریة ومصداقیة ،

  )جدول المرفق الینظر () .المستدامة 

اختیار االستراتیجیة المناسبة على مرحلة التنمیة التى تمر بھا الدولة وتوفیر    یعتمد 

والحالة الدیموغرافیة ، والمتطلبات التكنولوجیة والھدف الذى  االمكانات المحلیة الالزمة ،

اولویة بالنسبة للتنمیة المكانیة  فان  تسعى لتحقیقھ فاذا كان تحقیق النمو االقتصادى ھو

قل العاملین ھى المالئمة عن طریق تركیز االستثمارات فى االقالیم المتطورة استراتیجیة ن

ذا كان الھدف تحقیق العدالة االجتماعیة فان استراتیجیة نقل وإونقل العمالة فیھا ، 

االستمارات بشكل متوزان بین االقالیم على اساس بعض المعاییر مثل انخفاض مستوى 

فاض البنى االساسیة اذا كان الھدف ھو الجمع بین تحقیق الدخل وارتفاع معدل البطالة وانخ

مة لتقلل ءالكفاءة االقتصادیة والعدالة االجتماعیة فان استراتیجیة اقطاب النمو ھى االكثر مال

  .التباین بین االقالیم المختلفة للبلد 
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  )1(جدول رقم 

  لدولىنماذج السترتیجبات التنمیة المكانیة على المستوى ا

 م2011- 2006
  التمیز الخطوات الخصائص الدولــة

 استرالیا
  .توفر قوى عاملة مدربة ومھنیة عالیة
  موقع جغرافي كبوابة آلسیا والباسیفك

 قلة المخاطر السیاسیة واالقتصادیة

تطویر السكة الحدیدیة والنقل 
  دولة في آسیا14 مابین 3المرتبة  مشاركة القطاع الخاص. البحري 

  قطاعات زراعیة وتعدینیة وصناعیة برازیلال
 قلة مشاركة القطاع الخاص

تمدید شبكات النفط والغاز 
  .والصرف الصحي

 
 َ ً في العالم  المرتبة التاسعة اقتصادیا

التوسع في تطویر الطرق  وجود قوى عاملة مدربة بلغاریا
 رخص الید العاملة والجاذبیة للسیاحة .والموانئ والسكك الحدیدیة

توفر قوى عاملة وشركات قادرة على تنفیذ  یزیامال
 األعمال

تطویر الخدمات الحالیة والتوسع 
 تقع في مراتب متقدمة في آسیا في توفیر الخدمات

 المكسیك
التوسع في إنشاء شبكات الطرق 
واالتصاالت وتعمیق المجاري المائیة 

 وتجھیز الموانئ

توجھ الدولة إلى تطویر خدمات 
 .البنیة التحتیة

توفر عمالة مدربة واالستفادة من 
 مجاورتھا للوالیات المتحدة

توفر قوى عاملة مدربة ووجود قطاعات  جنوب أفریقیا
 مالیة وقانونیة وتجاریة جیدة

تطویر السكك الحدیدیة والنقل 
 األفضل على مستوى قارة أفریقیا الجوي وتولید الكھرباء

 البنیة التوسع في اإلنفاق على خدمات كوریا الجنوبیة
 التحتیة

العمل على استمرار تطویر 
 خدمات البنیة التحتیة

االعتماد على النشاط التجاري خارج 
 كوریا

اإلمارات 
 العربیة المتحدة

معدالت عالیة من االنفاق على تطویر 
خدمات البنیة التحتیة واالستمرار في 

 تطویرھا

التركیز على تطویر خدمات 
السفر والسیاحة والمطارات 

 قلوالن

في المرتبة الثانیة بعد الیابان في 
توفیر السیولة لتطویر خدمات البنیة 

تتقدم دول آسیا وأفریقیا في . التحتیة
 .تطویر خدمات البنیة التحتیة

زیادة وارتفاع في تمویل تطویر خدمات  فنزویال
 البنیة التحتیة

العمل على إعادة تأھیل الطرق 
 لقطاع الخاصتشجیع مشاركة ا والموانئ واالتصاالت

التطویر المستمر لخدمات البنیة التحتیة  كندا/أمریكا
 .واالعتماد علیھا لنمو االقتصاد الوطني

التركیز على إعادة تأھیل 
الخدمات المتوفرة والتوسع في 
توفیر الخدمات في جمیع المناطق 

 دون استثناء

توفر الید العاملة، وتوفر رأس المال، 
تنفیذ توفر الشركات القادرة على 

ً تشجیع المشاركة . األعمال أیضا
واسھام رأس المال الخاص في 

 .تطویر خدمات البنیة التحتیة
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  :المراجع  
منشورات مصلحة التعداد السكانى ،  م ،2010وزارة التخطیط ، الكتیب االحصائى  -1

 .م 2010طرابلس ،

ة الوطنیة أنشورات الھیم ،1999 تقریر التنمیة البشریة ة الوطنیة للمعلومات ،أالھی -2

 .م 1999للمعلومات  ، 

م منشورات  2030- 2006 ، السیاسات المكانیة الوطنیة اللجنة الشعبیة العامة -3

مصلحة التخطیط العمرانى بالتعاون مع برنامج االمم المتحدة للمستوطنات البشریة 

 . م 2007) الھابتیات (

-، طرابلس 1999قریر التنمیة البشریة ت: ة الوطنیة للمعلومات والتوثیق ، لیبیا الھیأ -4

 .م1999

م ، بیروت منشورات معھد 1970-1953شكرى غانم ، النفط فى االقتصاد اللیبي  -5

 .االنماء العربى ، بدون تاریخ  

 .م 1960، واشنطن ، 1960البنك الدولى ، تقریر التنمیة البشریة فى لیبیا  -6

یة ، التقریر الوطنى االول لحالة مجلس التطویر االقتصادى ، مكتب الدراسات السكان -7

 .م 2010السكان فى لیبیا 

 :لمزید من التفصیل ینظر الى 

منشورات  م طرابلس ،1969-1963مشروع الخطة الخمسیة  المملكة اللیبیة ، -8

 .1968وزارة التخطیط والتنمیة ، 

، طرابلس  م1974-1969الجموریة العربیة اللیبیة ، مشروع الخطة الخمسیة  -9

   .1975 1وزارة التخطیط والتنمیة ، ج منشورات 

دراسة تحلیلیة ، طرابلس : میلود الحاسیة ، دور النقود فى االقتصاد اللیبى   -10

  .منشورات الشركة العامة للنشر والتوزیع واالعالن ، بدون تاریخ

  .، نیویورك  2006البنك الدولى ، تقریر التنمیة البشریة  -11
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سیاسات التنمیة المكانیة  یط العمرانى ،طحة التخمانة اللجنة الشعبیة العامة ، مصلأ -12

  .، الشبكة الدولیة للمعلومات  )نة والمستدامة ز التنمیة المكانیة المتوا- 2007-2030

فراس ثامر حمودى ، ومھیب كامل فلیح ، سیاسة التنمیة االقلیمیة ودورھا فى .د -13

 2009 ،20، المجلدنشؤ المستقرات البشریة وتطورھا ، مجلة كلیة التربیة للبنات 

  .الشبكة الدولیة للمعلومات  العراق ،

  .االطار النظرى للحیز واقطاب النمو ، الشبكة الدولیة للمعلومات  -14

المنتدى الریاض االقتصادى ، الدورة الثالثة ، ملخص دراسة تكامل البنیة التحییة  -15

  .مطلب اساسى للتنمیة المستدامة ، الشبكة الدولیة للمعلومات 
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  المحور الثاني
  

  تقییم واقع الموارد والفرص المتاحة: التنمیة المكانیة 

  

 نيالوضع السكا -1

 الموارد المائیة -2

 الموارد الزراعیة والحیوانیة  -3

 الثروة الزراعیة  -

 االنتاج الحیواني -

 الثروة السمكیة -4

 الموارد المعدنیة -5

البیئة والتنمیة المكانیة  -6

 المستدامة فى لیبیا

 االسكان والبنیة التحتیة -7

 االسكان - 7-1

 المواصالت واالتصاالت - 7-2

 االمكانیات االقتصادیة -8

 الخدمات االجتماعیة -9

  االدارة المحلیة -10
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  الوضع السكاني بلیبیا -1
  

من المعروف لدى الباحثین في علم السكان أن المتغیرات السكانیة تؤثر وتتأثر 

 المتبادل بینھا وبین المتغیرات االجتماعیة واالقتصادیة فیما بینھا كما یحدث ذلك التأثیر

فالوضع السكاني بلیبیا منذ بدایة النصف الثاني من القرن الماضي . )1(والثقافیة والسیاسیة

تأثر باألوضاع التي كانت سائدة في تلك الفترة خاصة ما یتعلق منھا بالوضع االقتصادي 

مي والصحي والسیاسي الذي كان سائدا في تلك الفترة ، ثم بدأ ذلك الوضع یتغیر والتعلی

تدریجیا بعد االستقالل ثم باكتشاف النفط ، وبدأ التحسن النسبي في الحالة التعلیمیة 

 . )2(للسكان ، والحالة الصحیة التي كانت متردیة بسبب انتشار عدید  األمراض واألوبئة

المستوى التعلیمي ، والحالة الصحیة لیة ارتفاع أسعار النفط في تحسن ولقد ساھمت عم

ي التي تحسنت بالمساھمة الدولیة في القضاء على األوبئة واألمراض التي كانت سببا ف

ارتفاع معدالت الوفیات خاصة بین األمھات واألطفال ، وقد تسبب ذلك مع التحسن الذي 

حدث للحالة التعلیمیة والغذائیة في انخفاض معدالت الوفیات ، مما ساھم في ارتفاع 

ً الھجرة  معدل النمو الطبیعي ومعدل النمو العام للسكان الذي ساھمت في ارتفاعھ أیضا

  .ألجنبیة خاصة بعد اكتشاف النفط وارتفاع أسعارهالوافدة من العمالة ا

وقبل البدء في مناقشة الوضع السكاني البد أن نشیر ھنا باختصار إلى نماذج 

عدید من الدراسات السكانیة والتي ال التي تناولتھا )3(التغیر ، أو االنتقال الدیموغرافي

ً انربما التغیر والتطور السك خاصة النموذج الذي .  من احد ھذه النماذجي بلیبیا یمثل جزءا

یؤكد على أھمیة برامج تخطیط وتنظیم األسرة ، ولو أن لیبیا تم فیھا التغیر بدون تبني 

ترى بعض . ولكن ربما ألسباب أخرى كما سیناقش فیما بعد سیاسة عامة لتنظیم األسرة ،

                                                           
  .3-1: المرجع السابق ، ص  )1(
  .120-96 ، ص 1988 العالم العربي حاضرا ومستقبال ، صندوق األمم المتحدة لألنشطة السكانیة ، نیویورك عبد الرحیم عمران ، سكان )2(
 .124 - 107 صالمرجع السابق )3(
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مراحل یمكن  )4( یمر بثالث أو أربعالنظریات السكانیة على أن التغیر السكاني

  :استعراضھا باختصار شدید وھي 

 حالة أوروبا والغرب ، وھي تشمل ھاالتي تمثلو  :"الكالسیكیة"المرحلة األولى . 1

اني من التغیر أو االنتقال الدیموغرافي في تلك المناطق ، حیث تغیر الوضع السك

مستویات تتمیز بخصوبة عالیة ومعدالت عالیة ومعدل نمو منخفض للسكان ، وقد 

  . استغرق انخفاض معدالت الوفیات مئات السنین 

في تمثل ی ذىال" : الكالسیكي المتسارع" وھي تمثل النموذج  :المرحلة الثانیة. 2

 في الیابان انخفاض الخصوبة ومعدالت النمو في فترة قصیرة جدا ، وقد حدث ذلك

وبلدان أوروبا الشرقیة ومن خصائص ذلك النموذج تبني وانتشار اإلجھاض المتعمد 

  .الذي تسبب في انخفاض معدالت الخصوبة والنمو السكاني في تلك البلدان

 وبعض الدراسات تقسمھا لمرحلتین ثالثة ورابعة وھذا النموذج  :المرحلة الثالثة. 3

نتقالي بالبالد النامیة ، وقد سمي كذلك  الن انخفاض  أو النموذج اال" متخلف الحدوث"

معدل الوفیات تخلف إلى منتصف القرن العشرین أي بعد أكثر من مئة أو مائتي سنة  بعد 

) 15(في األلف إلى ) 30(انخفاض معدالت أوروبا ، حیث انخفض معدل الوفیات من 

وقد قامت عدید من " كانيباالنفجار الس"تسبب ذلك في ما یسمي وفي األلف أو اقل ، 

البلدان في مختلف القارات واألقالیم خاصة في آسیا بتبني برامج لتخطیط وتنظیم األسرة  

ألھداف دیموغرافیة للحد من النمو السكاني بتوزیع طرق منع الحمل ، ورفع العمر عند 

البلدان الزواج ، وبطرق أخرى كالتعقیم ومنح المزایا للمتبنیین للبرامج  ، تمكنت بعض 

في فترة ال تزید عن عقدین من الزمن في % 2من خفض معدالت النمو إلى اقل من 

أما في . الستینیات والسبعینیات من القرن الماضي نتیجة لتبني برامج تخطیط األسرة 

بدون تبني سیاسة عامة % 1.8إلى % 4.2انخفض معدل النمو السكاني من فقد لیبیا 

 كما سنناقش ذلك فیما بعد ، والذي 2006-1964م ذلك بین ورسمیة لتنظیم األسرة وقد ت

  :سیبدأ باآلتي 

  :النمو السكاني ومحدداتھ : أوال 

  :التغیر في حجم ونسبة السكان اللیبیین وغیر اللبیبین  ) : 1-1(

 1954أظھرت البیانات أن نمو السكان بلیبیا مرّ بتغیرات ھامة في الفترة بین 

على الزیادة السنویة في حجم السكان وخصائصھم  أثرت بصورة مباشرة 2006و

. االجتماعیة واالقتصادیة والدیموغرافیة والثقافیة وعلى تركیبھم العمري والنوعي 
                                                           

 . 111 – 109ص عبد الرحیم عمران ، المرجع السابق  )4(
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فبالنسبة للزیادة في حجم السكان أشارت البیانات انھ عند أول تعداد عام للسكان أجرى 

 ، والسكان غیر نسمة] 1,041,599[ كان عدد السكان اللیبیین نحو 1954في عام 

  .في تلك السنة %) 4.3(نسمة وكان ھؤالء یمثلون ] 47274[اللیبیین كان عددھم 

  

  

  
یبین عدد ونسبة السكان اللیبیین وغیر للیبیین لمجموع السكان في الفترة بین ) 1-1(جدول رقم 

1954  - 2006   
  عدد السكان  السنة

  اللیبیین
  نسبتھم لمجموع

  السكان
  عدد السكان

  بیینغیر اللی
  نسبتھم لمجموع

  السكان
  مجموع
  النسبة  السكان

1954  1041599  95.7  47274  4.3  1088879  100.0  
1964  1515501  96.9  48868  3.1  1564869  100.0  
1973  2052372  91.2  196865  8.8  2249237  100.0  
1984  3231059  89.0  400328  11.0  3637488  100.0  
1995  4389739  91.5  409326  8.5  4799065  100.0  
2006  5298151  93.6  359540  6.4  5657691  100.0  

  : المصدر
  ) 2- 1( جدول 2010 التطویر االقتصادي ، التقریر األول لمحلة سكان لیبیا جلسم . 1
  ) 1( جدول – 1984-  1973أمانة التخطیط ،مصلحة اإلحصاء التعداد والنتائج النھائیة لتعدادي  . 2

 - 1954د ونسبة السكان اللیبیین وغیر اللیبیین لمجموع السكان في الفترة بین یبین عد) 1-1(شكل رقم 
2006 

      

      

        

      

  
ن  بلغ عدد السكا1964وفي التعداد العام الذي اجري بعد عشر سنوات في 

نسمة ] 48,868[نسمة ، والسكان غیر اللیبیین بلغ عددھم ] 1,515,501[اللیبیین 

 بدأ عائد النفط في إنعاش االقتصاد الوطني ،وبدأت 1964، ولكن بعد %) 3.1(وبنسبة

الذي " مشروع إدریس لإلسكان"البالد تشھد مشروعات تنمویة أھمھا في تلك الفترة 

لقرن الماضي ، إضافة لبدء التوسع في مجال شرع فیھ في منتصف الستینیات من ا

التعلیم ، والتحسن النسبي في الخدمات الصحیة كما بدأت البالد تشھد موجات للھجرة 

] 3,231,059[لغ عدد السكان نحو  ب1984الوافدة من العمالة األجنبیة ، وفي تعداد 

و ليب   ني
ني  غ ليب 

عداد ت ا ت  سنوا
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من مجموع %) 11(نسمة وبنسبة ] 400,328[نسمة وعدد السكان غیر اللیبیین زاد إلى 

 اكبر زیادة في حجم السكان سواء 1984-1973السكان ، وقد شھدت الفترة ما بین 

بالنسبة للیبیین أو لغیر اللیبیین حیث بلغت نسبة الزیادة في حجم السكان اللیبیین نحو 

   .1973عن عددھم في %) 50.8(وحجم السكان غیر اللیبیین %) 57.4(

غ مجموع السكان اللیبیین نحو  بل2006وفي آخر تعداد أجرى عام 

نسمة بنسبة ] 359540[نسمة بینما بلغ عدد السكان غیر اللیبیین نحو ] 5,298,151[

واھم ما یمكن مالحظتھ من مناقشة التغیر السكاني أن حجم السكان بلیبیا %) 6.4(

 وعدد 2006 – 1954مرات ، في الفترة بین  )5.2(تضاعف خالل نصف قرن نحو 

  .مرات في نفس الفترة ) 6.6( للیبیین تضاعفالسكان غیر ا

حجم ونسبة زیادة السكان وبتتبع حجم السكان ونسبة التغیر سواء بالنسبة ) 2 - 1(

  للسكان اللیبیین أو لمجموع السكان في الفترة
یبین حجم ونسبة التغیر في عدد السكان اللیبیین ومجموع السكان بین فترات ) 2-1(جدول رقم 

   2006- 1954التعداد بین 

  حجم التغیر في  فترات التعداد
  حجم التغیر في  %  عدد السكان اللیبیین

  %  مجموع السكان

1954  1964  473902  45.5  475990  43.7  
1964  1973  536871  35.4  684368  45.2  
1973  1984  1178687  57.4  1388251  67.6  
1984  1995  1158680  35.9  1161577  31.9  
1995  2006  908412  20.7  858625  17.9  

  ) 1(مصدر البیانات الجدول رقم 
  

نسب حجم التغیرفي عدد السكان اللیبین ومجموع السكان بین فترات التعداد العام ) 2-1(شكل رقم 
 )2006-1954(للسكان بین 

  

  
وبالنسبة لغیر %] 45.5[بلغت نسبة الزیادة في السكان اللیبیین نحو) 1964-1954( بین 

 أخذت نسبة وحجم الزیادة في 1995- 1984في الفترة بین %) . 43.7(اللیبیین بلغت 
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السكان تنخفض بشكل سریع ، واكبر انخفاض في حجم زیادة السكان كان الفترة بین 

نسمة ] 908412[ حیث بلغ حجم الزیادة بالنسبة للسكان اللیبیین نحو1995-2006

نسمة  ] 856625[ الزیادة إلى توبالنسبة لمجموع السكان انخفض%) 20.7(وبنسبة 

ن االنخفاض السریع والمستمر في حجم ونسبة الزیادة في السكان إ%) 17.9(وبنسبة 

یمكن أن یرد إلى عدید من العوامل بعضھا مباشر وبعضھا غیر مباشر ، منھا انكماش 

إمكانیة الحصول على مساكن حركة البناء والتشیید خاصة في مجال اإلسكان مما قلل 

للراغبین في الزواج ومما أدى إلى انخفاض معدالت الزواج ، ثم إلى ارتفاع العمر عند 

الزواج وصاحب  ذلك میل الفتیات لمواصلة دارستھن لمراحل علمیة متقدمة ، انعكس 

 وقد 2006-1995ذلك على معدالت  الخصوبة التي انخفضت بشكل ملحوظ بین  

ه العوامل مجتمعة على معدالت الخصوبة الخام والعمریة كما یتبین عند ظھرت آثار ھذ

  .مناقشة ھذه المعدالت فیما بعد 

  :معدالت الموالید   : 3-  1

احد المحددات األساسیة للنمو السكاني ، إلى جانب معدالت ) الخام( معدل الموالید یعد

 2009 – 1975فترة بین الوفیات ، وصافي الھجرة وباستعراض معدالت الموالید في ال

  )3 - 1(في جدول 
  2009 -1973یبین معدالت الموالید والوفیات والنمو الطبیعي في الفترة بین ) 3-1(جدول رقم 

  معدالت  السنة
  الموالید

  معدالت
  الوفیات

  معدالت
  النمو الطبیعي

1975  49.1  7.3  41.8  
1980  40.8  5.5  35.3  
1985  46.6  7.1  39.5  
1990  49.0  7.5  41.5  
1995  20.2  3.1  17.1  
2000  20.3  3.5  16.8  
2006  23.5  3.6  19.9  
2009  23.5  3.8  19.7  

  . التطویر االقتصادي ، التقریر األول لحالة  سكان في لیبیا جلسم:   1المصدر       
  ) 1(جدول – 1984-  1973أمانة التخطیط ،مصلحة اإلحصاء التعداد والنتائج النھائیة لتعدادي  : 2

  
 2009-1973معدالت الموالید والوفیات والنمو الطبیعي في الفترة بین ) 3- 1(الشكل 

  



31  
 

  
في األلف ، ) 49.1( بلغ 1975نجد أن معدل الموالید في عام ) 3 -  1(وشكل   

یادة في األلف ، ثم اتجھ نحو الز) 40.8( إلى 1980انخفض المعدل المذكور في عام و

، ثم اتجھ نحو االنخفاض السریع   في األلف) 49.0( نحو – 1990حیث بلغ في عام 

  ، ثم لیعود ویبدأ المعدل في االرتفاع لیبلغ1995في األلف عام ) 20.2(حیث بلغ 

   .2009 و 2006في األلف ) 23.5(

،  ومن خالل ھذا االستعراض والمناقشة لمعدالت الموالید في عقد التسعینیات

في اقل من % 52عقد األول من ھذا القرن ، نجد أن معدالت الموالید  انخفضت بنسبة وال

عشرین  سنة ، ال شك أن ھذا االنخفاض السریع یعد مثیرا لشيء من الدھشة للدارسین 

والباحثین في علم السكان ، حیث  أن انخفاض معدالت الموالید في عدید من البلدان 

وكذلك  في عدید من البلدان النامیة التي تبنت  )1( عاماألوروبیة  ، اخذ أكثر من مئة

اخذ االنخفاض ) دیموغرافیة(برامج عامة ورسمیة ، لتخطیط وتنظیم األسرة ألھداف 

ً أطول من ذلك  ، وبدون أیة سیاسة رسمیة لتخطیط األسرة ، انخفض  بینما في لیبیا. قدرا

 الموالید بأكثر من النصف في عشرین سنة ، ولكن یبدو من البیانات أن ھذا معدل

االنخفاض مؤقت ، وربما یتجھ معدل الموالید نحو االرتفاع في الوقت القریب ؛ إذا توفر 

السكن وتحسنت الظروف االقتصادیة ، وانخفضت نسبیا تكالیف الزواج ، ھذه العوامل 

مما یساھم في إبقاء نمو السكان في  دل الموالید ،قد تساھم في ارتفاع تدریجي في مع

مستوى مقبول ولو بقى السن عند الزواج في مستویاتھ الحالیة ، واستمرت اإلناث في 

  .مواصلة دراستھن إلى مراحل متقدمة

  :معدالت الوفیات  : 4 -1

 ، ذلك  معدالت الوفیات المحدد الثاني للنمو والتغیر السكاني ، بعد معدالت الموالیددتع

أن انخفاض معدالت الوفیات یساھم في ارتفاع معدل النمو الطبیعي للسكان ، وزیادة 

                                                           
  .110 ص عبد الرحیم عمران ، المرجع السابق )1(
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) 4-1(والشكل ) 4-1( ، الجدول )2(العمر المتوقع الذي یحتمل أن یعیشھ الفرد من السكان

یبین معدالت الوفیات ومعدالت النمو الطبیعي للسكان حیث تشیر البیانات التي كان فیھا 

معدل الموالید مرتفعا ومعدل الوفیات منخفضا ، فان معدل النمو الطبیعي للسكان كان 

في األلف ومعدل ) 49.1( الموالید  كان معدل1975 فعلى سبیل المثال في سنة ،مرتفعا 

في األلف ) 41.8(في األلف ، بلغ معدل النمو الطبیعي في تلك السنة ) 7.3(الوفیات 

معدالت الموالید نحـو االنخفاض ، كما سبقت اإلشارة ، وصاحبھا وعندما اتجھت 

انخفاض في معدالت الوفیات، انخفض معھا معدل النمو الطبیعي ، حیث بلغ معدل 

في األلف ھذا ) 3.8(في األلف ، ومعدل الوفیات ) 23.5( نحو 2009الید في عام المو

أن انخفاض . في األلف ) 17.7(أدى إلى انخفاض معدل النمو الطبیعي للسكان إلى 

معدل الوفیات في العقود األخیرة یمكن رده النخفاض الوفیات لالم والطفل الناتجة عن 

والوالدة تحت .  التي انخفضت بسبب انخفاض مرات الوالدة )1(تكرار الحمل والوالدة

، وتحسن البیئة التي یعیش فیھا األطفال واألمھات ، ھذه  إشراف األطباء بالمستشفیات

عدالت الوفیات في العقود عوامل إضافة لعوامل أخرى قد ساھمت في انخفاض م

  .األخیرة
یبین معدالت النمو العام للسكان وعدد السنوات الالزمة لتضاعف عدد السكان في ) 4-1(قم جدول ر

  2006 - 1954الفترة بین 

  معدل النمو  السنة
  %العام للسكان 

  عدد سنوات تضاعف
  عدد السكان

1954  2.0  35.0  
1964  3.8  18.4  
1973  3.4  20.6  
1984  4.2  16.7  
1995  2.8  25.0  
2006  1.8  38.9  

. مجلس التطویر االقتصادي ، مكتب  الدراسات والسیاسات السكانیة والتقریر الوطني لحالة السكان في لیبیا : لمصدرا
  11ص

  
 معدالت النمو العام للسكان وعدد السنوات الالزمة لتضاعف عدد السكان) 4- 1(الشكل 

  

                                                           
)2(Shcyock Siegel , The Methods and Materials of Demography, Academic Press , New York ,San Francisco, London 

1976. P (105-145)- P. (249-268). 
 . 238 – 227ص یم عمران ، المرجع السابق عبد الرح)1(
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  :النمو العام للسكان معدالت النمو الطبیعي و : 1-5

ن معدل النمو فإكما سبقت اإلشارة عند مناقشة معدالت الموالید والوفیات ، 

أما معدل  . )1()الفرق بین معدل الموالید ومعدل الوفیات(الطبیعي للسكان ھو عبارة عن 

إلضافة إلى معدل النمو الطبیعي یضاف إلیھ معدل صافي النمو العام  للسكان ، فبا

. في األلف ) أي الفرق بین القادمین والمغادرین من السكان(الھجرة الوافدة والمغادرة 

 البیانات 2006-1954یتضمن معدل النمو العام للسكان في الفترة بین ) 4-1(الجدول 

ثم %) 2.0( بلغ 1954ان في عام بالجدول المذكور تشیر إلى أن معدل النمو العام للسك

ھذا قد ساھم  %)4.2( نحو1984اتجھ نحو االرتفاع حیث بلغ أعلى مستوى لھ في عام 

، وأیضا تسبب في تغیر  )2(في انخفاض عدد السنوات التي یتضاعف فیھا عدد السكان

) 15(، حیث بلغت نسبة السكان ممن ھم أقل من  )14(ھـام في التوزیع العمري للسكان

) 15(+، والسكان في الفئة القادرة على العمل %) 49.86( نحو 1984سنةفي عام 

، وأخذت ھذه النسب تتغیر في التسعینیات حیث بلغت نسبة %) 50.14(بلغت نسبتھم 

ب في ، واستمرت النس%) 61.0(، والفئة القادرة على العمل %) 39.0(صغار السن 

ھذه التغیرات في %). 61.7(التغیر في العقد األول من ھذا القرن حیث بلغت نسبتھم 

معدالت النمو الطبیعي والنمو العام للسكان كان لھا أثر في التغیرات في بعض 

الخصائص والتغیرات التي سبق اإلشارة إلیھا ، وفي التغیر في السمات االقتصادیة 

  . بعد واالجتماعیة التي ستناقش فیما

  :معدالت الزواج والطالق   : 6 -1

                                                           
  .7:  ، ص 1980مكتب مرجع السكان ، دلیل السكان ، واشنطن ) 1(
.234 - 232ص عبد الرحیم عمران ،المرجع السابق )2(  
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 لھا تأثیر مباشر على الخصوبة التى) الدیموغرافیة(رات السكانیة من المؤش

ومعدالت النمو العام والطبیعي للسكان ، معدالت الزواج والطالق ، فالزواج ظاھرة 

 ھذا أساسیة في بناء وإقامة األسرة وإنجاب األطفال ، ولذلك فان ارتفاع أو انخفاض

 -  العمریة –الخام (المعدل یؤثر إیجابا أو سلبا على معدالت الخصوبة بمختلف أنواعھا 

وقد تكون معدالت الزواج لعبت دورا في التغیرات التي سبقت مناقشتھا في ) الكلیة

  .التغیر في حجم السكان ، وفي معدالت النمو العام والطبیعي في العقود األخیرة 
  

   2006 – 1973ن معدالت الزواج والطالق في الفترة من یبی) 6 -1(جدول  رقم 
  معدالت الطالق   معدالت الزواج   السنة 
1973  7.2  1.8  
1984  5.9  1.0  
1995  4.9  0.3  
2000  5.4  0.3  
2003  6.5  0.3  
2006  8.9  0.3  
2007  11.1  0.5  

   11- 10- 1 جدول 1977 الھیئة الوطنیة للمعلومات والتوثیق اإلحصاءات الحیویة. 1:   المصدر 
   55 – 53 جدول 1979التعداد واإلحصاءات الحیویة وأمانة التخطیط مصلحة اإلحصاء . 2               
   12-  10-  1 جداول 2003الھیئة الوطنیة للمعلومات والتوثیق اإلحصاءات الحیویة . 3               
      72 - 71 – 49   ص 2008یق الكتاب اإلحصائي الھیئة الوطنیة للمعلومات والتوث. 4               

  
  

 2006-1973معدالت الزواج والطالق في الفترة بین ) 6- 1(الشكل 
  

  
  

ن معدالت الزواج  أرتظھ) 6-1(والشكل ) 6- 1(البیانات التي یتضمنھا الجدول 

 حیث بلغ معدل الزواج في بدایة تلك 2006-1973شھدت تغیرات ھامة  في الفترة بین 

في األلف ، واستمر في ) 5.9( إلى 1984في األلف ، ثم انخفض في عام ) 7.2(الفترة 

1973   1984   1995  2000   2003    2006   2007 
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في األلف ، ثم ) 4.9( وبلغ نحو 1995االنخفاض حیث سجل أدنى مستوى لھ في عام 

 واستمر في االرتفاع وبلغ 2003في األلف عام ) 6.5(فاع حیث بلغ اتجھ نحو االرت

  .في األلف ) 11.1( حیث بلغ نحو 2007أعلى مستوى لھ في عام 

أن اتجاھات ) 6-1(والشكل ) 6-1(ومن جھة أخرى ، تشیر البیانات بالجدول 

لطالق معدالت الطالق تتمیز باالستقرار النسبي في الفترة المذكورة ، حیث كان معدل ا

 ثم 1984في األلف عام ) 1.0(ثم انخفض إلى  في األلف ،) 1.8( نحو 1973في عام 

 إلى نحو 2007في األلف ، ثم اتجھ نحو االرتفاع الطفیف عام ) 0.3(انخفض إلى 

ً نسبیا ومتجھا  أن تأثیر معدالت الزواج على الخصوبة. في األلف ) 0.5( سیكون مستقرا

ره مباشرة على معدالت الخصوبة الحالیة ، وعلى التركیب نحو االرتفاع ، وستنعكس آثا

 سنة بینما على 15 أي بعد 2022العمري للسكان الذین ھم في سن العمل ابتداء من 

   .2008 سنة یكون قد بدأ منذ 14-0الفئات الصغیرة بین 

إضافة إلى تأثر خصوبة السكان بمعدالت الزواج والطالق بصورة مباشرة أو 

عوامل دیموغرافیة أخرى مثل السن عند الزواج ونسبة السكان الذین لم غیر مباشرة ب

  . یسبق لھم الزواج 

  

  :السن عند الزواج  : 1-7

أظھرت البیانات في العقود األربعة األخیرة أن العمر عند الزواج األول ارتفع 

 نحو  بالنسبة لإلناث ، حیث زاد السن عند الذكورمبنسبة عالیة سواء بالنسبة للذكور أ

سنة ، ) 12.5( الزواج لدى اإلناث د ، وزاد السن عن2006 و 1973سنوات بین ) 8.9(

، ولدى %)  35.65(وبلغت نسبة الزیادة في العمر عند الزواج األول لدى الذكور 

وھذا ھو ما تعبِّر عنھ الزیادة في متوسطات الزواج األول للذكور %) 66.3(اإلناث نحو 

، وعمر الزوجة ) العریس(حیث كان متوسط عمر الزوج . ورةواإلناث في الفترة المذك

  . سنة على التوالي )  18(سنة و)  25(في زواجھما األول ھو ) العروس(
یبین متوسط العمر عند الزواج األول حسب الجنس ومتوسط سن اإلنجاب لإلناث ) 7-1(جدول رقم 

  سنة  ) 49-  15(
  السنة  متوسط العمر عند الزواج األول 

  إناث  ذكور 
  ط سن اإلنجاب لإلناث متوس

)15- 49 (  
1973  25.0  18.7  27.4  
1984  27.3  23.0  31.6  
1995  31.3  28.2  33.4  
2006  33.9  31.2  33.2  

  44ص) 8–2( جدول 2010مجلس التطویر واالقتصادي ، التقریر األول لحالة سكان لیبیا :  المصدر 
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 2006-1973ول حسب الجنس في الفترة بین متوسط العمر عند الزواج اال) 7- 1(الشكل 
  

  
لقد كان للتغیر والزیادة التي حدثت على متوسط العمر عند الزواج األول للذكور واإلناث 

وھذا ربما لھ عالقة .  سنة 49-15أثر مباشر على متوسط سن اإلنجاب للنساء في السن 

ذي اخذ یظھر على معدالت الزواج في معدالت الزواج التي نشرت باالرتفاع النسبي ال

  .)1(2007في 

  

  :السكان الذین لم یسبق لھم الزواج: 1-8

الت نمو السكان ، ومعدالت الزواج ، من العوامل األخرى التي تؤثر في الخصوبة ومعد

نسب السكان الذین لم یسبق لھم الزواج بین مجموع السكان ، وطبقا للبیانات المتوفرة 

  تبین  أن ھناك تغیرا ملحوظا في نسب السكان الذین لم 2006 وسنة 1984عن سنة 

ر  ، وفي  الذكوم  سواء بالنسبة لإلناث  أ49- 15یسبق لھم الزواج في الفئة العمریة 

و لما  كانت الفئة العمریة األھم في اإلنجاب لدى اإلناث ولھا تأثیر .اغلب الفئات العمریة 

 سنة سیتم التركیز في المناقشة 39 إلى 20أساسي على الخصوبة ھي الفئة العمریة من 

  . سنة 39-  20على ھذه الفئة العمریة من 

  سكان اللیبیین یبین التوزیع العمري النسبي لل ) 8- 1(جدول رقم 
  2006 – 1984  الذین لم یسبق لھم الزواج في الفترة بین 49- 15 أعمارھم 

  الفئة العمریة  2006  1984
  جملة  إناث  ذكور  جملة  إناث  ذكور

15 -19  98.9  90.9  94.9  99.5  97.5  98.5  
20 -24  87.5  50.1  69.3  98.6  84.8  91.8  
25 -29  46.5  15.8  31.8  89.7  60.2  75.1  
30 -34   13.2  4.4  8.9  61.6  43.4  52.6  
35 -39   3.6  1.7  2.6  27.4  31.6  29.5  
40 -44   1.9  1.0  1.5  10.6  18.2  14.4  

                                                           
  .71:  ، ص 2010الحكومة اللیبیة االنتقالیة ، وزارة التخطیط ، مصلحة اإلحصاء والتعداد ، الكتاب اإلحصائي )1(
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45 -49  1.4  0.9  1.2  5.4  7.4  6.4  
  43ص  ) 7– 2( جدول 2010مجلس التطویر واالقتصادي ، التقریر األول لحالة سكان لیبیا :  المصدر 
زیع العمري الذي یبین نسبة االناث اللواتي لم یسبق لھن الزواج في یبین التو) 8- 1(الشكل رقم 

 2006-1984الفترة بین 
  

  
 كانت 1984  لإلناث في سنةموفقا لما تظھره النسب بالجدول المذكور ، سواء للذكور أ

 سنة الذین لم یسبق لھم الزواج بلغت 24 – 20نسبة الذكور واإلناث في الفئة العمریة 

 إلى 2006لإلناث ارتفعت ھذه النسبة عام %) 50.1(للذكور %) 87.5(نسبتھم 

لإلناث ، أي أن البیانات تشیر إلى نسبة السكان الذین لم %) 84(للذكور و%) 98.6(

جماال نسب الزیادة لدى اإلناث أعلى من الذكور ، وھذا یعد یسبق لھم الزواج كانت إ

  .عامال أساسیا في انخفاض معدالت الخصوبة في السنوات األخیرة 

أن التغیر في نسبة السكان الذین لم یسبق لھم الزواج  خاصة بین اإلناث اللواتي تجاوزت 

بین اإلناث ، لھا ال شك أن ھذه الزیادة ، خاصة  %) 40(نسبة زیادتھن إلى أكثر من 

تأثیر ھام في انخفاض معدالت الخصوبة ، خالل العقود األخیرة الماضیة ، ویتوقع أن 

یتغیر ھذا االتجاه بتحسن ظروف اإلسكان وتحسن فرص العمل للشباب مما قد یساھم في 

انخفاض نسب السكان الذین لم یسبق لھم الزواج  ، وإذا تحقق ذلك سوف یحدث ارتفاع 

  .دالت الخصوبة ومعدالت النمو الطبیعي للسكان في المستقبل نسبي في مع

  : الخصوبة العمریة  للنساء المنجبات 9-  1

سنة ، )  49 –15(لقد تأثرت الخصوبة العمریة للنساء المنجبات في الفئة العمریة 

نتیجة للتغیر في معدالت الزواج  ونسب السكان الذین لم یسبق لھم الزواج بین مجموع 

 ، وھذا ربما یرجع إلیھ االنخفاض الذي ظھر في  2007- 1973في الفترة بین السكان 

معدالت الخصوبة العمریة لجمیع الفئات العمریة للنساء اللواتي في سن  اإلنجاب بین 

.  سنة ، وھي الفئات العمریة  التي تمثل قمة فترة  اإلنجاب لألطفال بین النساء 39- 15

تراوحت معدالت االنخفاض في الخصوبة  1981 و1973في الفترة بین سنتي ف

15 -19  20 -24   25 -29  30 -34  35 -39   40-44  45 -49 
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اللواتي كن یتزوجن في (سنة )  19 – 15(في األلف للنساء  في الفئة العمریة ) 151(بین

وفي خالل .  سنة 29-25في األلف في الفئة العمریة ) 12(و ) سن مبكرة في تلك الفترة 

یة اكبر بكثیر من  كان االنخفاض في معدالت الخصوبة العمر2007 و 1995الفترة بین 

) 2(االنخفاض في الفترة السابقة ، حیث تراوح االنخفاض في جمیع الفئات العمریة بین 

سنة ، وقد شمل االنخفاض جمیع الفئات العمریة   ) 19- 15(في األلف في الفئة العمریة 

   .2007 و 1993بین %) 35.1(حیث بلغت نسبة االنخفاض في الخصوبة العمریة نحو 

  

  

  

  

  

  

  
 و حجم التغیر في 2007 – 1973یبین معدالت الخصوبة العمریة في الفترة بین ) 9 - 1(ول رقم جد

  المعدالت في الفترة المذكورة 

  حجم التغیر بین  2007  1993  1981  1973  الفئة العمریة
1973 – 1981  

  حجم التغیر بین
1993 -2007  

15  -19   242  91  7  5  151-  2 -  
20  -24   396  336  74  50  60-  24 -  
25  -29   353  341  181  122  12-  59 -  
30  -34   273  351  229  153  78+  76 -   
35 – 39  174  206  193  132  32+   61 -  
40  -44  65  110  109  57  45+   52 -  
45  -49   29  45  24  11  16+   13 -  

      2.6  4.1  4.7  7.7  الخصوبة الكلیة 
  : المصدر

   .28  ، ص 24 ، جدول 1973داد ، النتائج النھائیة للتعداد لعام أمانة التخطیط ، مصلحة اإلحصاء والتع. 1 
   . 7-   4  ، ص 1993 – 1973أمانة التخطیط ، مصلحة اإلحصاء والتعداد ،  اإلحصاءات الحیویة  . 2 
   30-  26 جدول 2 ص 2 جدول 1991 – 1981أمانة التخطیط مصلحة اإلحصاء والتعداد اإلحصاءات الحیویة  . 3 
، 1976ة التخطیط والبحث العلمي ، مصلحة اإلحصاء والتعداد، الوضع السكاني في الجمھوریة العربیة اللیبیة وزار. 4 

               39 ، ص 4جدول 
   89 ، ص 1976وزارة التخطیط  ، مصلحة اإلحصاء والتعداد ، الوضع السكاني في الجمھوریة العربیة اللیبیة . 5 
  )10- 2(  ، جدول 2010 التقریر األول لحالة سكان لیبیا مجلس التطویر االقتصادي ،. 6 

  
 2007 و 1973معدالت الخصوبة العمریة في الفترة بین ) 9- 1(الشكل 
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وقد صاحب االنخفاض في معدالت الخصوبة العمریة انخفاض الخصوبة الكلیة 

ف بأنھا  ال الذین تنجبھم امرأة  أو مجموعة من النساء متوسط عدد األطف[ والتي تعرّ

خالل حیاتھا أو حیاتھن اإلنجابیة إذا سلكن مسلكا یتمشى مع معدالت الخصوبة لمجموعة 

 في) 9-1(، ومعدالت الخصوبة الكلیة مسجلة بالجدول )1(]عمریة محددة في سنة معینة 

 2007 و 1993 و1981 و 1973أسفل كل عمود من أعمدة الخصوبة العمریة لسنوات 

) 4.1( إلى 1981أطفال للمرأة في  )7.7(حیث انخفضت معدالت الخصوبة العمریة من 

وبلغت نسبة االنخفاض   ،2007أطفال للمرأة في سنة ) 2.6( ثم إلى 1993أطفال في 

  %) .66.2(نحو  2007 و 1973في الخصوبة الكلیة ما بین 

والتأثیر المتبادل المعروف الذي یحدث بین المتغیرات والمؤشرات السكانیة 

تبرز مالمحھ في التغیرات التي حدثت في حجم السكان ومعدالت الزواج والطالق ، 

والنمو الطبیعي والعام للسكان وعدید من الخصائص السكانیة لمجموع السكان وكذلك في 

  .لیم التخطیطیة األربعة الخصائص السكانیة لألقا

  توزیع السكان وحجم السكان باألقالیم التخطیطیة : ثانیا 
  :عدد السكان باألقالیم ونسبتھم  : 2-1

ت لیبیا   خالل المرحلة التخطیطیة الثانیة التي تضمنت المخطط الطبیعي الوطني ، قسمّ

) 8(، أو مخططات إقلیمیة  ھي إقلیم طرابلس ویضم  )2(بموجب ذلك إلى أربعة أقالیم

مناطق ، وإقلیم ) 5(مناطق ، وإقلیم فزان ویضم ) 5(مناطق ، وإقلیم بنغازي ویضم 

انظر ". الشعبیات السابقة "مناطق ، المناطق بھذه األقالیم ھي) 4(الخلیج ویضم 

  .أسماء الشعبیات باألقالیم دونت في أسفل الجدول ) 1(یطة الخر
ألربعة طية   طي خ ألقاليم ال  طة    خري

                                                           
  .9:  ، ص 1980مكتب مرجع السكان ، دلیل السكان ، واشنطن )1(
 202-146: تحول االقتصادي واالجتماعي ، الجزء األول ، ص اللجنة الشعبیة للتخطیط ، خطة ال )2(
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  یبین عدد السكان اللیبیین وعدد األسر ومتوسط حجم األسرة  ) 1 - 2(جدول رقم 

  2006فة السكانیة لكل إقلیم تخطیطي  لألقالیم التخطیطیة األربعة ونسبة السكان و الكثا

  متوسط  عدد اآلسر  نسبة السكان  عدد السكان  اإلقلیم
  الكثافة  المساحة  حجم األسرة

  السكانیة
  14.0  224990  5.8  568582  61.46  3270048  إقلیم طرابلس 
  9.6  135690  6.7  205320  24.59  1308189  إقلیم بنغازي 
  0.5  684240  6.2  58290  6.72  337745  إقلیم فزان 
  0.5  730960  6.8  54781  7.27  386902  إقلیم الخلیج 

  3.0  166500  6.4  886918  100.00  5320894  لیبیا 
  63ص) 1- 3( ، 55ص) 15 -  2( ، جدول 2010مجلس التطویر االقتصادي ، التقریر األول لحالة سكان لیبیا . 1:المصدر 

 - الجبل الغربي – النقاط الخمس – الزاویة – الجفارة – المرقب -ھ   مصرات–طرابلس (شعبیات ) 8(إقلیم طرابلس ویضم .2
  )  .نالوت

 ) . بنغازي – المرج – الجبل األخضر – درنة –البطنان (شعبیات  ) 5(إقلیم بنغازي ویضم . 3
 ) . غات – وادي الحیاة – مرزق – وادي الشاطئ –سبھا (شعبیات  ) 5(إقلیم فزان ویضم .4
  ) الجفرة- سرت – الكفرة –الواحات (شعبیات ) 4(ویضم إقلیم الخلیج . 5
  

 عدد السكان وعدد االسر بلیبیا واالقالیم التخطیطیة االربعة) 1-  2( الشكل 
  

  
نسمة من السكان اللیبیین ، وتبین من ] 5,320,894[تضم األقالیم األربعة نحو 

د تفاوتا كبیرا في إعداد السكان ونسبتھم في األقالیم التخطیطیة خالل البیانات انھ یوج

نسمة وھؤالء یمثلون نحو ] 3,270,048[عة ، حیث یضم إقلیم طرابلس نحو األرب

من مجموع السكان ، إقلیم بنغازي وھو ثاني إقلیم في عدد السكان ویضم %) 61.46(

 إقلیم فزان ویضم من السكان ،%) 24.59(نسمة وھؤالء یمثلون ] 1,308,189[

] 386,902[من السكان ، إقلیم الخلیج ویضم %] 6.72[وھؤالء یمثلون ] 337,745[

من السكان ، ومن خالل البیانات یتبین أن اغلب السكان %) 7.27(نسمة وھؤالء یمثلون 
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مناطق بما فیھا مدینة طرابلس ، ) 8(بلیبیا یقیمون بإقلیم طرابلس التخطیطي الذي یضم 

أن نمو السكان وتركزھم في اإلقلیمین . م بنغازي الذي تقع فیھ مدینة بنغازي یلیھ إقلی

المذكورین تم بسبب توفر الخدمات االقتصادیة وفرص العمل وان التركز السكاني بھما 

یرجع للھجرة الداخلیة من المناطق المجاورة من اإلقلیمین اآلخرین فزان والخلیج ، كما 

ً إلى ھجرة العما  عادة یتجھ اغلبھا للمدینتین التىلة الوافدة إلى لیبیا یرجع جزئیا

  .المذكورتین لألسباب المذكورة 

 طرابلس الھجرة الوافدة عامة أصبحت مدینتاونتیجة للھجرة الداخلیة خاصة و

، وعدم كفاءة )1(وبنغازي تعانیان من النمو العشوائي الذي یتمیز بضعف الخدمات العامة

المرافق ، والنقص في المیاه وخدمات الصرف الصحي ، وھذا الوضع الناجم عن تكدس 

وتمركز السكان بالمدینتین ، یستوجب إعادة النظر في التوزیع السكاني ، ببرامج تنمویة 

فس متوازنة تحد من الھجرة من الدواخل وتشجع علي الھجرة العائدة للدواخل ، وفي ن

ن الموارد أخاصة و الوقت تشجیع سكان الدواخل على البقاء في أماكن إقامتھم األصلیة ،

الطبیعیة مثل المیاه والنفط وخام الحدید وغیرھا من المواد الخام األخرى تتوفر بتلك 

  .المناطق والتي قد تساعد في خلق مشروعات تنمویة جاذبة للسكان بھا 

  

  :ألسرة باألقالیم التخطیطیة عدد األسر ومتوسط حجم ا : 2-2

أن التباین في عدد السكان بین األقالیم یعكس التباین في عدد األسر باألقالیم مع 

یضم إقلیم طرابلس نحو . اختالف طفیف في حجم األسر بكل إقلیم من األقالیم األربعة 

من مجموع األسر اللیبیة ، وإقلیم بنغازي یضم %) 64.1(أسرة بنسبة ] 568,582[

من األسر اللیبیة ، إقلیم فزان یضم نحو %) 23.1(أسرة وھذا یمثل ] 205,290[

أسرة وھذا ] 54,781[یضم  من األسر ، وإقلیم الخلیج%) 6.6(أسرة بنسبة ] 58,290[

ھذه البیانات تظھر أن بإقلیم طرابلس نسبة األسر تفوق نسبة السكان ، %) 6.2(یمثل 

  .أن نسبة األسر ھي أقل من نسبة السكان بھا فرى بینما بالنسبة لألقالیم الثالث األخ

  :مساحة وكثافة السكان باألقالیم التخطیطیة  : 2-3

 اكبر مساحة في البلدان العربیة بعد ثالث دأن المساحة الجغرافیة للیبیا تع

 والكثافة السكانیة للبالد 2كم] 1,665,000[الجزائر والسعودیة حیث تبلغ مساحتھا نحو 

، ولكن مساحة األقالیم التخطیطیة 2أفراد في كل كم) 3.1( تبلغ 2006ام حسب إحصاء ع

] 770,960[تتناسب عكسیا في المساحة مقارنة بعدد السكان ، فإقلیم الخلیج تبلغ مساحتھ
                                                           

  .283 – 265  صعبد الرحیم عمران ، المرجع السابق)1(



42  
 

     2كم] 684,240[، وإقلیم فزان مساحتھ    2شخص في كل كم) 0.5(وكثافتھ السكانیة   2كم

، أما إقلیم بنغازي فمساحتھ   2 شخص في كل كم)0.5(وكثافتھ السكانیة أیضا 

وتبلغ . ،   2شخص في كل كم) 9.6(والكثافة السكانیة باإلقلیم تبلغ   2كم] 135,690[

  .  2شخص في كل كم) 14(، وكثافتھ تبلغ   2كم] 224,990[مساحة إقلیم طرابلس 

لیم نجد أن  تشتمل على الموارد باألقاىوبالرجوع للخرائط الطبیعیة للبالد ، الت

اغلب الموارد الطبیعیة توجد بإقلیمي الخلیج وفزان ، حیث توجد بھما اغلب الموارد 

، طاقة الریاح إضافة   المیاه الجوفیة ، النفط ، المعادن ، الطاقة الشمسیة،الطبیعیة بالبالد 

ن من إقامة ت. لعدید من الموارد األخرى  ِّ نمیة أي أن بھذین اإلقلیمین من الموارد ما یمك

الجدیدة بھذین اإلقلیمین تشجع  )1(مكانیة  متوازنة ، مما یخلق نوعا من مراكز االستقطاب

على استقرار السكان وتكون مناطق جذب للھجرة العكسیة ولخلق نوع من التوازن 

  .كان بھذین اإلقلیمین المكاني للس

كما تشجع على إقامة مشروعات سیاحیة تخدم السیاحة الصحراویة لتساھم في 

 مما یساعد على خلق بدائل  للدخل الذي یقوم على عائدات النفط في ،دعم الدخل الوطني 

  .الوقت الحاضر 

  

  السمات االجتماعیة واالقتصادیة والدیموغرافیة للسكان : ثالثا 
  : العمري للسكان اللیبیین  التوزیع3-1

یعد مؤشر التوزیع العمري للسكان من المؤشرات الھامة في معرفة الفئات 

السكانیة القادرة على العمل واإلنتاج ونسبھم بین السكان مما یساھم في معرفة الحاجة 

 إضافة لذلك التوزیع )2(للقوى البشریة العاملة في مختلف القطاعات اإلنتاجیة بالبالد

  .العمري یمكن من معرفة الفئات ذات األعمار القاصرة عن العمل واإلنتاج 

تبین التوزیع العمري للسكان اللیبیین حسب الفئات ) 1-3 (البیانات التي یحتویھا الجدول

یظھــــر أن انخفاض معدالت و  2006 و 1973العمریة العریضة في الفترة بین 

الخصوبة ، والنمو السكاني أثرت على نسب التوزیع السـكاني بالفئات السكانیة العریضة 

سنة  ) 14-0(ئة العمریة  حیث كان یمثل األطفال في الف2006-1973خالل الفترة من 

بینما الفئة %) 4.2( كانت تمثل 65+وفئة كبار السن %) 51.4( نحو 1973في عام 

 1984في عام %) 44.4(القادرة على العمل واإلنتاج كانت تمثل في تلك السنة 
                                                           

  .201-176:  ، ص 1985-1981اللجنة الشعبیة للتخطیط ، خطة التحول االقتصادي واالجتماعي )1(
)2( Shryock S. Henry and JacobS.Siegel and associates, The Methods and Materials of Demography, Academic Press , 

New York ,San Francisco, London 1976. P (113-144). 
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بینما زادت نسبة الفئة القادرة على %) 49.86(سنة إلى  ) 14-0( انخفضت فئة السكان

استمر االنخفاض . نسبة المعالین من األطفال وزادت نسبة كبار السن العمل وانخفضت 

على %) 31.06(و %) 39.05( إلى 2006 و1995في نسبة صغار السن في عامي 

على التوالي ، وھذا %) 64.69و % 7.04(التوالي ، بینما زادت نسب الفئة المنتجة إلى 

سواء بین مجموع السكان ، أو سكان قلل من أعباء اإلعالة على الفئة القادرة على العمل 

  . األقالیم كما سنرى فیما بعد 
 -1973التوزیع العمري للسكان اللیبیین حسب الفئات العمریة العریضة في الفترة بین ) 1 - 3(جدول 

2006   
  السنة  التركیب  العمري حسب الفئات العریضة

0 – 14  15 – 64  65+   
1973  51.40  44.40  4.20  
1984  49.86  45.04  4.64  
1995  39.05  57.04  3.91  
2006  31.06  64.69  4.25  

  )70(  ص 2006 ، 1995 ، 1984 ، 1973المصدر التعداد العام للسكان في السنوات  
  

  :  التركیب العمري للسكان حسب الفئات العریضة لألقالیم التخطیطیة 2 -  3

 واألقالیم یبین التوزیع العمري للسكان لمجموع السكان) 2-3(الجدول 

 حیث أشارت البیانات إلى أن 2006التخطیطیة األربعة ومعدالت اإلعالة بھا في عام 

نسبة السكان من صغار السن بإقلیم طرابلس ھي اقل نسبیا من بقیة األقالیم الثالثة 

بینما كانت نسبتھم في كل من إقلیمي بنغازي %) 30.68(األخرى حیث بلغت نسبتھم 

على التوالي بینما كانت %) 31.70(و%) 31.88(انت نسبتھما وفزان متقاربة حیث ك

النسبة بإقلیم الخلیج أعلى من بقیة األقالیم حیث بلغت نسبة صغار السن بذلك اإلقلیم 

  .وھذا یشیر إلى احتمالیة زیادة أسرع في سكان اإلقلیم المذكور%) 33.53(

ارب نسبھم في أقالیم  وبالنسبة للفئة القادرة على العمل تشیر البیانات إلى تق

طرابلس وبنغازي وفزان بینما اقل نسبیا في إقلیم الخلیج من األقالیم الثالثة المذكورة كما 

% ) 3.9( معدالت اإلعالة باألقالیم األربعة حیث كانت ) 2-3(أظھرت البیانات بالجدول

س بالخلیج وھذا یعك%) 4.2(وفزان بینما كانت النسبة  في كل من طرابلس وبنغازي

  .التركیب السكاني باألقالیم التخطیطیة األربعة 
یبین التركیب العمري للسكان حسب الفئات العمریة العریضة ومعدالت اإلعالة ) 2 - 3(جدول رقم 

  ) 2006(لمجموع السكان باألقالیم التخطیطیة األربعة  و
  اإلقلیم  التركیب  العمري حسب الفئات العمریة العریضة 

0- 14  15 - 64  65+   
  معدل اإلعالة

  3.9  4.61  64.71  30.68  إقلیم طرابلس 
  3.9  3.22  64.90  31.88  إقلیم بنغازي 
  3.4  3.73  64.57  31.70  إقلیم فزان 
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  4.2  3.73  63.10  33.53  یم الخلیج إقل
  4.0  4.25  64.69  31.06  لیبیا 

    .74-  72  ص2010مجلس التطویر االقتصادي ، التقریر األول لحالة السكان لیبیا . 1: المصدر 
  .معدالت اإلعالة   حسبت بمعرفة الباحث . 2                  

قالیم یعكسھ التباین الطفیف في  أن االختالف الطفیف في التركیب العمري للسكان باأل

معدالت النمو العام ومعدل النمو الطبیعي للسكان ، ومعدالت وفیات الرضع بین األقالیم 

  ) .بالملحق) 2(جدول رقم (

  :معدالت األمیة بین السكان  : 3-2

 من المؤشرات الھامة للتنمیة االجتماعیة بین السكان ذلك انھ كثیرا دمعدل األمیة یع

والمحلیة كقیاس لدرجة انتشار التعلیم  )1(دم ھذا المؤشر في الدراسات الدولیةما یستخ

على المستوى الوطني نجده انخفض والوعي الثقافي بین السكان ، وبتتبع ھذا المؤشر 

، وبین %) 32.38( حیث كانت نسبة األمیة بین مجموع السكان 1984بدرجة كبیرة منذ 

 2006انخفضت ھذه النسب في عام %) 47.12(، وبین اإلناث %) 8.35(الذكور كانت

اظھر معدالت األمیة بین مجموع ) 3-3(بین مجموع السكان ، جدول %) 11.50(إلى 

%) 6.30(سكان األقالیم حسب النوع ، وقد انخفضت النسبة بین الذكور إلى السكان و

للذكور %) 8.55(واألمیة بین األقالیم تراوحت ما بین %) 16.90(وبین اإلناث إلى 

ببنغازي ، وبالنسبة لإلناث تراوحت نسبة األمیة بین %) 5.72(بإقلیم الخلیج و 

، بینما كانت النسب بإقلیمي طرابلس ببنغازي %) 15.0(بإقلیم الخلیج و %) 19.03(

  .على التوالي %) 17.82(و %) 18.56(وفزان 

 الذي )2(2009وفقا لما أظھرتھ البیانات الدولیة حول حالة سكان العالم لعام و   

ت األمیة في لیبیا اقل من معدالت جمیع الدول تنشره ھیئة األمم المتحدة تبین أن معدال

كما أشارت . العربیة المجاورة بإفریقیا سواء بین الذكور أو اإلناث أو لمجموع السكان 

البیانات إلى نسبة الملتحقین بالدراسة في جمیع المراحل بین السكان ھي أیضا  أعلى من 

  .نسب االلتحاق بالبلدان العربیة المجاورة 
یبین معدالت األمیة بین السكان لمجموع السكان  ولألقالیم التخطیطیة األربعة  ) 3 - 3(جدول رقم 

  ) 2006(حسب النوع 
  مجموع السكان واألقالیم  معدالت األمیة

  جملة  إناث  ذكور
  12.58  18.56  6.75  إقلیم طرابلس 
  10.10  15.00  5.22  إقلیم بنغازي 
  13.04  17.82  8.50  إقلیم فزان 

  13.75  19.03  8.55  خلیج إقلیم ال
                                                           

.59-5:  ، ص 2002برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي ، تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة للعام ) 1(  
  .91-80 ، ص 2009صندوق األمم المتحدة للسكان ، حالة سكان العالم ) 2(
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  11.50  16.90  6.30  لیبیا 
  123، ص )  6- 5(  ، جدول 2010مجلس التطویر االقتصادي ، التقریر األول لحالة سكان لیبیا . 1: المصدر 

  
 2006معدالت االمیة في لیبیا واألقالیم التخطیطیة في ) 3- 3(الشكل 

  

  
  :لسكان اللیبیین الملتحقین بالدراسة ا : 3-4

من المؤشرات الھامة في التنمیة البشریة التي ینبغي أن تعطى أھمیة خاصة في 

إستراتیجیة التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة معدالت السكان الذین یلتحقون بمراحل 

 وبمعدالت التعلیم المختلفة ، ذلك الن ھذه الفئة من السكان تتأثر بالنمو السكاني عامة

الخصوبة خاصة ، حیث أن ھذا المؤشر لھ عالقة مباشرة بالمستلزمات التعلیمیة من 

  .فصول ومدرسین لمختلف المراحل األساسیة والمتوسطة والعالیة 

  
یبین عدد السكان اللیبیین الملتحقین بالدراسة ومعدالت االلتحاق حسب النوع في ) 4 - 3(جدول رقم 

    2006 - 1973الفترة  
  لسنواتا  معدالت االلتحاق  عدد السكان الملتحقون بالدراسة

  جملة  إناث  ذكور  جملة  إناث  ذكور
1973  336781  210751  547532  76.20  51.10  64.10  
1984  610290  486207  1096497  76.34  63.18  69.88  
1995  831727  771537  1603264  76.69  73.15  74.45  
2006  937703  918579  1856282  83.87  86.18  84.99  

  121ص ) 4- 5(  ، جدول 2010مجلس التطویر االقتصادي ، التقریر األول لحالة السكان لیبیا . 1: المصدر 
  

 أن ھذه الفئة من السكان في زیادة مستمرة سواء 1973وأظھرت البیانات منذ 

 كان بالنسبة لمجموع السكان أو للجنسین ، ولكن الزیادة كانت أسرع بالنسبة لإلناث ، فقد

نسمة بلغت نسبة ] 547,538[مجموع الملتحقین بمختلف المراحل التعلیمیة في تلك السنة

ارتفعت ھذه النسب في %) 54.1(وبین اإلناث  %) 76.20(االلتحاق بین الذكور 

 بحیث بلغ عدد الطلبة والطالبات 2006 ، 1995، 1984التعدادات الالحقة في السنوات 

 نحو 2006، 1993أي تضاعف عدد الطلبة بین ] 1,856,282[نحو ) 2006(في عام 

إلى ) 1993(في عام %) 76.2(مرات وزادت نسبة التحاق الذكور من ) 3.4(
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 بینما كانت الزیادة في االلتحاق بین اإلناث أعلى بحیث 2006في عام %) 83.81(

  ) .2006(في عام %) 86.18(إلى ) 1973(في عام %) 51.1(ارتفعت من

 یزداد عدد ونسب الطالب الملتحقین سنویا مع زیادة في حجم ومن الطبیعي أن

السكان ومھما كانت مستویات الخصوبة السائدة ، ولو أن الضغط على المرافق التعلیمیة 

بسبب الزیادة یكون اقل عندما تكون معدالت الخصوبة منخفضة ولكن أظھرت البیانات 

د على إعداد الطلبة في اغلب المراحل أن إعداد اإلناث بدأت تزیعل أن ھناك اتجاھا عاما 

   .)1(التعلیمیة وخاصة في المستویات التعلیمیة المتقدمة

   إعداد ونسب الطلبة بالجامعات اللیبیة 3-5

لقد أظھرت البیانات المتوفرة عن إعداد ونسب الطلبة بالجامعات اللیبیة عن العام 

اد ونسب الطلبة باستثناء عداد ونسب الطالبات فاقت إعداأن ) 2009-2008(الجامعي 

  .)1(ي ناصر واألسمریة حیث فاقت فیھا نسبة الطلبة نسبة الطالباتتجامع

ن عددیا كان مجموع الطلبة في العام الدراسي المذكور بالجامعات اللیبیة م

طالبة وعدد ] 185,880[طالب وطالبة ، ویبلغ  عدد الطالبات ] 292,296[اللیبیین نحو 

من %) 36.4(والطلبة %) 36.6(طالب أي مثلت الطالبات  نسبة ] 106,353[الطلبة 

  .مجموع الطلبة بالجامعات 
    2009 -2008یبین عدد ونسبة الطلبة بالجامعات اللیبیة في العام ) 5 - 3(جدول رقم 

  الجامعات  النسبة  عدد السكان الملتحقون بالدراسة
  المجموع  إناث  ذكور  المجموع  إناث  ذكور

  100.0  49.4  40.6  42200  25059  17141  طرابلس
  100.0  63.9  36.1  45511  29100  16411  بنغازي

  100.0  64.6  35.4  28535  18428  10107  عمر المختار
  100.0  69.2  30.8  18508  12810  5698  سبھا

  100.0  63.1  36.9  35502  22415  13087  لزاویةا
  100.0  64.3  35.7  19273  12402  6871  الجبل الغربي

  100.0  72.2  27.8  8351  6027  2324  سرت
  100.0  24.9  75.1  366  91  275  ناصر

  100.0  62.6  37.4  26649  16687  9982  المرقب
  100.0  58.6  41.4  21582  12629  8953  مصراتھ

  100.0  42.9  57.1  3894  1669  2225  االسمریة
  100.0  67.5  32.5  30453  20546  9907  طرابلس الطبیة
  100.0  74.1  25.9  10453  7509  2626  بنغازي الطبیة

  100.0  40.2  59.2  1294  528  766  الجامعة المفتوحة
  100.0  63.6  36.4  292273  185900  106173  الجملة

  140 ، ص 2008 اإلحصائي ، الھیئة العامة للمعلومات ، الكتاب:  المصدر 
  

 2009- 2008نسبة الطلبة والطالبات بالجامعات اللیبیة للعام الجامعي ) 5- 3(الشكل 

                                                           
  .2010الحكومة اللیبیة االنتقالیة ، وزارة التخطیط ، مصلحة اإلحصاء والتعداد ، الكتاب اإلحصائي و )1(
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إضافة إلى الطلبة اللیبیین ضمت الجامعات اللیبیة في العام الجامعي الذكور نحو 

ھؤالء أیضا كانت نسبة اإلناث أعلى من طالب وطالبة من غیر اللیبیین وبین ) 8680(

  . %)45.2(والذكور %) 54.8(نسبة الذكور حیث كانت نسبة اإلناث بین غیر اللیبیین 

ن ھذه الظاھرة أي ظاھرة ارتفاع نسبة الطالبات بمختلف مراحل التعلیم على إ

، خاصة نسب الطلبة المذكورة تحتاج لدراسة معمقة لما لھا من آثار اجتماعیة واقتصادیة 

  .على سوق العمل في مختلف األنشطة في المستقبل 

  عداد ونسب السكان النشطین اقتصادیا ا 3-6

بالتغیر الذي ) النشطین اقتصادیا(تتأثر نسب وأعداد السكان القادرین العمل 

،   ، أي أن انخفاض معدالت الخصوبة)1(حدث بمستویات الخصوبة في العقود األخیرة

ب السكان عداد ونساانخفاض الى كما رأینا عند مناقشة التركیب العمري للسكان ، أدى 

عداد ونسب السكان القادرین على العمل في الفئة ا تبینما زاد) 14-0(ممن ھم بین 

عداد ھذه الفئة من السكان القادرة على العمل تزداد اولذلك نجد ) 64-15(العمریة بین 

نسمة حیث بلغت النسبة بین ] 996,763[ حیث زاد عدد ھؤالء من 1973سنویا منذ عام 

   % ) .48.05(وبین اإلناث  %) 49.05(الذكور 
    2006 -1973في الفترة ما بین  ) 15(+یبین عدد السكان النشیطین اقتصادیا ) 6 - 3(جدول رقم 

  السنوات  معدالت النشاط  السكان النشیطین اقتصادیا
  جملة  إناث  ذكور  جملة  إناث  ذكور

1973  518886  477877  996763  49.05  48.05  48.57  
1984  832077  788043  1620120  49.89  49.89  50.14  
1995  1360737  1314739  2675476  60.91  60.91  60.95  
2006  1846185  1805834  3652319  69.17  69.17  68.94  

  105ص ) 1- 5(  ، جدول 2010مجلس التطویر االقتصادي ، التقریر األول لحالة السكان لیبیا :   المصدر 
  

ن اقتصادیا ومعدالت نموھم حسب النوع في الفترة النشطی] 15+[ نسبة السكان ) 6- 3(الشكل 
1973-2006 

  

                                                           
)1( C . Shorter Fredric , Population Factors in Development Planning in The Middle East . The Population Council , 

New York and Cairo .P(24-51) P (24-96) . 
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 68.89(و  % ) 50.38( إلي 1984وارتفعت ھذه النسب بین الذكور واإلناث في عام 

 % ) 68.71( نحو 2006 في االرتفاع حتى بلغت في عام تعلى التوالي واستمر% ) 

  . الذكور واإلناث بین % ) 69.17(و

أن نشاط ھذه الفئة من السكان أي الفئة القادرة على العمل یرتبط ارتباطا وثیقا 

بمدى استجابة نوعیة التعلیم والتدریب الذي تتحصل علیھ ھذه الفئة لسوق  العمل بالبالد 

 ولكن یبدو أن نوعیة اإلعداد المھني والفني لھؤالء لم یكن كذلك ، وھذا یفسر وجود نسبة

من العمالة األجنبیة ال زالت  تغطي حاجة سوق العمل ، وال یزال عدد من ھذه الفئة من 

  خاصة فئة الشباب ، حدیثو التخرج یعانون من 64 – 15السكان الوطنیین ممن ھم  بین 

البطالة ویبحثون عن العمل ، وھذا یستوجب إعطاء مزید من االھتمام ببرامج التعلیم 

   .1 كثر استجابة لسوق العملوالتدریب بحیث تكون أ

  :  معدالت البطالة بین السكان 7 -  3

 اإلناث ال زالت تعاني من متشیر البیانات أن نسبة ال یستھان بھا سواء بین الذكور أ

ق التابعة لألقالیم التخطیطیة  التخرج في مختلف المناطىالبطالة خاصة بین الشباب حدیث

حیث تشیر . بالملحق ) 1(والجدول رقم  ) 7 – 3(كما تشیر إلیھ البیانات بالجدول

أن البطالة بین الذكور بلغت أعلى نسبة بإقلیم طرابلس حیث ) 7 –3(البیانات بالجدول

 ، أما النسبة %) 12.76(وأدنى مستوى لھا بإقلیم فزان حیث بلغت  % ) 20.94(بلغت 

على %) 16.19(و %)18.74 (بین الذكور بإقلیمي بنغازي  ، والخلیج فقد بلغت

وأدنى نسبة % ) 19.57(أما بین اإلناث فھي أیضا بلغت أعلى نسبة بطرابلس . التوالي

%) 12.97(ونسب اإلناث بإقلیمي بنغازي وفزان وبلغت %) 12.19(بإقلیم الخلیج 

                                                           
  .159 - 147 ص  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، المرجع السابق 1
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%) 17.34(وع السكان فقد تراوحت بین أما النسب لمجم. على التوالي %) 12.19(و

  .بین الجنسین %) 16.54(بین اإلناث و%) 14.91(بین الذكور و

مل على برامج للتعلیم والتدریب تأن إستراتیجیة التنمیة المكانیة المتوازنة ینبغي أن تش

  .1 تكون أكثر استجابة لسوق العمل كي تحد من البطالة في المستقبل
  
یبین معدالت البطالة بین مجموع السكان وسكان األقالیم التخطیطیة األربعة حسب ) 7 - 3(جدول رقم 

  2006النوع في 
  مجموع السكان واألقالیم  معدالت البطالة حسب النوع

  جملة  إناث  ذكور
  20.98  19.57  20.94  إقلیم طرابلس 

  16.95  12.97  18.74  بنغازي إقلیم 
  13.60  14.89  12.76  إقلیم فزان 
  15.23  12.19  16.19  إقلیم الخلیج 

  16.54  14.91  17.34  لیبیا 
  110ص ) 1- 5(  ، جدول 2010مجلس التطویر االقتصادي ، التقریر األول لحالة السكان لیبیا :   المصدر 

  ) :ةاإلعاق( السكان من ذوي االحتیاجات الخاصة 8 -  3

أن ) ن اقیالمع(أشارت البیانات المتعلقة بالسكان من ذوى االحتیاجات الخاصة 

موزعین على اثني ] 46,672[ بلغ 1995عدد ھذه الفئة في السكان وفقا إلحصاء عام 

 ، وأشارت البیانات أیضا أن اغلب ھؤالء یمارسون بعض 2  من اإلعاقاتاعشر نوع

] 87,747[ووفقا للبیانات ازداد عدد السكان بھذه الفئة إلى . األنشطة طبقا إلمكانیاتھم 

توزیع ھذه  ) 8 – 3(  والشكل)  8-  3(ویتضمن الجدول ) 2010(نسمة بإحصائیات 

غالبیة ذوى اإلعاقة ھم من الفئة السكانیة الفئة حسب العمر ، وقد أظھرت البیانات أن 

 حیث تتمثل نسبة ھؤالء 64 – 15القادرة على العمل أي أن أعمارھم ضمن الفئة 

ً إلیھا فئة كبار السن 4 -  0أما نسبة صغار السن %) 71.13( بلغت  +) 65(  مضافا

  %) .26.87(نسبتھم 
     2010ي اإلعاقة وفقا إلحصائیة التوزیع العمري للسكان اللیبیین من ذو) 8 - 3(جدول رقم 

  النسبة   العدد  الفئة العمریة
0-4  1321  1.52  
5-14  7699  8.84  
15 -24  13013  14.94  
25 -34  18093  20.76  
35 -44  16166  18.55  
45 -54  10162  11.66  
55 -64  6757  7.75  

65+   13934  15.98  
  100.00  87145  المجموع

  94 ص 2010تقالیة ، وزارة التخطیط ، مصلحة اإلحصاء والتعداد ، الكتاب اإلحصائي ، الحكومة اللیبیة االن:   المصدر 

                                                           
 .283 - 265ص  اإلنمائي ، نفس المرجع السابق  برنامج األمم المتحدة 1
 .159- 147 :  ، ص2000 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ، تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة لعام  2
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 2010التوزیع العمري للسكان من ذوي االعاقة وفقا الحصائیة ) 8- 3(الشكل 

  
لتي لحد اآلن لم تنشر إحصائیات عن ذوى االحتیاجات الخاصة یسبب حرب التحریر ا

 أن لم 2010 ، وإذا أما أضیف ھؤالء للعدد الذي أحصي عام 2010شھدتھا البالد في 

  . یشملھم اإلحصاء سیزید عدد المعاقین عن المائة ألف معاق 
  

  2010التوزیع النسبي للسكان  من ذوي اإلعاقة  باألقالیم التخطیطیة األربعة ) 9 - 3(جدول 
  %  العدد  األقالیم

  61.5  53594  طرابلس 
  27.1  23602  بنغازي 
  5.3  4652  فزان 
  6.1  5297  الخلیج 
  100.00  87145  المجموع

  94 ص 2010الحكومة اللیبیة االنتقالیة ، وزارة التخطیط ، مصلحة اإلحصاء والتعداد ، الكتاب اإلحصائي ، :   المصدر 
  
  
  
  
  
  
  

 2010خطیطیة االربعة التوزیع النسبي للسكان من ذوي االعاقة باالقالیم الت) 9-3(جدول 
  

یشتمالن على توزع عدد ونسب المعاقین  ) 9 – 3(والشكل  ) 9-  3(الجدول 

أن إلى وتشیر البیانات . باألقالیم التخطیطیة األربع ، طرابلس ، بنغازي ، فزان ، الخلیج 

] 53,774[یث بلغ عددھم باإلقلیم أكثر من نصف المعاقین یعیشون بإقلیم طرابلس  ح
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من مجموع ذوى االحتیاجات الخاصة ، وعدد ھؤالء %) 61.54(نسمة ونسبتھم تمثل 

، وعدد ذوي االحتیاجات %) 27.11(نسمة ونسبتھم ] 23,692[بإقلیم بنغازي بلغ  

ونسبتھم ] 5297[وبإقلیم الخلیج بلغ عددھم %) 5.29(نسمة بنسبة ] 4,622[بفزان بلغ 

عداد ھؤالء موازیة أن امن مجموع ذوي االحتیاجات الخاصة ، أي %) 6.06(تمثل 

  .ألعداد ونسب السكان باألقالیم تقریبا 

ن أن یتبی 2010 ، 1995وبحساب عدد ونسبة الزیادة في عدد المعاقین بین 

%) 88.0(نسمة أي زاد ھؤالء بنسبة ] 41,875[ھؤالء زاد عددھم في الفترة بنحو 

سنویا وربما حوادث السیارات %) 5.09(، وبمعدل نمو مستوى یبلغ سنة ) 15(خالل 

  .تساھم بقدر كبیر في ھذه الزیادة في عدد ذوى االحتیاجات الخاصة 

أن نمو عدد ھذه الفئة من السكان یجعل من الضروري أن تراعي إستراتیجیة 

التخطیط لتحسین  التنمیة السكانیة معدل الزیادة في إعداد ھذه الفئة من سنة ألخرى ، عند 

  .أو زیادة الخدمات التي تقدم لھذه الفئة من السكان 
 

   2030 – 2010تقدیرات عدد السكان اللیبیین بین : رابعاً 
لقد جرت العادة لدى الباحثین والمخططین لبرامج التنمیة ، أن تعد تقدیرات للسكان 

 مذلك لمجموع السكان أاللیبیین ، ذلك أن حجم السكان دائما في تغیر مستمر سواء كان 

حیث أن التعداد في كل عشر سنوات قد ال یلبي . للوحدات اإلداریة الصغیرة والفرعیة 

الحاجة لبیانات في فترة بین التعدادین ، أي التعداد السابق والتعداد الالحق للسكان ، ومن 

قدر عدد یتقدیرات لعدد السكان ، وقد جرت العادة أن لھنا تكون الحاجة شدیدة أحیانا ل

لمعدالت النمو ، المنخفض ، والمتوسط  ، والعالي ، ولكن  1 السكان بثالثة احتماالت

بالتجربة وجد أن المعدالت المنخفضة تكون التقدیرات التي تبنى علیھا اقل من المتوقع ، 

 ولكن احتماالت النمو المتوسط ھي  التي والمعدالت العالیة تكون أعلى من المتوقع ،

  .تستجیب للحاجة بصورة اقرب  للواقع 

،  یبین تقدیرات عدد السكان ومعدالت النمو المحتملة) 1- 4(وشكل ) 1- 4(جدول 

  ذلك عن طریق تطبیق ھذه 2030 – 2010منخفضة ومتوسطة وعالیة للفترة بین 

  .د وحجم النمو السكاني في السنة یمكن تقدیر عدلالمعدالت التي تضمنھا الجدول 
 وفقا لمعدالت النمو المنخفضة 2030 ، 2010یبین تقدیرات عدد السكان اللیبیین بین ) 1 - 4(جدول 

  والمتوسطة والمرتفعة 

                                                           
1  S.Shryock Henry  124 - 107المرجع السابق ص . 
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عدد السكان المتوقع حسب معدل   عدد السكان المتوقع حسب معدل منخفض
  متوسط

عدد السكان المتوقع حسب معدل نمو 
  المرتفع

  السنة
معدل نمو منخفض 

000  
معدل نمو متوسط   عدد السكان المتوقع

000  
عدد السكان 

  المتوقع
معدل نمو مرتفع 

000  
عدد السكان 

  المتوقع

2010  17.9  5689040  18.79  5707945  20.15  5732645  
2015  17.1  6190104  18.75  6267821  20.02  6320512  
2020  16.6  6729683  19.09  6855577  19.96  6977011  
2025  16.2  7312976  17.70  7484111  19.90  7705749  
2030  15.4  7945190  17.51  8162537  19.72  8513871  

  
   83،82ص ) 11- 3(وجدول ) 10-  3(مجلس التطویر االقتصادي ، التقریر األول لحالة السكان لیبیا  جدول :   المصدر 

  
 وفقا لمعدالت النمو المنخفضة 2030 ، 2010ن بین یبین تقدیرات عدد السكان اللیبیی) 1 -  4(الشكل 

  والمتوسطة والمرتفعة 

  
تستخدم التقدیرات السكانیة عادة لتقدیر الخدمات التي قد یحتاج لتقدیرھا في المستقبل ، 

ً في مجال التعلیم قد تدعو الحاجة لتقدیر عدد وحجم الزیادة في ال سكان لتقدیر إعداد مثال

الطلبة وأعداد المدرسین والفصول الدراسیة الالزمة والمستلزمات الالزمة ، وكذلك في  

الصحة لتقدیر المرافق والخدمات الصحیة الالزمة للزیادة في السكان وھكذا بالنسبة 

یة  القوى العاملة وأیضا بالنسبة لبقم االستھالك أملالقتصاد ، سواء ما یتعلق باإلنتاج أ

  .األنشطة األخرى 

یبین تقدیرات السكان وفقا للمعدالت المنخفضة والمتوسطة  ) 1- 4(جدول وشكل 

  وھي الفترة التي قد یتم فیھا خطة قصیرة 2030 – 2010والعالیة للنمو في الفترة بین 

أو متوسطة أو طویلة المدى ، ولكن المفضل دائما أن یعتمد في إعداد المتوقع على 

  .لمتوسطة المعدالت ا
   2030 وحتى 2006یبین تقدیر السكان حسب فئات السن العریضة بعد تعداد ) 2-  4(جدول 

  المجموع    + 65السكان    64 – 15السكان    14- 0السكان   السنة 
2006  30.06  64.7  4.24  100.00  
2010  30.30  65.4  4.3  100.00  
2015  29.0  66.2  4.8  100.00  
2020  27.0  67.6  5.4  100.00  
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2030  25.0  69.0  6.0  100.00  
    84ص ) 12-  3(  جدول 2010التقریر األول لحالة السكان لیبیا :   المصدر 

  
 سیكون عد سكان لیبیا وفقا للمعدالت المحتملة الثالثة 2010وفقا لتقدیر عام 

 2030نسمة وفي عام ] 5,732,645[نسمة أو ] 5,707,945[نسمة أو ] 5,689,040[

نسمة أو ] 7,945,190[حجم السكان وفقا للمعدالت المحتملة لتلك السنة ھي قد یكون 

  .نسمة ]  8,513,871[نسمة أو ] 8,162,537[

وھذه التقدیرات بنیت على أساس اتجاھات معدالت النمو للسنوات السابقة إلعداد ھذه 

   .2006التقدیرات ، أي بناء على اتجاھات السكان في 

عداد السكان في الفئات العریضة المعدة وفقا ا تقدیر یشتمل على ) 2- 4(جدول 

ستمر في مأن االتجاه العام للسكان إلى  البیانات تشیر 2006التجاھات النمو السكاني في 

 ویزید عدد السكان تدریجیا 14 – 0انخفاض نسب السكان في الفئات العمریة الصغیرة 

لك تزداد فئة السكان من كبار السن   كذ64 – 15في الفئات القادرة على العمل في الفئة 

 التي یتوقع أن تكون فیھا النسب للقصر وللقادرین على العمل 2030، حتى سنة  + 65

على التوالي ھذا مجرد احتمال قد %)  6.0(و %) 69.0(و %) 25.0(وللعجزة نحو 

  .یتحقق أو ال یتحقق  ، ولكنھ یعطي صورة عامة لتوقعات التغیر السكاني في المستقبل
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  ملخص الوضع السكاني بلیبیا

یتناول ھذا الملخص أھم ما تناولتھ مناقشة المؤشرات والمتغیرات السكانیة حول الوضع 

  : السكاني بلیبیا ویعني خاصة بالنقطتین اآلتیتین 

  . أھم التغیرات التي حدثت بالمؤشرات والتغیرات السكانیة :أوال 

ن تؤخذ في االعتبار في إستراتیجیة التنمیة السكانیة  اآلراء والمقترحات التي یمكن أ:ثانیا 

  .بشأن تلك المؤشرات 

  أھم التغیرات التي حدثت بالمؤشرات والتغیرات السكانیة:  أوال 

في بدایة النصف الثاني من القرن الماضي  ، أي عند االستقالل ، كان الوضع السكاني  .1

 متدنیة  لحد كبیر، حیث كانت معدالت والحالة االجتماعیة واالقتصادیة والصحیة والثقافیة

الوفیات عالیة بسبب الوفیات بین السكان عامة و بین األم والطفل خاصة بسبب األمراض 

واألوبئة ، واآلثار السیئة التي خلفتھا الحرب العالمیة الثانیة واالستعمار االیطالي خاللھا 

  .وقبلھا 

 ،  أخذت 1973 -1954ي في العقدین  بعد االستقالل ، أھأظھرت البیانات السكانیة أن .2

انعكس ذلك على واألوضاع االجتماعیة واالقتصادیة والصحیة والثقافیة تتحسن نسبیا ، 

معدالت الخصوبة والوفیات ، حیث بدأت معدالت الوفیات في االنخفاض مما ساھم في 

 .ارتفاع نسبي في معدل النمو السكاني

 في منتصف الستینیات ، واالرتفاع النسبي في أسعاره مع اكتشاف النفط بالبالد وبدء استثماره .3

في السبعینیات من القرن الماضي ، ھذا أدى للمزید من التحسن في األوضاع االقتصادیة 

صاحب ذلك ارتفاع في معدالت الزواج بین السكان مما جعل نمو ووالثقافیة والصحیة ، 

مما تسبب في تغیر % ) 4.2 ( نحو1984- 1973السكان یرتفع بشكل ملحوظ حیث بلغ بین 

 .ھام في حجم وخصائص  السكان 

لقد تسببت األوضاع االجتماعیة والسیاسیة والثقافیة  واالقتصادیة التي مرت بھا البالد في  .4

ثمانینیات وتسعینیات القرن الماضي ، في تغییرات ھامة في المتغیرات والمؤشرات 

بب انخفاض معدالت الخصوبة بأنواعھا ، السكانیة، أھمھا انخفاض معدل النمو السكاني بس

وانخفاض معدالت الزواج ، وبدء مشاركة المرأة في العمل ، خارج البیت ، واستمرارھا في 
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سنة ) 18(التعلیم بالمراحل المتقدمة ، وصاحب ذلك ارتفاع في العمر عند الزواج األول من 

،  للمرأة والرجل على التوالي) 31.3(، ) 28.2(سنة للرجل في السبعینات إلى ) 25(للمرأة و

  .2006 – 1995للرجل في الفترة بین ) 33.4(للمرأة ) 31.2(ثم ارتفع إلى 

ھذا كان ولقد تسببت الظروف المذكورة في ارتفاع نسب السكان الذین لم یسبق لھم الزواج  .5

 احد أھم األسباب في انخفاض معدالت الخصوبة العمریة ، والكلیة بشكل ملحوظ ، حیث كان

أطفال ) 2.6(إلي وأنخفض أطفال ) 7.7( نحو 1973معدل الخصوبة الكلیة للمرأة في عام 

 ، أي بلغت نسبة االنخفاض في ھذا المعدل في الفترة المذكورة نحو 2007في عام 

ولكن قیاسا بالمعاییر الدولیة الزالت الخصوبة عالیة ، مقارنة بالدول المتقدمة %)  66.2(

 .لبعض الدول العربیة والنامیة األخرىصناعیا وحتى بالنسبة 

ساھم التغیر في معدالت الخصوبة والنمو السكاني في تغیر جوھري في التركیب العمري  .6

للسكان ، ونتیجة النخفاض الخصوبة السریع أخذت نسبة السكان من صغار السن في الفئة 

السن في عام آخر حیث كانت نسبة صغار ى لإسنة تقل من تعداد سكاني ) 14 -0(العمریة

%) 44.4(نحو ) 64-15( ونسبة الفئة القادرة على العمل من السكان%) 51.4( نحو 1973

ر،اتجھت ھذه ال%) 4.2(وفئة كبار السن كانت   حیث نسب نحو االنخفاض بالنسبة للقصّ

للفئة العمریة %) 64.4(و  ) 14-0(للفئة العمریة %) 31.12( نحو 2006بلغت في عام 

ھذا التغیر ساھم في تغییر نسبة السكان النشطین اقتصادیا ) 65(+ للفئة )4.2(و ) 64- 15(

للذكور واإلناث و یتوقع أن تنخفض نسبة  صغار السن ، وتزید نسبة القادرین على العمل 

   .2030و   2020وفقا للتقدیرات المعدة للسكان في عام 

یمیة بین السكان حیث انخفضت صاحب التغیر الدیموغرافي تغیر في المستویات الثقافیة والتعل .7

لدى مجموع السكان و % ) 32.38( من 2006 – 1984نسبة األمیة في الفترة بین 

 حیث 2006لدى اإلناث انخفضت ھذه النسب في % ) 47.12(لدى الذكور و%) 18.3(

لدى اإلناث ، كما انخفضت بین سكان األقالیم %) 16.9(لدى الذكور و %) 6.3(أصبحت 

بإقلیم بنغازي بینما نسبة األمیة %) 6.6(بإقلیم الخلیج و%) 8.55(اوحت بین التخطیطیة وتر

 .بإقلیمي طرابلس و فزان تقع بین النسبتین المذكورتین 

نسبة األمیة بین السكان ارتفعت نسبة السكان الملتحقین بالدراسة بمختلف المراحل ى لإإضافة  .8

، بینما بین الذكور%) 83.87(إلى  %)76.2(التعلیمیة ، حیث ارتفعت نسب االلتحاق من 

وقد تضاعف عدد السكان %) 86.18(إلى %) 51(بلغت نسبة الزیادة بین اإلناث من 

مرات وفاقت نسبة اإلناث بالجامعات ) 3.4( نحو 2006و  1973الملتحقین بالدراسة بین 

 .نسبة الذكور 



56  
 

 مجدا سواء في عدد السكان أإن التوزیع المكاني للسكان باألقالیم التخطیطیة األربعة متفاوت  .9

عدد األسر بكل إقلیم تخطیطي وكذلك ھو أیضا متفاوت في مساحة األقالیم والكثافة السكانیة 

س بھا ، وفقا آلخر إحصاء سكاني تتوزع نسب السكان بین األقالیم األربعة ، فإقلیم طرابل

%) 24.59(من عدد األسر ، إقلیم بنغازي یضم  )%64(من السكان و %) 61.46(یضم 

من %) 6.2(من السكان و %) 6.5(من األسر ، إقلیم فزان یضم %) 23(من السكان و 

  .من األسر %) 6.8(من السكان و %) 7.1(األسر ، وإقلیم الخلیج یضم 

الكثافة تتوزع فأفراد بالكیلومتر المربع ، أما باألقالیم ) 3.1(تبلغ الكثافة السكانیة بالبالد نحو  .10

ان ، فاألقالیم التي یتركز بھا اغلب السكان وھي طرابلس وبنغازي عكسیا مع عدد السك

ً فرد) 14(مساحتھا أقل وكثافتھا السكانیة أعلى حیث بلغت الكثافة بطرابلس   في كل كیلومتر ا

ربما ساھمت فرص العمل والخدمات الثقافیة والصحیة بإقلیمي طرابلس وبنغازي ومربع ، 

إلى طرابلس وبنغازي وھذا یكون قد ) فزان والخلیج(ن عدید من سكان اإلقلیمیالإلى ھجرة 

عدید من العمالة الساھم في النمو الحضري عامة وبطرابلس وبنغازي خاصة ، مع ھجرة 

%) 57.4(األجنبیة واستقرارھا بالمدینتین المذكورتین حیث زادت نسبة السكان الحضر من 

  .2006في %) 88.2( إلى 1973عام 

نھ على الرغم من التحسن االقتصادي بالبالد ال زالت توجد نسبة من اإلى أشارت البیانات  .11

 اإلناث لمجموع السكان أو بسكان األقالیم التخطیطیة تعاني من مالسكان سواء بین الذكور أ

وبالنسبة %) 14.9(وبین اإلناث %) 17.5(البطالة حیث بلغت نسبة البطالة بین الذكور 

%) 18.7(وبنغازي %) 20.91( من البطالة حیث بلغت طرابلس لدیھا أعلى نسبةفلألقالیم 

و  %)12.7(وبینما كانت النسبة أقل في كل من إقلیمي فزان والخلیج حیث بلغت النسبة بھما 

وترد نسبة البطالة إلى عدم استجابة المناھج التعلیمیة وجودتھا . على التوالي %) 16.19(

 .لحاجة سوق العمل 

نسمة في ] 46.672[السكان من ذوي االحتیاجات الخاصة من أظھرت البیانات ارتفاع عدد  .12

%) 88( بلغت نسبة الزیادة في ھذه الفئة نحو 2010نسمة عام ] 87,747[ الى 1995عام 

 سنة ، ھذا بدون أولئك الذین قد تكون قد ساھمت في زیادتھم لھذه الفئة حرب 15في 

م العوامل التي تساھم في زیادة  ، وتعد حوادث المرور والسیارات من أھ2010التحریر في 

 .إعداد ھذه الفئة 
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بعض اآلراء والمقترحات التي یمكن أن تؤخذ في االعتبار في إستراتیجیة : ثانیا 

 :التنمیة المكانیة 

ن انخفاض معدل النمو السكاني ، ال یمثل خطورة على السكان وان المجتمع اللیبي ال یزال إ .1

ً ، وان السكان سیست مرون في النمو ، وان معدل النمو یتوقع أن یرتفع نسبیا ، مجتمعا شابا

مع توفر السكن وتوفر فرص العمل وتحسن الدخل الفردي ذلك أن نسبة النساء اللواتي في 

حیث +) 50(ھي أعلى من نسبة النساء اللواتي بلغن سن الیأس ) 49-15(سن اإلنجاب 

   .2006ام من مجموع السكان في ع%) 4(و %) 29(بلغت النسبة لھن 

ن ما یمكن أن تعني بھ إستراتیجیة التنمیة المكانیة ھو االھتمام بتحسین نوعیة السكان من إ .2

خالل تطویر المناھج التعلیمیة والتربویة والرفع من جودتھا وجعلھا تعنى ببناء وزیادة 

القوة االبتكاریة والتحلیلیة لدى الطالب ، مع ربط التعلیم بحاجة المجتمع ومستلزمات 

 .سوق العمل 

وارتفاع نسبة الفئة القادرة على العمل ال تمثل أیة ) 14-0(أن انخفاض نسبة صغار السن  .3

مشكلة سكانیة بل المشكلة تكمن في عدم االھتمام بنوعیة التعلیم والتدریب للفئة القادرة 

قاء على العمل واالعتماد الكلي على العمالة غیر اللیبیة في تنفیذ خطط وبرامج التنمیة وب

نسبة من الشباب عاطلة عن العمل لعدم توفر المھارات الالزمة لدیھم والتي یتطلبھا سوق 

 .العمل 

 في معدالت ضخفزیادة الاالھتمام بالخدمات الصحیة وزیادة االستثمار في ھذا المجال ل .4

ذلك أن انخفاض الوفیات . الوفیات عامة ووفیات األم والطفل خاصة عند الحمل والوالدة 

الوالدة یساھم بصورة مباشرة في زیادة العمر المتوقع الذي یعد ارتفاعھ احد أھم عند 

 .مقاییس التنمیة البشریة مع تحسن التعلیم ومستوى الدخل 

ینبغي أن تعنى وتؤكد اإلستراتیجیة على أھمیة العنایة بالسكان من ذوي االحتیاجات الخاصة  .5

مرور والطرق ، مع ایالء أھمیة خاصة الذین یتزاید عددھم سنویا خاصة بسبب حوادث ال

لتوفیر احتیاجات ھذه الفئة من السكان التي یتزاید عددھا ونسبتھا سنویا ، إضافة إلى 

االھتمام بفئة السكان التي بلغت سن الشیخوخة ، آلن االھتمام بالخدمات التي تقدم لھذه 

ن فإیة ، إضافة إلى ذلك الفئات من السكان تعد احد أھم مؤشرات التنمیة البشریة واإلنسان

 من المجتمع لما قدمتھ من إنتاج  لھایعد عرفانا) أي فئة كبار السن(االھتمام بھذه الفئة 

 .بشري واجتماعي وثقافي واقتصادي 
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أن التنمیة المكانیة لألقالیم التخطیطیة والمناطق تساھم في الحد من الھجرة الداخلیة للمدن  .6

 إلى ما تسببت فیھ الھجرة الوافدة من الخارج لھذه الكبرى كطرابلس وبنغازي ، إضافة

المدن من مشاكل أھمھا مشكلة النمو العشوائي للمدینتین على حساب األراضي الزراعیة 

أن إستراتیجیة جادة للتنمیة المكانیة ربما . المجاورة مما یساھم في تلوث البیئة المحیطة 

یدة للخدمات والسكان في مناطق تحد من المشكلة من خالل إقامة مناطق استقطاب جد

ً ، وفي  أخرى خاصة في إقلیمي فزان والخلیج اللذان یتمیزان بكثافة سكانیة منخفضة جدا

 تتوفر بھما الموارد الطبیعیة كالمیاه الجوفیة والنفط والطاقات المتجددة ھنفس الوقت

على الطاقات كالشمس والریاح مما یشجع على إقامة بؤر للسیاحة الصحراویة التي تعتمد 

؛ بل تشجع  واإلمكانیات المتوفرة باإلقلیمین المذكورین ، وتشجع على بقاء السكان بھما

 .على الھجرة العكسیة إلیھما 

 یمكن تصنیفھم الى الذین اوضاع السكان الوافدین للبالد ھو ان ما ینبغي اعطاءه اھمیة خاصة  .7

) ب(ء ال غبار على إقامتھم ھؤالوسكان قادمون بطریقة قانونیة ) أ(ثالث فئات وھي 

ھؤالء ینبغي وسكان وافدون الى البالد بدعوى انھم لیبیون لوجود اقارب لھم بلیبیا 

فئة العمال غیر ) ج(اعتبارھم من االجانب وتعطى لھم اقامة مؤقتة  او یعادون لبلدانھم 

جراءات ھؤالء ینبغي ان توضع اوالشرعیین الذین جاءوا للعمل او للعبور الماكن اخرى 

وفي جمیع . ت الھجرة والعمل التابعة لألمم المتحدة آللتعامل مع اوضاعھم مع دولھم وھی

االحوال ینبغي ان تفرض على ھؤالء ضرائب مقابل اقامتھم وعملھم بلیبیا عند السماح لھم 

 .بالعمل او االقامة 

كان على االستخدام أن إستراتیجیة التنمیة المكانیة ینبغي أن یكون من أھدافھا أن یعمل الس .8

الرشید للموارد الطبیعیة سواء تلك الموارد الطبیعیة الناضبة مثل المیاه والمعادن ومساحة 

 الموارد المتجددة كالنبات والحیوان ، مع استصدار قوانین ماألراضي الصالحة للزراعة أ

سبب تالتي تلحمایة البیئة والحد من التلوث ، مما یساھم في الوقایة من األمراض الخطیرة 

 .ھا العوادم وتكدس القمامة الناجمة عن النمو السكاني بالمناطق الحضریة ب

ألھمیة البیانات عامة والسكانیة خاصة في اعداد برامج وخطط التنمیة االقتصادیة  .9

ً الجراء البحوث والدراسات في مختلف المجاالت ، یتطلب المزید من  واالجتماعیة وایضا

بیانات وطنیة شاملة تستند فى اعدادھا على تقسیم اداري مستقر االھتمام ببناء قاعدة 

للوحدات االداریة الرئیسیة والفرعیة مع االھتمام باعداد وتدریب كوادر كفؤة ومتخصصة 

في اعداد االحصائیات والنشرات وتصنیف المعلومات المتصلة بھا واصدارھا في مواعید 
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 للباحثین والدارسین اجراء الدراسات محددة على المستوى المحلي والوطني حتى تیسر

 .والبحوث التى تساعد فى اعداد وتقییم برامج تنمیة مكانیة متوازیة ومستدامة 
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159. 
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  2010مكتب التطویر االقتصادي ، التقریر الوطني األول لمادة السكان في لیبیا ،  .9

  .13-1:  ، ص 1980ان ، واشنطن مكتب مرجع السكان ، دلیل السك .10

مصلحة التخطیط العمراني ، ملخص عن تقریر المخطط الطبیعي الوطني طویل المدى  .10
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  عبدالرحیم عمران .16
  283 - 265ص ) 1(         التوثیق رقم 

  م المتحدة االنمائيبرنامج االم .17
  159 - 147ص ) 1(         توثیق رقم 

  برنامج االمم المتحدة االنمائي .18
  138ص ) 2(         توثیق رقم 

19.  S-Fhryock 
  124 – 107ص ) 3(         التوثیق رقم 
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  2006التوزیع العددي والنسبي للسكان اللیبیین حسب العمر والنوع لسنة  ) : 1(ملحق رقم 

  

الفئة   المجموع  اإلناث  الذكور
  %  العدد  %  العدد  %  العدد  العمریة

0-4  294679  5.56  280666  5.30  575345  10.86  
5-9  269079  5.08  258562  4.88  527595  9.96  
10-14  277270  5.23  265623  5.01  542893  10.25  
15-19  290568  5.48  282458  5.33  573026  10.82  
20-24  289663  5.47  283624  5.35  573287  10.82  
25-29  287101  5.42  279357  5.27  566458  10.69  
30-34  248872  4.70  243953  4.61  492828  9.30  
35-39  195328  3.69  195472  3.69  390800  7.38 
40-44  140872  2.66  140977  2.66  281849  5.32  
45-49  100653  1.90  98489  1.86  199142  3.76  
50-54  64677  1.22  67942  1.28  132619  2.50  
55-59  61349  1.16  60838  1.15  122277  2.31  
60-64  51295  0.97  43832  0.83  95127  1.80  
65-69  42724  0.81  37294  0.70  80018  1.51  
70-74  30325  0.57  27526  0.52  57851  1.09  
75-79  23125  0.44  22550  0.43  45675  0.86  
80-84  12158  0.23  12418  0.23  24576  0.46  

85+  7682  0.14  9104  0.17  16786  0.32  
  100.00  5298152  49.27  2610639  50.73  2687513  المجموع

  2010الحكومة اللیبیة االنتقالیة ، وزارة التخطیط ، مصلحة اإلحصاء والتعداد ، الكتاب اإلحصائي ، : المصدر 
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  2010كانیة ، التقریر الوطني األول لحالة السكان في لیبیا مكتب التطویر االقتصادي ، مكتب الدراسات الس: المصدر 

  عدد أفراد  عدد األسر  المنطقة واإلقلیم  معدالت  معدل البطالة
  األسرة

  متوسط حجم
  ةاألسر

معدل الموالید 
  2008الخام 

  معدل وفیات
  2008الرضع 

  معدل الزیادة
  الطبیعة للسكان

  معدل اإلعالة
  المجموع  إناث  ذكور  المجموع  إناث  ذكور  الحقیقي

  طرابلس . 1
  8.7  13.2  4.5  23.6  23.2  23.7  3.9  17.4  6.2  20.5  5.6  1001967  177385  طرابلس 
  13.9  21.3  6.6  16.2  15.4  16.4  4.7  24.1  7.5  27.7  6.1  512833  84144   مصراتة
  14.8  22.1  7.6  24.2  26.6  23.5  4.6  16.4  11.5  21.2  6.0  411368  68752  المرقب 
  11.4  16.8  6.3  23.0  25.6  26.6  3.9  12.2  7.0  14.1  5.8  424451  73737  الجفارة 
  12.1  18.1  7.8  22.0  18.3  25.4  3.7  18.9  13.8  21.7  5.5  271618  49324  الزاویة 

  12.9  21.7  1.0  14.0  20.6  22.8  3.4  22.9  10.3  26.5  5.3  270432  50939  النقاط الخمس 
  14.5  21.7  7.4  9.5  17.3  19.8  3.8  18.2  6.8  22.1  5.9  289568  49355  الجبل الغربي 

  12.3  17.8  6.8  9.9  9.6  9.4  3.0  26.7  7.4  31.5  5.9  87811  14951  نالوت 
  12.6  18.6  6.8  21.0  19.6  20.9  3.9  19.4  8.8  23.2  5.8  3273048  568587  مجموع اإلقلیم 

  إقلیم بنغازي.2
  11.3  16.9  5.6  17.3  11.3  20.1  3.9  23.2  13.5  27.1  7.2  151107  20907  البطنان 

  8.6  12.9  4.3  9.6  6.8  11.3  3.2  13.4  40.9  18.3  6.1  156351  25571  درنة
  10.0  15.2  4.9  10.0  19.4  22.0  3.3  29.5  6.3  33.5  6.8  194222  28557  خضر الجبل األ

  12.2  17.8  6.5  21.3  13.2  22.4  4.2  17.7  8.3  20.3  7.4  176433  23857  المرج
  8.4  12.2  4.8  26.5  22.8  27.6  4.7  21.8  28.7  27.2  5.9  628076  106428  بنغازي 

  10.1  15.0  5.2  17.0  13.0  18.7  3.9  21.1  19.5  25.3  6.7  1306189  205320  مجموع اإلقلیم 
    إقلیم فزان.3

  14.2  18.2  10.3  21.0  19.9  21.6  4.2  23.2  24.8  29.5  6.0  119393  19777  سبھا 
  11.9  17.1  7.8  9.9  12.6  7.8  2.9  37.5  11.0  43.0  6.1  73600  12022  وادي الشاطئ 

  13.3  17.8  9.0  16.2  17.0  15.0  3.6  19.7  40.6  24.1  6.1  70828  11545  وادي الحیاة 
  13.2  18.4  7.8  15.8  19.8  145  3.4  25.2  10.7  29.6  6.3  72650  11589  مرزق 
  12.6  17.6  7.6  5.1  5.3  5.0  3.1  15.3  24.5  21.8  6.3  21274  3357  غات 

  13.0  17.8  8.5  13.6  14.9  12.8  3.4  24.2  22.3  29.6  6.2  357745  58290  مجموع اإلقلیم 
  لخلیجإقلیم ا.4

  13.0  18.4  7.7  20.2  13.2  22.4  4.5  28.6  2.6  31.8  7.2  165172  22895  الواحات 
  14.5  20.5  8.6  11.3  7.2  12.7  4.4  22.1  4.3  25.9  6.7  42863  6394  الكفرة 
  14.8  20.5  9.1  18.9  17.2  9.4  4.6  19.9  20.0  25.1  7.6  131929  17444  سرت 

  12.7  16.7  8.8  10.5  11.2  10.0  3.1  24.2  1.2  33.0  5.8  46948  8048  الجفرة 
  11.5  16.9  6.3  15.2  12.2  16.2  4.2  23.7  6.7  29.0  6.8  386912  54781  مجموع اإلقلیم 

 2006أھم المؤشرات السكانیة للمناطق باألقالیم التخطیطیة لسنة) 2(ملحق رقم 
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  تعریف أھم المصطلحات السكانیة) : 3(ملحق رقم 
تعني عدد السكان لكل وحدة من مساحة األرض ، علي سبیل المثال ، :  الكثافة السكانیة  .1

 كل میل مربع أو كل كیلومتر مربع من األرض ، وتحسب بقسمة عدد عدد األشخاص في

السكان على المساحة العامة لألرض، أو في حالة تخصیص األرض یقسم عدد السكان 

  .الخ .... على األرض المخصصة ، مثال للزراعة أو الصناعة 

تین یعني العمر الوسیط  الذي یفصل السكان إلى مجموعتین متساوی: العمر الوسیط  .2

 . اصغر من ھذا العمر ونصفھم اكبر منھ ھمعددیا، بمعني أن نصف

 .متوسط العمر لكل أفراد السكان: متوسط العمر  .3

ھو العمر الذي تنجب فیھ النساء ویفترض بصورة اعتباطیة : عمر اإلنسال واإلنجاب  .4

 . سنة في معظم المجتمعات49 -15لألغراض اإلحصائیة أن یكون بین 

ھو تكوین السكان حسب عدد السكان و : السكان حسب العمر والنوع تكوین او تركیب  .5

نسبتھم ذكورا وإناثا في كل فئة من فئات العمر ویعتبر تكوین السكان من حیث العمر 

والنوع النتیجة المجمعة التجاھات الماضي المتعلقة بالخصوبة والوفاة والھجرة والبیانات 

 لوصف وتحلیل أنواع انوع تتطلب أساسالخاصة بتكوین السكان من حیث العمر وال

 .أخرى كثیرة من البیانات الدیموغرافیة

ھو ما یلجأ إلیھ الزوجان لتنظیم عدد أطفالھما والفواصل : تنظیم أو تخطیط األسرة  .6

 .الزمنیة بین طفل وآخر ، ویعرف تنظیم األسرة في العالم على أنھ وسائل تنظیم  النسل

ً توزیع السكان في أماكن معینة وقد یكون التوزیع تلقائیھو : التوزیع المكاني للسكان  .7  أو ا

ً توزیع ً  مخططا  كما ھو الحال في المشروعات  الزراعیة االستیطانیة ، أو المشروعات ا

 .اإلسكانیة في أماكن معینة 

ھو متوسط عدد السنوات اإلضافیة التي یمكن أن یعیشھا الفرد في المجتمع : توقع الحیاة  .8

تجاھات الحالیة لمعدالت الوفاة على حالھا ، مصطلح توقع الحیاة عند  إذا استمرت اال

ً من توقع الحیاة  ً بدال  .المیالد یستخدم أحیانا

ھي القیام الفعلي بعملیة التناسل واإلنجاب بین األزواج ، وتعني عادة : الخصوبة  .9

 .األطفال األحیاء الذین تنجبھم األسرة 

والمقطع " الناس"یعني باللغة الیونانیة " دیمو"ن الكلمة المقطع  األول م: الدیموغرافیا  .10

، الدراسة العلمیة للمجتمعات السكانیة ، وتشمل " الدراسة " ویعني " جرافي"الثاني وھو 

الدراسة الحجم والتكوین والتوزیع والكثافة والنمو السكاني وغیر ذلك من الخصائص 
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 التغیر في ھذه العناصر ونتائج  ھذه الدیموغرافیة واالجتماعیة واالقتصادیة  وأسباب

 .التغیرات

یعني زیادة أو نقصان السكان عن طریق زیادة أو : الزیادة أو النمو الطبیعي للسكان  .11

نقصان الموالید عن الوفیات بین السكان في فترة زمنیة معینة ، وعادة تحسب معدالت 

یادة في تلك السنة وتستخدم الزیادة لكل ألف من السكان في سنة معینة أو نسبة مئویة للز

 . المعدالت في األلف في أغلب الدراسات السكانیة 

 .مجموعة من الكائنات الحیة من نفس الفصلیة والنوع : السكان  .12

ً من األطفال والشبان ، ویتمیز : مجتمع سكاني شاب  .13 مجتمع یتصف بنسبة عالیة نسبیا

 .بانخفاض العمر  الوسیط وبنمو عالي محتمل 

ھو مستوي الخصوبة الذي عنده  یكون لدي جیل من :  اإلحاللي للخصوبة  المستوي .14

 .النساء عدد من األبناء اإلناث یكفي  لیحل محلھن في اإلنجاب 

 من السكان في سنة 1000ھو عدد الموالید لكل : معدل الموالید أو معدل الموالید الخام   .15

 .معینة 

ون ( لسكان ھو المعدل الذي یزید  بھ ا: معدل نمو السكان  .16 ّ في سنة معینة بسبب ) أو یقل

 .الزیادة الطبیعیة وصافي الھجرة ویعبر عنھ في صورة نسبیة من السكان األساسیین 

وھو عدد الوفیات بین كل : معدل الوفیات أو یطلق علیھ أیضا اسم معدل الوفیات الخام  .17

 . من السكان في سنة معینة 1000

ات بین النساء بسبب مضاعفات الحمل والوالدة ھو عدد الوفی: معدل وفیات األمومة  .18

 . من الموالید األحیاء في سنة معینة100000لكل 

وھو عدد وفیات األطفال الرضع ممن ھم اقل من سنة معینة لكل : معدل وفیات الرضع  .19

 . من الموالید األحیاء في تلك السنة 1000

 أي دلكن في لیبیا  تعتختلف الدول في تعریف المنطقة الحضریة ، و: منطقة حضریة  .20

 .منطقة تدخل في المخطط العام للمدن أو القرى منطقة حضریة 

الھجرة (تنقل الناس عبر حدود معینة لغرض اإلقامة  وتنقسم إلى ھجرة دولیة  : الھجرة  .21

 ).الھجرة من مكان إلى آخر داخل الدولة ( ، ھجرة داخلیة )  بین الدول 

عدد السنوات التي تلزم لكي یتضاعف عدد : الزمن الالزم لمضاعفة عدد السكان  .22

 .السكان الحالي على أساس معدل النمو الحالي للسكان 

 سنة 15نسبة األشخاص في أعمار یعتبرون فیھا معالون تحت :  نسبة اإلعالة العمریة  .23

 . سنة 64 -15 سنة إلى أشخاص یعتبرون فیھا منتجین اقتصادیا 64و فوق 
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 أفراد األسرة ویتم الحصول علیھ بقسمھ عدد السكان ھو عدد: متوسط حجم األسرة  .24

 .على عدد األسر

ویقصد بھا المساحة الكلیة للیبیا بالكیلومترات المربعة وھي تبلغ :  المساحة  .25

 2ن م ) 1,665,000(
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  الموارد المائیة -2
دولة ، وذلك ألھمیتھا الموارد الطبیعیة حجر األساس لتنمیة وتطویر أي مجتمع أو تعد 

  .من حیث االعتماد علیھا في التنمیة المكانیة في جمیع أوجھ الحیاة 

تتمثل في ما تحتویھ الطبقات األرضیة من موائع ذات مردود : الـموارد الطبیعیة بلیبیا 

اقتصادي ضخم ورئسي كالنفط والغاز والماء الذي ال غني عنھ في شتي مجاالت الحیاة 

ن إالفلزیة ، حیث لباإلضافة إلي الخامات الحجریة والمعدنیة الفلزیة واھذا .المختلفة 

 دعامة ھامة لالقتصاد اللیبي ، كذلك السھول والمنخفضات والودیان التي دجزء منھا یع

.  مساحات رعویة ھامة دتحظي من حین آلخر بھطول األمطار علیھا ، ھذه المناطق تع

التي شكلت منھا  عوامل التعریة مناظر طبیعیة كما أن الطبیعة التضاریسیة للیبیا ، 

ة وجذابة للسیاحة واألنشطة ن ینظر إلیھا على أنھا مناطق مھیأخالبة متنوعة ، یجب أ

السیاحیة ،ھذا باإلضافة إلي الثروة البحریة التي یعتمد علیھا كمصدر ھام للغذاء وفي 

  .االخرى بعض الجوانب االقتصادیة 

 وطول شریطھا الساحلي الذي یبلغ 2ملیون كم 1,759.5حوالي مساحة لیبیا التي تقدر ب

 كم ھیئت األوضاع والظروف المالئمة الحتمال توفر الموارد الطبیعیة 1880قرابة 

ھذا ما توصلت إلیھ الدارسات . المشار إلیھا أعاله وذلك بنوعیات وكمیات  اقتصادیة  

ة ألمؤسسة الوطنیـة للنفـط والھیوالبحوث التي أجرتھا بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة ا

  .العامة للمیاه ومركز البحوث الصناعیة وبعض المراكز البحثیة ألخرى والجامعات بلیبیا

  :  ـ الـموارد الـمائـیة 2
 المورد الطبیعي الذي یمثل الركیزة األولي األساسیة للحیاة ، حیث أنھا مصدر المیاه تعد

والمیاه الجوفیة  ه  األمطار  واألنھار والبحیرات ،میا. لمیاه الشرب والزراعة والصناعة 

ھذا باإلضافة إلي المیاه الصالحة . تشكل المصادر المائیة  الرئیسیة للمیاه في العالم 

لالستعمال للشرب التي یمكن الحصول علیھا من خالل تحلیھ میاه البحار والمحیطات أو 

  . الصحي عن طریق تنقیة ومعالجة وإعادة استعمال میاه الصرف

  : الـمیاه السطحیة : 2-1

موقع لیبیا بوسط الشمال األفریقي والظروف البیئیة الطبیعیة السائدة بھ  ، نتج عنھا مناخ 

. ا تھمن مساح%  92صحراوي حار جاف في اغلب أشھر السنة یشمل ما یقارب 

ً ب ھذه . خالف الشریط الساحلي الذي یسود بــــھ ـ مناخ البحر المتوسط المعتدل عموما

 ، ً الظروف المناخیة بلیبیا أدت إلي تفاوت في كمیات ھطول األمطار أو غیابھا تماما
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حیث تبین أن معدالت سقوط األمطار على المناطق المختلفة بلیبیا تكون في المتوسط 

  ـ: على النحو التالي 

  سنة /  ملم  600      100ـ الجبل األخضر بما فیھ سھل بنغازي وسھل المرج 
  

  .سنة /   ملم 400      100 سھل الجفارة وجبل نفوسة  ـ
  

  .سنة /  ملم 150     100ـ المناطق الساحلیة آلخري    
  

  . سنة /  ملم 50     25) الھاروج و شمال الحمادة( ـ : ـ مناطق وسط لیبیا 

 ) حوض الكفرة والسریر  وحوض مرزق وسریر تبستي( ـ باقي إجراء األراضي  اللیبیة 

سنة  أو تنعدم تماما لعدة / ملم 10توجد بھا معدالت ھطول أمطار تذكر فھي ال تتعدي ال

سنوات ،علیھ نالحظ أن كمیات میاه اإلمطار التي تھطل على األراضي اللیبیة مقارنة لما 

ً وال یعول علیھدھو سائد في أجزاء من مناطق العالم تع ً في تغطیة ا محدودة جدا  كثیرا

  :ة بلیبیا ، كما سیتضح من خالل ما سیرد في الفقرات التالیة االحتیاجات المائی
  

  )الجبل األخضر( أ ـ   إقلیم بنغازي

تتمتع بأكبر ) إقلیم بنغازي ( ـ مـن خـالل مـا ورد أعاله نالحظ أن المنطقة الشرقیة 

معدالت ھطول اإلمطار  بلیبیا ، إال أن كمیات كبیرة من ھذه المیاه التي تجري على 

لقد تم إنشاء عدد من . قد یصل إلي میاه البحر المتوسط دون االستفادة منھا السطح 

 / 3 ملیون م16السدود یتم عن طریقھا حجز كمیات من المیاه السطحیة تقدر بحوالي 

، المیاه التي یمكن الحصول ) جزء ضئیل من المیاه السطحیة التي یمكن حجزھا ( سنة 

ً علیھا عن طریق السدود تغطي قدر ً حدود ما ً یبلغ حوالي ا فقط من المیاه التي  % 4 جدا

یجب اإلشارة ھنا إلي أن . تستعمل إلغراض الشرب والزراعة المرویة آلیا والصناعة 

ً جزء ً  كبیرا ً  وھاما  من األنشطة الزراعیة بھذا اإلقلیم  یعتمد مباشرة على میاه اإلمطار ا

موما الفرصة لتھیئة مناطق  عتكما أن معدالت سقوط اإلمطار إتاح) . عة مطریةزرا(

  . عدیدة بالجبل األخضر لتكون مساحات رعویة جیدة 

  ) .سھل الجفارة وجبل نفوسة والحمادة  الحمراء ( ب ـ إقلیم طرابلس 

معدالت ھطول األمطار بھذه المنطقة ،خاصة سھل الجفارة وجبل نفوسة موسمیة وتكون 

أفضل حاالتھا ینتج عنھا بالجبل عندما تكون في .عادة متفاوتة في مقادیر سقوطھا 

 3 ملیون م87الغربي وسھل الجفارة جریان سطحي موسمي ببعض األودیة یقدر بحوالي 

قھا حجز قرابة لقد تم تنفیذ عدد من السدود ببعض الودیان الرئیسیة یتم عن طری. سنة / 

فقط %  2.5، تغطي ما مقداره  سنة من المیاه السطحیة الجاریة ھذه / 3 ملیون م25.5
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 میاه اإلمطار أیضا دبأغلب مناطق إقلیم طرابلس تع. 1من االحتیاجات المائیة بالمنطقة

لبعلیھ بالودیان والمنخفضات خاصة بجبل اأساسیة لنمو اإلعشاب الرعویة والزراعة 

  .نفوسة والحماده الحمراء  

  ) حوض سرت وحوض الكفرة والسریر والجفرة  ( لیج ج ـ إقلیم الخ

السنة في / ملم150عن بالمناطق الساحلة لحوض سرت  تزید معدالت سقوط اإلمطار ال

آخر إلي جریان سطحي محدود وغیر ى لإھذه المعدالت تؤدي من حین و. المتوسط  

ات رعویة منتظم ، في حالة سقوط اإلمطار بكمیات وفیرة تتاح الفرصة لتكوین مساح

باقي إجراء . بالمناطق الجبلیة ، كجبال الھاروج وجبال السوداء وبالودیان والمنخفضات 

لیس لمیاه األمطار أي فھذا اإلقلیم ،منطقة الواحات وحوض والكفرة والسریر والجفرة ، 

 إتاحة م الزراعة أم الصناعة أاالحتیاجات المائیة سواء للشرب أمدور یذكر في تغطیة 

ً  لتكوین مناطق رعویة ،الفرصة  ) السنة/  ملم 10أقل من (حیث أن معدالتھا محدودة جدا

  . أو تنعدم تماما ً لعدة سنوات 

  )  حوض مرزق (د ـ إقلیم فزان 

ـ تسود بإقلیم فزان ظروف بیئیة مناخیة مشابھة لما ھو علیھ الوضع بحوض الكفرة 

ً بدرجات حرارة متفاوتة والسریر ، حیث یعم المنطقة مناخ صحراوي جاف شتاء وص یفا

 ً ً ونھارا رصد درجات الحرارة بالمحطة المناخیة بمطار سبھا . بین أشھر السنة ولیال

 – 4.6ْالدولي ،خالل خمسین سنة أوضح  أن أقل مقادیرھا في شھر ینایر تتراوح بین 

ْ درجة مئویة وأعالھا في المتوسط في شھر یولیو بین  18.9  ْ درجة 38.8 - 23.2ْ◌

 ، حیث بلغت أربع 1953ویة وقد سجلت ادني درجة حرارة في شھر ینایر سنة مئ

وأعالھا بمقدار ستة وأربعین ونصف )  درجة مئویة 4-(درجات مئویة تحت الصفر 

ھذه الظروف المناخیة المرتبطة .  م 1966في شھر یونیو سنة )  درجة مئویة 46.5(

. یاه األمطار التي تھطل بالمنطقة بمعدالت درجات الحرارة انعكست أیضا في كمیات م

فلقد تبین من خالل ما رصد بالمحطة المناخیة المشار إلیھا أعاله ، أن مقادیر سقوط 

ً في شھر یولیو خالل داألمطار تع ً ، بل أنھا انعدمت تماما  كما ھو متوقع منخفضة جدا

   . 1.  ، كما ھو مبین بالجدول رقم 2خمسین سنة

  

  

                                                           
 .  م 2006ـ الوضع المائي بلیبیا ـ الھیئة العامة للمیاه 1
 .  م 1984ـ الشاعر 2
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  دیسمبر  نوفمبر  أكتوبر  سبتمبر  أغسطس  یولیو  یونیو  مایو  ابریل  مارس  فبرایر  ینایر  السنة

معدالت 

  األمطار

  

6  

  

42  16  22  66  19  0  1  15  59  50  51  

/ ملم 

خمسون 

  سنة

  

  

نالحظ أن إجمالي كمیات میاه األمطار التي تم ) 1(من خالل ھذه البیانات بالجدول رقم 

ً ما یتم رصده /  ملم 407رصدھا بمنطقة سبھا ال تتعدي  خمسین سنة ، ھذا یعادل تقریبا

ً بسھل الجفارة وبإجزاء كبیرة من الجبل األخضر     .      سنویا

  : المیاه الجوفیة : 2-2

 أھم الموارد المائیة التي یتم استغاللھا على نطاق واسع إلغراض اه الجوفیة تعد المی

الحیاة المختلفة ، بجمیع أنحاء لیبیا الجنوبیة والوسطى واغلب مناطق الشمال اللیبي ، 

خاصة بعد ربط شبكة میاه النھر الصناعي بالسواحل اللیبیة ذات الكثافة السكانیة العالیة 

االستھالك السنوي للمیاه  ). ن السكان یقطنون الشریط الساحليم% 82ما یزید عن (

أي أن . 1من إجمالي كمیة المیاه التي یتم استھالكھا بلیبیا% 97الجوفیة یقدر بحوالي 

مائیة األخرى ، فقط من المیاه المستغلة بلیبیا یتم تغطیتھا من المصادر ال % 3قرابة 

ذه النسب یجب أن ھ. كالمیاه السطحیة والمیاه المحالة ومیاه الصرف الصحي المعالجة 

نھا مؤشر ھام یبین أن المیاه الجوفیة ، مورد مائي طبیعي أساسي یجب ینظر إلیھا على أ

المیاه الجوفیة . الحفاظ علیھ واتخاذ اإلجراءات الالزمة إلستغاللھ على الوجھ األمثل 

  :    ألقالیم  اللیبیة سیتم تناولھا بإیجاز كل على حده في الفقرات التالیة با

  ) .الجبل األخضر (أ ـ إقلیم بنغازي 

إقلیم بنغازي یشمل جمیع المدن والقرى بالجبل األخضر ، بھذه المنطقة یتم استھالك 

. صناعة المیاه الجوفیة على نطاق واسع لتغطیة االحتیاجات المائیة ألغراض الشرب وال

. 2عموما إلي  أربع مناطق مائیة) الجبل األخضر ( وتقسم المنطقة الشمالیة الشرقیة  

ة حقول مائیة جوفیة ، بطبقات جیولوجیة أولقد تم حفر عدد من اآلبار بكل منطقة على ھی

 والكمیات المائیة المتاحة ونوعیتھا والطلب على أعماق مختلفة كل حسب اإلمكانات 

 بـحـوالي 2005المیاه الجوفیة التي یتم استغاللھا بالجبل األخضر قـدرت سـنـة . علیھا 

-20راوح بین ــاق تتــع على أعمـــات تقــالسنة ، یتم سحبھا من طبق / 3ون م ملی387

ً بأن الطبقات المائیة القریبة من سطح 600 ً ، علما ً من میاه  مترا األرض تتغـذي جزئیا
                                                           

 . م 1999ـ اللجنة الفنیة لدراسة الوضع المائي بلیبیا 1
 . م 2006ـ الوضع المائي بلیبیا ، الھیئة العامة للمیاه 2
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ً تقدر بحوالي . األمطار الموسمیة  لتر  /  جرام 1.6 إلي أكتر من 0.5ملوحة المیاه عموما

لتر بالمناطق الساحلیة التي قد یتأثر /  جرام 3وقد تتعدى ھذه المقادیر وتصل إلي 

اه  البحر بسبب تداخل میطحي بھـا بالرسوبیـات السبخیة أوالخزان الجوفي المائي الس

من خالل مراقبة التغیرات التي تطرأ على مناسیب المیاه الجوفیة تبین . بالمیاه الجوفیة 

   ) .1شكل (السنة /  م 1.5 – 0.4أنھ یوجد ھبوط ملحوظ یتراوح بین 

  

  
  

المائیة ببعض مناطق الجبل في السنوات األخیرة تم تغطیة جزء من االحتیاجات 

ً لوضع . عن طریق المیاه الجوفیة المنقولة من حوض الكفرة والسریر . األخضر  نظرا

ً الجوفیة ، أوصت الھی  بوضع مناطق من 1ة العامة للمیاهأالموارد المائیة الحرج خاصة

اه الجوفیة وذلك ألسباب مختلفة منھا الجبل األخضر تحت الحظر المطلق الستغالل المی

ما ھو راجع إلى تدھور نوعیة المیاه ومنھا ما ھو بسبب الھبوط الكبیر في مناسیب المیاه 

  .الجوفیة 

  )   تورغاء  ، جبل نفوسة ، الحمادة الحمراء ــسھل الجفارة ، الخمس ( د ـ إقلیم طرابلس 

  60 ـ 30لوجیة على أعماق تتراوح بین المیاه الجوفیة بھذا اإلقلیم تتواجد بطبقات جیو

 ً  كمیة المیاه التي یتم استغاللھا من ھذا الخزان المائي )السطحیة المیاه الجوفیة( مترا
                                                           

 .  م 2006ـ الوضع المائي بلیبیا 1
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الجوفي تزید عن كمیة التغذیة الطبیعیة عن طریق األمطار ، وبالتالي فإن منسوب الماء 

  ) .2شكل(سنة /  متر 1.6 ـ 0.7الجوفي السطحي ینخفض معدل 
  

  
  

كما تتواجد المیاه الجوفیة بمناطق ھذا اإلقلیم بطبقات جیولوجیة تقع على أعماق بین  

ً بسھل الجفارة وجبل نفوسة وقد تصل أعماق آبار المیاه إلي 700 ـ 300  1200 مترا

 ً ً 1400 ـ 50 ومن عمق )منطقة غدامس والحمادة ( مترا طقة الخمس حتى من(  مترا

لقد تبین أن ھبوط منسوب الماء الجوفي بالخزانات  الجوفیة العمیقة یتراوح  . )تاورغاء 

السنة بمنطقة غدامس /  م 0.3 ـ 0.2السنة بسھل الجفارة وبمقدار /  م 5 ـ 2.5بین 

  )  . 3شكل(
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ملوحة المیاه الجوفیة  . 1السنة بمنطقة الخمس ـ تورغاء/  م 0.4ـ  0.25والحمادة بمقدار 

لتر ،إال  أن تركیز /  جرام 2 ـ 1بجمیع مستویاتھا بمناطق إقلیم طرابلس تبلغ في الغالب 

لتر بالمناطق /  جرام 5بة األمالح المذابة بالمیاه الجوفیة قد یزید بحیث یصل إلي قرا

تداخل میاه البحر بالمیاه . الساحلیة وذلك نظرا لتداخل میاه البحر بالمیاه الجوفیة العذبة 

 كم ویتقدم بمعدل 10 ـ 2الجوفیة على طول امتداد الشریط الساحلي یقدر مداه بحوالي 

ً سنویا ً بالطبقات الجیولوجیة بالشریط الساحلي 250 ـ 100 غ المساحة وتبل.  مترا

 وتقدر كمیة المیاه المتسربة من البحر إلي 2 كم250المتأثرة من ھذا التداخل قرابة 

كمیة المیاه الجوفیة التي  . 2السنة / 3 ملیون م166الطبقات الجیولوجیة المائیة بحوالي 

ً حسب التقدیرات التي أجریت سنة یتم اس  تبلغ بجمیع مناطق إقلیم 2006تغاللھا سنویا

السنة ولقد تم في السنوات األخیرة تغطیة جزء من  / 3 ملیون م1432طرابلس حوالي 

لتفادي نضوب الخزانات . االحتیاجات المائیة بھذا اإلقلیم عن طریق میاه النھر الصناعي 

ً كما ھو علیھ الحال بإقلیم بنغازي تحدید مناطق الجوفیة المائیة بالمنطقة تم  ھنا أیضا

   . 3یحظر فیھا حفر أبار المیاه

  ) .حوض سرت وحوض الكفرة والسریر والجفرة ( ج ـ إقلیم الخلیج 

مصدر ھذا . ع االحتیاجات المائیة بھذا اإلقلیم یتم االعتماد على المیاه الجوفیة لتغطیة جمی

المورد المائي یتمثل في المیاه الجوفیة المخزونة منذ آالف السنین بالطبقات الجیولوجیة 

 ـ 40حیث یتراوح عمق الخزان الجوفي السطحي بین . المتواجدة على أعماق مختلفة 

ً تحت  متر480 مترا والعمیق یصل إلي قرابة 150 ـ 50 مترا وعمق األوسط بین 50 ا

كمیات .  مترا بمنطقة الجفرة 300 وقرابة ) تازربو ـ السریر -مناطق الكفرة ( السطح 

حوض الكفرة ( السنة  / 3 ملیون م750المیاه الجوفیة التي یتم سحبھا تقدر بحوالي 

السنة تنقل إلي المناطق الشمالیة عن طریق النھر  / 3 ملیون م250منھا ) والسریر 

السنة یتم استغاللھا بمنطقة الجفرة ھذا باإلضافة إلي قرابة  / 3ن م ملیو145و. الصناعي

السنة یتم ضخھا من جنوب شرق الحمـادة القریبـة من منطقة الجفرة ،  / 3 ملیون م186

یم یلقد تبین من خالل تق. 4وذلك لتغطیة جزء من االحتیاجات المائیة بإقلیم طرابلس

 ـ 0.1الوضع المائي بالمناطق الجنوبیة  أن معدل ھبوط منسوب الماء الجوفي یبلغ 

                                                           
 . م 2006ـ الوضع المائي بلیبیا ، الھیئة العامة للمیاه 1
 . م 2006الھیئة العامة للمیاه . الوضع المائي بلیبیا &  م 1994ـ عمر أمحمد سالم 2
 .  م 2006ـ  الوضع المائي بلیبیا ، الھیئة العامة للمیاه 3
 . م 2009یة ،الھئیة العامة للمیاه لـطفـي مــادي ، الوضع المائي بالمناطق الجنوب& ـ جمـال ابریـدح4
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السنة /  متر 1.5 ـ 0.5و ) 5 ، شكل 4شكل ( السنــة بحوض الكفرة والسریر /  م 0.24

   ) . 6شكل ( بمنطقة الجفرة 
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 قدیمة غیر متجددة ، علیھ فان المخزون المائي دبما أن المیاه الجوفیة بھذا االقلیم تع

 ً ً مناطق و.سیتناقص سنویا ً ، خاصة ھذا سیترتب علیھ عجز مائي كبیر بھذا اإلقلیم عموما

، وعجز كبیر في ) بو ، والسریر ، والجفرة روتاز الكفرة ،( استغالل المیاه حالیا 

الموارد المائیة بمناطق اقلیم الجبل األخضر وشمال حوض سرت التي تعتمد على تغطیة 

  . فیة المنقولة من جنوب شرق لیبیا العجز المائي بھا عن طریق المیاه الجو

  )  . حوض مرزق (د ـ اقلیم فزان 

المنطقة الجنوبیة الغربیة بلیبیا مشابھة في الموارد المائیة لما ھو علیھ الوضع في حوض 

الكفرة والسریر ، حیث تشكل المیاه الجوفیة المورد المائي الوحید الذي یعتمد علیھ في 

: یاه الجوفیة بحوض مرزق تتواجد في أربع مستویات ، ھي الم. سد االحتیاجات المائیة 

 مترا، ثم التي تتواجد على 50المیاه الجوفیة السطحیة التي ال تزید أعماقھا عادة عن 

باإلضافة إلى التي  ) المجموعة العلویة( متر  200 ـ 50أعماق متوسطة تتراوح بین 

وكذلك المیاه . 1)عة السفلیة المجمو(  مترا 700 ـ 300تقع على أعماق تتراوح بین 

ً 1000الجوفیة العمیقة التي یصل حفر اآلبار بھا إلى أكثر من  الخزان الجوفي (  مترا

ً الستھالك المیاه الذي تضاعف خالل السنوات الماضیة بإقلیم فزن  . )العمیق  نظرا

 ، فقد تعرضت مناسیب المیاه 2السنة/ 3 ملیون م2186والذي یقدر بقرابة  حوالي 

بل إن ھذا الوضع نتج عنھ أن . الجوفیة إلى ھبوط ملحوظ بجمیع المستویات والمناطق 

ً أو  في طریقھ الخزان الجوفي المائي السطحي أصبح بأغلب مناطق حوض  مرزق جافا
                                                           

 . م 1987ـ محمد الشاعر 1
 .  م 2009لطفي مادي ، الوضع المائي بالمناطق الجنوبیة ،الھیئة العامة للمیاه & جمال ابریدحـ 2
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إلى الجفاف ، وقد ترتب على ھذا تداخل المیاه الجوفیة المالحة وإحاللھا محل المیاه 

ً بأجزاء من مناطق سبھا ووادي اآلجال ومنطقة مرزق  التحالیل . الجوفیة العذبة ، خاصة

المجموعة (الكیمائیة لمیاه الخزانات الجوفیة السطحیة والخزانات المتوسطة العلویة 

لتر وحوالي /  جرام 7 ـ 0.75ینت أن ملوحة المیاه تتراوح بمنطقة سبھا بین  ب)العلویة

كما أن استنزاف المیاه الجوفیة غیر . 1لتر بباقي مناطق حوض مرزق/  جرام 3.5 ـ 1.2

من  علیھ نضوب میاه اآلبار التي حفرت مع بدایة السبعینات بكل ترتبالمنضبط والمقنن 

مشروع سبھا ومشرع أوباري االستیطاني الزراعي ، تم على ضوء ھذا الوضع حفر 

ً إلى   450آبار بدیلة تستغل عن طریقھا المیاه الجوفیة التي تقع على أعماق تصل أحیانا

 ً مناسیب المیاه الجوفیة بحوض مرق تتراوح .  معدالت ھبوط )المجموعة السفلیة(مترا

السنة بمنطقة سبھا ووادي /  متر 1.2 ـ 0.4 بمنطقة مرزق و السنة/  متر 0.6 ـ 0.2بین 

  .3 )10شكل (  باإلضافة إلى 2 ) 9 ،8 ، 7األشكال (اآلجال وغات ، 
  

  
  

                                                           
 .  م 1991 ـ 1987ـ محمد الشاعر 1
 .  م 2007جمال ابریدح & ـ محمد الشاعر 2
 .  م 2009لطفي مادى ـ الوضع المائي بالمناطق الجنوبیة ، الھیئة العامة للمیاه & ـ جمال ابریدح3
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استنزاف المیاه الجوفیة بالمشاریع الزراعیة االستیطانیة  وبالمزارع الخاصة ال یخضع 

 فیھ مواصفات حفر اآلبار وتصامیمھا ، التي یمكن تطبیقھا ألي ضوابط أو مراقبة بما

الستغالل المیاه باألسالیب والطرق التي تتناسب وتتالئم مع وضعیة المخزون المائي 
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معدالت ھبوط مناسیب المیاه الجوفیة غیر العادیة وتداخل المیاه الجوفیة . الجوفي 

ً كما ھو علیھ  الحال بإقلیم بنغازي وإقلیم طرابلس إلى المالحة بالمیاه العذبة أدى ھذا أیضا

صت أوتحدید مناطق حظر مطلق وحظر مقید لحفر آبار المیاه ببعض مناطق إقلیم فزان 

   .2006ة العامة للمیاه سنة أالھیبھ 

  

  
  

  
  

  

  .  ـ كمیات المیاه المستھلكة بلیبیا 3
  

ك المیاه خالل األربعین سنة األخیرة أو ضحت أن الطلب على الماء قد تقدیرات استھال

السنة وارتفع خالل السنوات الموالیة حتى / 3 ملیون م650 م حوالي 1969بلغ سنة 

  ) .2(السنة كما ھو مبین بالجدول / 3 ملیون م5794 قرابة 2010أصبح سنة 
  

  2010  2006  1998  1978  1969  السنة

  5794  4980  3923  1500  650  میة المیاهك

  السنة/ 3ملیون م

  

  یبین تقدیرات كمیات المیاه المستھلكة سنویاً بلیبیا في بعض السنوات) 2(جدول 
  

 ، لألغراض الزراعیة %  85استھلك منھا بمقدار ) 2(الكمیات المائیة المبینة بالجدول 

  % .3.5 ولألنشطة الصناعیة قرابة% 11.5ولتغطیة االحتیاجات الحضریة حوالي 
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. من المیاه المتسغلة بلیبیا مصدرھا المیاه الجوفیة  % 97یجب أن نشیر ھنا إلى أن 

 والمتوقعة حتي 2010 وسنة 1998كمیات  المیاه المستھلكة لألغراض المختلفة في سنة 

  ) .3( مبینة بالجدول 2025سنة 

    2025  2020  2015  2010  1998  السنوات

 السنة / 3م م  6272  5790  5307  4825  3335  األغراض الزراعیة

 السنة / 3م م  1280  1060  870  708  450  األغراض الحضریة

 السنة / 3م م  470  386  318  261  136  األغراض الصناعیة
  

  كمیات المیاه المستھلكة المقدرة والمتوقعة لعدد من السنوات) : 3(جدول 
  

 بحوالي 1998 بلغت سنة ھـذه الكمیات المائیة قدرت على أساس أن المساحات المرویة

 ألف ھكتار ومن المتوقع  أن ترتفع سنة 500 قرابة  2010 ألف ھكتار وسنة 450

 1995استھالك المیاه لألغراض الحضریة منذ سنة .  ألف ھكتار 650 إلي 2025

اللجنة (  قدرت على احتماالت ثالثة مرتبطة بالنمو السكاني 2025والمستقبلیة حتي سنة 

   )  : 1999الوضع المائي بلیبیا الفنیة لدراسة 

  .أ ـ نمو سكاني تناقصي 

   . 1995 ـ 1984على أساس الفترة من  % 2.68ب ـ نمو سكاني ثابت بمقدار 

   . 1995 ـ 1954على أساس الفترة من  % 3.58ج ـ نمو سكاني ثابت بمقدار 

  . یوضح االحتماالت الثالثة  ) : 11: ( شكل 
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  : مؤشرات وضعیة  الموارد المائیة الحرجة بلیبیا -4
  

ـ  معدالت ھطول األمطار بالمناطق الساحلیة غیر منتظمة حیث تتراوح معدالتھا بین 

ً ءالسنة ، ھذه الكمیة تغطي جز/  ملم 600 – 100 ً  محدودا  من االحتیاجات المائیة ا

  .السنویة

 50 ـ المناطق الوسطي والجنوبیة ال تزید فیھا معدالت األمطار في حالة سقوطھا عن 

 تعد) ض الكفرة والسریر وحوض مرزقحو( السنة بل أنھا في المناطق الجنوبیة / ملم 

 ً ً أو منعدمة تماما   ) .1جدول(نادرة جدا

السنة بمناطق الشریط  / 3 ملیون م600اه الجوفیة بلیبیا تقدر بحوالي ـ التغذیة السنویة للمی

فقط من أجمالي كمیات المیاه الجوفیة التي % 12الساحلي فقط ،ھذا المقدار یساوي قرابة 

  .یتم استغاللھا بلیبیا 

ً في تغطیة االحتیاجات المائیة ، تع   قدیمةدـ المیاه الجوفیة التي یتم االعتماد علیھا أساسا

 10دفینة غیر متجددة ، لقد تبین من خالل الدراسات أن أعمارھا تتراوح في الغالب من 

  . ألف سنة  50أالف سنة  إلي قرابة 

ً الذي یبلغ في الغالب   1.5 - 0.1 ـ  الھبوط الكبیر في مناسیب المیاه الجوفیة بلیبیا عموما

  .ة و حوض مرزق السنة  ، بسھل الجفار/  م 5السنة، قد یصل أحیانا إلي / م 
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ـ نضوب المیاه الجوفیة السطحیة بمناطق عدة باألراضي اللیبیة نتج عنھ على سبیل 

  . المثال موت واندثار غابات  النخیل البعلیة بأجزاء كبیرة من الجنوب اللیبي 

ـ تداخل میاه البحر المالحة بالمیاه الجوفیة العذبة بالسواحل اللیبیة وكذلك بالمناطق 

حیث تتسرب المیاه الجوفیة المالحة إلي الطبقات الخازنة للمیاه ) حوض مرزق(الجنوبیة 

  .الجوفیة العذبة 

   أھم أسباب العجز المائي وتدھور نوعیة المیاه بلیبیا-5
  

ـ الزراعة العشوائیة واتساع رقعتھا سنویا ، حیث ال تخضع ألي ضوابط تذكر ، وأن 

  .فیذھا وجدت فال یتم االلتزام بھا وال متابعة  تن
  

ـ عدم تنظیم أوقات وعدد ساعات الري وتجاھل بعض القرارات والتعلیمات الصادرة 

  .بالخصوص 
  

مراقب للمیاه في األنشطة الزراعیة بالقطاع الخاص والذي الـ االستھالك الجائر وغیر 

 ھو السبب األساسي الذي نتج عنھ الھبوط الكبیر في مناسیب المیاه والعجز المائي دیع

  . المیاه الجوفیة العذبة بالمناطق الساحلیة والجنوبیة  بلیبیا وتملح
  

ـ عدم إتباع  وتطبیق أسالیب الري المالئمة لظروف كل منطقة أو موسم أو محصول 

  .زراعي 
  

ـ عدم التركیز واالھتمام بزراعة المحاصیل المالئمة لكل منطقة بلیبیا ذات المردود 

  .در ممكن من المیاه االقتصادي الجید والتي تستھلك أقل ق

ـ الحفر العشوائي ألبار المیاه وعدم إعداد مواصفات فنیة معتمده لحفر اآلبار أو متابعة 

  .تنفیذھا 
  

  .ـ عدم ضبط ومراقبة استھالك المیاه إلغراض الشرب والصناعة 
  

 ـ إھمال البرامج التوعویة المتعلقة بأھمیة المیاه والحفاظ علیھا ، التي یجب أن  تتبناھا

الجھات المعنیة بتدبیر وإدارة الموارد المائیة والمؤسسات التعلیمیة واإلعالمیة والثقافیة 

  .بجمیع أنواعھا 

 اإلجراءات التي یجب اتخاذھا لتقنین استھالك الموارد المائیة والمحافظة علیھا  -6

                                       ) .                                                    تقلیص العجز المائي (
  

ـ توجیھ المزارعین إلي التركیز على زراعة المحاصیل التي تستھلك أقل كمیة ممكنھ من 

  .المیاه وذات مردود اقتصادي جید 
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ـ إعطاء األولویة لزراعة المحاصیل الزراعیة الشتویة التي لھا دور أساسي في توفیر 

  .یة والحد من زراعة محاصیل األعالف بالمواسم الصیفیة الغذاء خاصة بالمناطق الجنوب

  .ـ إستغالل المیاه الجوفیة لري المحاصیل الزراعیة لإلستھالك المحلي فقط 

ـ توجیھ قطاع الزراعة الخاصة إلي أتباع البرامج والنظم الزراعیة المتبعة بالمشاریع 

  .  الزراعیة اإلنتاجیة العامة

 المثمرة المالئمة لبیئة كل منطقة بلیبیا سواء بعلیة أو ـ التركیز على غرس األشجار

  .مرویة 

ـ الحد من التوسع الزراعي العشوائي بجمیع مناطق لیبیا خاصة التي لوحظ بھا انخفاض 

  . كبیر في مناسیب المیاه الجوفیة 

  . ـ االھتمام بالزراعة البعلیة ودعمھا وتطویر أسالیبھا 

بار وتصامیمھا ومتابعة تنفیذھا ، لضبط استنزاف المیاه ـ أعداد مواصفات فنیة لحفر اآل

  .الجوفیة وتلوثھا 

ـ االھتمام بالسدود القائمة وصیانتھا ودراسة إمكانیة إنشاء سدود أخري بالودیان 

  .والمجاري المائیة ذات الطاقة المائیة الموسمیة العالیة 

  .یة الموسمیة ـ  إنشاء سدود تعویضیة لحجز وتوجیھ المیاه السطحیة  الجار

  .ـ  اإلھتمام بحصاد میاه األمطار بالمناطق الساحلیة 

ـ  االھتمام بمعالجة میاه الصرف الصحي وصیانة شبكاتھا ألجل االستفادة من إعادة 

  .استعمال ھذه المیاه 

ـ  االھتمام بمحطات تحلیھ المیاه وصیانة وتحدیت القائم منھا وإنشاء محطات جدیدة 

ً بالمناطق الساحلیة لتغطیة االحتیاجات   .  المائیة إلغراض الشرب والصناعة خاصة

  . ـ  متابعة وضبط استھالك المیاه لألغراض الحضریة 

ـ  إلزام الجھات المعنیة بالموارد المائیة ووسائل األعالم بأعداد برامج توعویة وترشیدیة 

میاه وخطورة الستغالل المیاه وتھیئة المواطنین ألدراك مسؤولیتھم حول استھالك ال

  .الوضع المائي بلیبیا 

ـ  االھتمام ببرامج التعلیم والتكوین المھني إلعداد كوادر فنیة تقنیة وإداریة متخصصة 

  ).االستھالك ـ المحافظة ـ التلوث ـ اإلدارة ـ المتابعة (في مجاالت المیاه المختلفة 
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 المائیة من االستھالك الجائر ـ  تفعیل القوانین والقرارات المتعلقة بتقنین وحمایة الموارد

 ً ◌ً   : وإلغاء ما ھو مشجع على استھالك المیاه مثال

  . في شأن استغالل مصادر المیاه 1982لسنة  ) 3(أ ـ تفعیل القانـون رقـم 

 المتعلقة بتقریر بعض األحكام بشأن استغالل 2002لسنة ) 82(ب ـ تفعیل القرار رقم 

  . المیاه 

 في 1982لسنة ) 3( بتقریر حكم في القانون رقم 2003لسنة  ) 9(ج ـ إلغاء القانون رقـم 

  .شأن استغالل المیاه الذي نص على رفع جمیع القیود المفروضة على حفر آبار المیاه 

 بشأن تشجیع الفالحین على زراعة كل األرض 2000لسنة ) 7(د ـ إلغاء المنشور رقم 

  . الزراعیة الصالحة للزراعة 

دراسات المتعلقة بأحواض المیاه الجوفیة وإجراء دراسة بالمناطق ـ  تحدیث وإعادة ال

التي لم تشملھا الدراسات السابقة وذلك بأتباع الوسائل والنظم البحثیة التقنیة والمعلوماتیة 

  .المتطورة 

ـ  إجراء دراسة على األحواض المائیة المشتركة ، كحوض مرزق مع الدول المجاورة 

ال ومتابعة تطبیق نتائج الدراسة التي أجریت على كل من واستكم) جمھوریة النیجر(

  .حوض الحمادة وحوض الكفرة 

ـ تبادل المعلومات والدارسات المتعلقة بالموارد المائیة مع الدول المجاورة وغیرھا ذات 

  .الظروف المائیة المشابھة 
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   ـ المـــراجـــــع7
  

 1- p.pallas(1980):water Resources of  LIBYA : in – the geology of 

Libya  eds. Salem . m.j&busrewil ) . v 11- Tripoli(   
  

والھیدرو كیمیائیة  الخصائص الھیدروجیلوجیة ) 1984( ـ :  ـ الشاعر محمد 2

رسالة  . للمیاه الجوفیة بمنطقة حوض مرزق) النظائري ( والتركیب االیزوتــوبي 

  .  دكتورة ــ جامعة توبنجن ـ المانیا 
  

بحت . المیاه الجوفیة بحوض مرزق ومصدر تكوینھا  ) 1987: (  ـ الشاعر محمد 3

 10 / 29 ـ 26مقدم إلي المؤتمر العلمي حول تنمیة المجتمعات الصحراویة مرزق من 

  .   م 1987/
  

ق مجلة الدراسات الصحراویة المیاه المالحة بحوض مرز ) 1991: ( ـ الشاعر محمد 4

بحاث الصحراویة وتنمیة اللالمركز العربي : ـ المجلد األول ـ العدد األول منشورات 

  . المجتمعات الصحراویة 
  

الجوانب التشریعیة واإلرشادیة في مجال تـرشید  )1995: ( ـ سالم عمر امحمد 5

 لـمستوي قطاع الزراعة اللـقـاء الـقومي: استخدامات الـمیاه بلیبیا من ضمن وقائع 

  . م 1995 /7 /31 ـ 29والري في الـدول الـعـربیـة الـقـاھـرة 
  

تقریر  ) 1996(محمد محمد .الطبیب &   ـ الرابطي عبد القادر و الكریو محمد زھیر6

  ) .لیبیا (مبدئي حول تطویر استخدامات میاه الصرف الصحي الحضري في الجمھوریة 
  

دراسة الوضع المائي بلیبیا  ) 1999: ( ة الوضع المائي في لیبیا  ـ اللجنة الفنیة لدراس7

: الجزء األول  ) 2025 ـ 2000: ( واإلستراتیجیة الوطنیة إلدارة الموارد المائیة للفترة 

  .الملخص التنفیذي 
  

دراسة  ) : 2000( برق اللیل حسنى &  ـ الفطیسي رشید والشلي منار الدین 8

 حول ةالندوة العلمی: جوفي لتكوین مزدة بمنطقة سوكنة ھیدروجیولوجیة للخزان ال

  .  م 2000 /10 /30 ـ 28ھون . الجفرة : الموارد الطبیعیة 
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  . ـ الوضع المائي بلیبیا): 2006(ة العامة للمیاه أ ـ الھی9
  

المیاه الجوفیة بحوض مرزق بحت  ) : 2007( ابریدح جمال  & ـ الشاعر محمد 10

ألبحاث لالمركز العربي :  الجوفیة في المناطق الصحراویة مقدم إلي ندوة المیاه

   .2005 /12 /29 ـ 28غات : الصحراویة وتنمیة لمجتمعات الصحراویة  
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  ة والحیوانیةـی الموارد الزراع-3
  
  الموارد الزراعیة. 1

تعتمد التنمیة الزراعیة اعتمادا مباشرا على الموارد الطبیعیة المتاحھ سواء كانت تلك 

 وان زیادة معدالت االنتاج الزراعي دون االخد في ، غیر متجددة مالموارد متجددة ا

لطبیعي والتربھ الصالحھ االعتبار محدودیة الموارد الطبیعیة مثل المیاه والغطاء النباتي ا

 ومع الزیادة ،تلك الموارد  للزراعھ والمحددات  البیئیھ االخرى یؤدي حتما الي استنزاف

 اصبحت العالقھ بین االنسان و ،في عدد السكان و ازدیاد حاجاتھم من الموارد الطبیعیة 

تدخالت  المخزن الرئیسي للموارد الطبیعیة في تدھور مستمر نتیجة لدالبیئة التي تع

  .االمر الذي یترتب عنھ ظھور العدید من المشاكل البیئیة، العشوائیھ 

وحیث ان الموارد البشریة و النباتیة و المائیة من اھم العناصر المحدده للتنمیة الزراعیة 

في لیبیا لذا یجب وضع السیاسھ الزراعیة وفقا للموارد المتاحھ بما یضمن استدامة 

  .القادمھ في ھده المواردالعطاء و حقوق االجیال ا

توضح البیانات و الدراسات المتوفرة حول الموارد الزراعیة ان مستقبل التنمیة الزراعیھ 

في لیبیا یبشر بالخیر و انھ باالمكان التغلب على الصعوبات التي تواجھ تنمیة قطاع 

حھ و الزراعة عن طریق وضع الخطط و اعتماد السیاسات التي تتناسب مع الموارد المتا

االصرار على تطبیقھا و تنفیدھا و نظرآ للمعوقات و نقص الموارد المائیة الصالحة 

) سنوات ( للزراعة و ضعف التربھ الناتج عن االھمال وسوء  االستخدام لعدة قرون 

االمر یتطلب انفاق المبالغ العداد البنیة االساسیة الالزمة لتنمیة القطاع الزراعي وتمكینھ 

  .ي تنویع مصادر الدخل ورفع مستوى المعیشھ من المساھمة ف

ان استمرار التنمیة الزراعیة و استدامتھا یتطلب اتباع سیاسة انمائیة قابلھ للتطبیق في 

اطار خطھ متكاملھ متوازنة لتنمیة موارد البالد االنتاجیھ بھدف الرفع من المستوى 

من بین نتائجھ الذي وازن االجتماعي لمجمل السكان وتفادي النمو غیر المتواالقتصادي 

  بھدف، الكفاءة االقتصادیة في تحدید االولیات  غیر المتكافئ للدخول والنظر إلىالتوزیع

 وتحقیق االمن ،االستثماراالمثل للموارد والمحافظھ على البیئة و ضمان استدامة العطاء 

  ..الغدائي على المدى الطویل

 حیث ،من مساحھ الوطن العربي % 12.5ل ملیون كم مربع تعاد) 1.8( مساحھ لیبیا دتع

 الصحراویة باستثناء ةتعتبر رابع دولة عربیة من حیث المساحھ  و یتصف مناخھا بالصف
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 مما جعل.  حیث یسود مناخ البحر المتوسطالمناطق الساحلیھ والمرتفعات الشمالیھ

  . مصادر الثروة المائیھ في لیبیا محدوده جدآ 

  :ئیھ كما یلي ویمكن تحدید المصادر الما

  .میاه االمطار التي تنحدر الي سطح التربھ خصوصا على الودیان_ أ

  .ا یتسرب من المیاه في تكوینات القشره االرضیةمرھا مدالمیاه الجوفیة و مصا_ ب

  .الخ...مصادر المیاه االخرى كمیاه البحر و الصرف الصحي_ج

ملم المصدر الرئیسي ) 500_100 (وتعتبر االمطار التي یتراوح مقدارھا سنویا ما بین

االمر الذي للمیاه في لیبیا ، حیث سقوط االمطار یتباین من حیث النوعیھ و الكمیھ الذي 

یؤثر على مدى وتغذیة المخزون مما یدع المجال الكافي لتسربھا الي باطن االرض ال

تدبدب استفادة المزروعات منھا و نالحظ بشكل عام ان نظام ھطول االمطار یتصف بال

 ملم 50من مساحھ لیبیا تستقبل اقل من % 90وعدم االستقرار من موسم الي اخر وان 

  . سنویا 

اما االجزاء الباقیة الذي تمتل الشریط الساحلي فیقدر معدل سقوط االمطار فیھا ما بین 

وبما ان .  ملم على المرتفعات الشمالیھ 600لي  إملم سنویا و یصل) 400_100(

تظمة وان االعتماد علیھا غیر مضمون في كل السنوات مما یجعل االمطار غیر من

االعتماد على المیاه الجوفیھ امرآ ضروریآ لضمان نجاح زراعھ المحاصیل خاصة 

و الذي یتطلب الوضع الغدائي في لیبیا الزیادة في اجمالي المساحھ المزروعھ ) القمح(

من القمح بھ مساحھ المزروعھ حیث بلغت ال. رة في عدد السكان منظرآ للزیادة المست

الف ھــ تحت نظام الري ) 80(الف ھــ و ) 565(والشعیر في بعض السنوات حوالي 

لوحده المساحھ تفوق انتاجیھ االراضي البعلیة  اذا  نجد انتاجیھ االرض المرویھ

 لمكافحھ  ، التسمید ،استخدمت فیھا الطرق العلمیھ في الزراعھ باستعمال البدور المحسنھ

 وعلى ،الفات واالعشاب الضاره وحسن اداره المیاه والسیطرة علي مشاكل الملوحھا

االنتاجیین جنوب لیبیا نجد ان معدالت ) المكنوسھ و برجوج (سبیل المثال في مشروعي 

 اطنان تحت 5الشعیر قد تجاوزت في بعض المواسم نتاج للھكتار الواحد من القمح واال

 معدالت مرتفعھ جدآ عند مقارنتھا دو تع) 1993_87(الري المستدیم خالل السنوات 

  .باالنتاج في االراضي البعلیة الذي ال یتجاوز الطن الواحد 

قسم االقتصاد ) ارقام القمح والشعیر حقائق و(المصدر حراقھ وساسي واخرون *

  .طرابلس ) 1992(الزراعي  مركز البحوث الزراعیھ 
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 نات ال تشغل سوى جزء بسیط من مساحةحتي اواخر الستیزراعھ الحبوب في لیبیا 

امكانیھ الزراعھ المرویھ اما البعلیة فكانت التي تتركز في الشریط الساحلي والبالد و

متفرقھ العتمادھا على سقوط االمطار اما اغلب المساحھ الباقیھ فكانت تستغل مراع 

  .طبیعیة لرعى الحیوانات 

ً بیراما حالیا فیجب على لیبیا ان تعطي اھتماما ك  لتنمیة قطاع الزراعھ في المجاالت ا

المختلفھ خاصة زراعھ الحبوب و االھتمام بتنمیة اشجار الزیتون و النخیل التي یقدر 

 احد د ملیون على التوالي حیث ھده المحاصیل و انتاجھا یع8 ملیون و 12عددھا بحوالي 

فاء الداتي المصادر الغدائیة للوصول الي مستوى مرضي من تحقیق نسبھ من االكت

  -: التالیھباسبویرجع االھتمام بھدا الي اال

محاصیل الحبوب یعتبر مصدرأ غدائیآ للفرد اللیبي لعدم وصول بعض  )1

المحاصیل مثل البطاطس الي الدرجھ المنافسھ كمصدر غدائي اومكمل یحل بدل 

 .الحبوب

راد من یتازدیاد حاجھ لیبیا للحبوب وعدم كفایھ االنتاج المحلي مما ادى الي االس )2

 .الخارج

مشتقاتھا في السوق العالمي تتعرض الي كمیات او اسعار محاصیل الحبوب و )3

 .تقلبات كبیره مما یقلل من ضمان الحصول على كمیات لسد حاجھ البلد

یحتاج الي تحدید برنامج عملي صحیح یساعد فزراعھ البعلیھ السلوب المتبع في االاما 

 االنتاج من حیث رطوبھ التربھ و استعمال االالت على استغالل الظروف البیئیھ لصالح

 اوما یعوض عنھا عن مدى احتیاجھا الي االسمدة وةالمناسبھ لظروف البیئیھ السائد

 ةطریق التبویر كجزء مكمل للدورة الزراعیھ السائده وما ینتج عنھ من تدھور في حال

  .التربھ و تعریتھا بسسب ھبوب الریاح

  -:یھ الحدیثھ ملیجب اتخاد الوسائل ذات الطرق العاضي البعلیةولزیاده االنتاج في االر

النضج تتحمل الجفاف  تحسین التركیب الوراثي للمحاصیل بانتخاب اصناف مبكره_ 1

  .وذات انتاجیھ عالیھ

  .تحسین العملیات الزراعیھ_2

  .ة اقتصادیة عالیة زراعیھ دات كفاءةاستعمال دور_ 3

  . مثل السماد الفوسفاتية المناسبةت االسمد كبیرة الستعماالأھمیةاعطاء _4
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لتغطیة جزء من  مصدره المیاه الجوفیھ ذيالتركیز على اھمیة الري التكمیلي ال_5

  .احتیاجاتھا المائیة

 متوسطات عالیھ  بلوغعلىللمساعدة یتضح مما تقدم ان تطبیق التقنیات العلمیة الحدیثھ 

 احتیاجات لیبیا او تحقیق نسبھ االكتفاء جزء من نتاج الحبوب الھامھ لسدیة الاالنتاج

  . ھو االسلوب األمثل الداتي 

  .یعد المناخ والموارد المائیة واالرضیة من اھم العوامل المحددة لالنتاج الزراعي

 المناخ الصحرواي و یقل مناخ البحر االبیض المتوسط وة عن خلیط من مناخ لیبیا عبار

وینعكس التباین . سائدالمناخ الصحراوي ال الي ول كلما ابتعدنا عن الساحلتأثیر األ

الجغرافي في االختالفات في درجات الحرارة حیث نجد ان الجزء االكبر من البالد یقع 

 ، ساحلیا25_23وتتراوح معدل درجات الحرارة السنوي بین . في مناطق المناخ الحار

تراوح معدل وی،   بالمناطق الصحراویة30لي اكثر من  شبھ الصحراوي و ا25_24

سنھ بمناطق / ملم600سنھ وقد یصل / ملم400_150سقوط االمطار بالساحل ما بین 

  .الجبل االخضر ویقل سقوط االمطار كلما اتجھنا جنوبآ عن الساحل

 3.6 لیبیا اي حوالي ةمن اجمالي مساح% 2 للزراعھ بنحو ةتقدر المساحھ الصالح

 محاصیل الحبوب ة وتعتمد زراعةلی رمةطفلی  اوةمھا اراضي رملیظملیون ھكتار مع

 والعدید من اشجار الفاكھھ على میاه االمطار حیث تقدر المساحات ةواالعالف خاص

الف ھــ و ) 220( فأكثر بحوالي ةسن / ملم300الزراعیھ التي تستقبل معدالت امطار 

ملیون ھــ و ) 2.2( نحوةسن / ملم250المساحات التي تحصل على امطار في حدود 

 14_13  تقدر بحوالي ةسن / ملم200_50التي تسقط علیھا امطار في حدود  احاتالمس

  .ملیون ھكتار

 التي ة محاصیل الحبوب تحت النظام المروي بالمناطق الصحراویةال شك ان زراع

 ولكنھا ھي االخرى غیر ةیتوفر بھا مخزون جوفي أفضل بكثیر من الزراعات المطری

 للتربھ ةفاع تكلفة استخراج المیاه وكثرة االسمدة المضاف في اغلب االحیان الرتةاقتصادی

  . في ھده المناطق ة و لقسوة الظروف المناخیة الفقیرةالرملی

اما موسم زراعة البقولیات فھو متباین بعضھا شتوي و منھا ما ھو ربیعي ویستحسن 

  .ي لي ري تكمیلإ وجمیعھا تحتاج ة الخصبة او التقیلة المتوسطةزراعتھا في الترب

 ة من لیبیا مناسبا النتاج غالبیة الغربیة الشمالیة المناطق الساحلیةیعد مناخ وترب

  . ھي العامل المحدد لزراعتھا ونموھاةن توفر المیاه الصالحأالخضروات اال 
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 عند ة ریات تكمیلیةبعض محاصیل ھده الخضروات شتوي یعتمدعلى االمطار مع اضاف

 ري كامل خالل موسم نموھا ىلإمحاصیل تحتاج مثل البصل والثوم وبعض ال الحاجھ

 مثل الدالع والشمام المیاه بسبب ارتفاع درجات الحرارةوتستھلك كمیات كبیره من 

  . ألخ.....والخیار والفلفل والطماطم و البطاطس 

المزارعون یخصصون لھا افضل الموارد حیث زاد انتاج بعض منھا عن االحتیاج 

ما ما یتعلق باشجار الفاكھھ فان مناخ لیبیا یغلب علیھ االعتدال الفعلي لالستھالك المحلي ا

  . لزراعتھا ة و مناسبة و تعتبر صالحةفي المناطق الشمالیھ و الجبلی

 على ةالخریفیة التي لھا القدرة و بعض المحاصیل الشتویة تسمح بزراعةالظروف القاسی

توفر بھا میاه تطق التي تحمل الجفاف او تحتاج الي دعمھا بریات تكمیلیة في المنا

ا الحبوب واالعالف  اغلب المحاصیل وعلى رأسھة لزراعة وھي عوامل محدد،جوفیة

ینھ  الحیوانات یكون ھو االخر محدودآ ویناسب نوعیھ معةبالتالي فان التوسع في تربیو

ي  فان المعوقات التي تواجھ االنتاج النباتي و الحیوانمنھا االغنام و االبل و بصورة عامة

وندرة المخصصات .) ألخ...مراعي_ةترب_میاه(تتلخص في ضعف الموارد الطبیعیھ 

  .لمحافظھ علیھا لتطویر ھده الموارد المالیھ لتنمیة و

عالوة على ضعف  الجانب البحثي واالرشادي وعدم استیعاب القاطع االھلي للتقنیات 

ة وسوء ید السیاسھ الزراعی بتنفة وتطبیقاتھا وعدم ثبات واستقرار الھیاكل المعنیةالحدیث

  .دراةاإل

  االنتاج النباتي

لك الي حجم االنتاج ذ ویعود ة االنتاج النباتي من اكبر واھم النشاطات الزراعیدیع

 في توفیر الغداء ة مساھمتھ فیھ وارتفاع نسبة المنخرطةوتنوعھ وكبر حجم االیدي العامل

 اغلب الصناعات الغدائیھ بشكل  جانبىلشكل مصدرآ اساسیآ ومھما لالعالف إكما انھ ی

  .مباشر او غیر مباشر 

انتاج محاصیل الحبوب في لیبیا یقوم بھ القطاع االھلي ومجموعة المشاریع المرویھ التي 

 وھي مخصصھ النتاج القمح والشعیر والبقولیات في الموسم الشتوي ةتدیرھا الدول

 وتبلغ المساحھ ،موسم الصیفي الصفراء في الةاو الذر) الدخن( والذره الرفیعھ والقصب

 الف ھكتار في الموسم الشتوي 30 حوالية في المشاریع الصحراویة المستغلةاالجمالی

لف ھـ  في الموسم الصیفي اما القطاع االھلي في زراعة الحبوب فیشمل آل ا10وحوالي 

 معظمھا تحت النظام البعلي ة الف ھـ ضمن المزارع الساحلی380مساحة تقدر بحوالي 

- 25 لمحصول الشعیر وحوالي ةمن مساحات البعلیة مخصص% 70ن اكثر من إیث ح
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نیة العتمادھا علي مواعید وكمیات االمطار كما یالحظ  دللقمح وھي زراعات مت% 30

سنوات االخیره على زیادة زراعتھا ال للقمح في ةانخفاض ھذه النسبھ المخصص

  .جھلمحصول الشعیر على حساب القمح لسھولة تصریف انتا

رویھ في المشاریع ممن التركیبة المحصولیة للمساحات ال  والقصبة الرفیعةالذر

 لھذین ة وتقدر المساحات المزروع ، النتاج الحبوب في فصل الصیفةالصحراوی

 االف ھكتار تتم زراعتھا بغرض استھالكھا كأعالف وتقدر 4_3المحصولین من 

اج من ــار ویقدر االنتــ ھكت400  حواليـــة بالذرة الشامیة المزروعةالمساح

 ةرـــذ ویقدر انتاج الةسن/  طن6500 والقصب حوالي ــةالمحصولین الذره الرفیع

  .سنھ / طن4000 ــة بـالشامی

  الموارد الطبیعیھ المتاحھ لالنتاج النباتي

 وارتفاع ة و میاه و ظروف مختلفةعلى الرغم من محدودیھ الموارد الطبیعیھ من ترب_ 1

ت انتاجھا  یظل قائما خاصة  االنتاج لبعض المحاصیل الزراعیة اال ان مبرراةتكلف

 للظروف المحلیھ واحتیاجاتھا ةم، النخیل باعتبارھا االكثر مالء الزیتون ، الشعیرالقمح،

المستقبلي صیل االخرى و لكن الوضع الحالي و بمثیالتھا من المحاةالمائیھ قلیلھ مقارن

 یتعذر ةرحلھ االكتفاء من ھده السلع الزراعیة الرئیسیمالي للیبیا  یبین ان الوصول 

  . خاصة من محصول القمحھتحقیق

 ال تسمح بالتوسع في الزراعات ة للمستقبل من الموارد الطبیعیةان االمكانیات المتاح_ 2

 من الحبوب اكثر من نصف ملیون ھكتار لعدم كفایة االمطار التي ینبغي اال تقل ةالمطری

المر اتباع دورات زراعیة  و حتي في ھده المساحات یتطلب اةالسن / ملم250عن 

 للحصول على عائد یغطي او یزید عن تكلفة ة علمیةاستخدام طرق زراعیمناسبة و

االنتاج وعلیھ فان التفكیر في رفع انتاج الحبوب من القمح و الشعیر ال یتأتي اال بالتوسع 

  .ةالرأسي في الزراعات المروی

عوامل االنتاج فاءة استغــالل الموارد الزراعیــة ول واسع للرفع من كھناك مجا_ 3

لزیادة االنتاج الزراعي عن طریق .) أألخ .....، المنتج الزراعي ، مناخ ، میاه ة ،ترب(

  .فقيى التوسع األلإستغالل االمثل لھده الموارد دون الحاجھ الا

% 2ملیون ھكتار اي بنسبھ ) 3.645 ( في لیبیا بحوالية االراضي الزراعیةتقدر مساح

 ةغیر ان مساح) ةرض مرویأ الف ھكتار 400منھا حوالي ( من المساحھ الكلیھ 

 التي یمكن االستفاده منھا ووضعھا تحت االستزراع یتوقف في المقام ةاالراضي الزراعی

كن نجد ان المناطق التي یمو. على نوعیھ التربھ والي معدالت تساقط االمطار واالول 
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ان تعتمد فیھا الزراعھ على االمطار ضئیلھ جدآ تلك المساحات التي تزید معدالت 

من  % 1.8 ملیون ھكتار اي تمثل حوالي 3السنھ تقدر بحوالي / ملم200االمطار عن 

  .المساحھ الكلیھ للیبیا 

ال بأس بھا من   اللیبیة في ھده المناطق یتبین بان مساحھةومن خالل الدراسات للترب

 التي تعوق نمو وانتاج كثیر من ةضي ھده المناطق تتمیز بعدد من الخواص السلبیارا

او تضاریسھا ة  او لطبیعتھا الضخری، ةمتھا للزراعء لعدم مالةالمحاصیل الزراعی

االستخدامات (  مثل ةزراعیال اضف الي ذلك التي تستخدم لالغراض غیر ، ةالطبیعی

  .. )رھا الصناعیھ و التجاریھ وغی، العمرانیھ 

ة ، ا ما توفر ماء الري یتطلب تكالیف باھضذ اةتحویل االراضي البعلیة الي مرویو

 التي تحت نظام الري یتطلب ةاستمرار المشاریع الزراعیجاح وضمان ن أجل منفلھذا و

ً ن كثیرإ حیت ، قبل الشروع في تنفیدھا ة االقتصادیةلك اجراء الدراسات الفنیذ من ا

االسباب لمناطق الجافة في العالم للفشل وعرضت في العدید من ا تةالمشاریع المروی

منھا لسیاسات اعتبار لمشاكل التربة وتتعلق بالتغضق والملوحھ حیت لم یؤخد في اتخاد ا

 من ةاستمراریھ االنتاج لفترة طویلنتاج المحاصیل بكمیات اقتصادیة وقدرتھا على ا

   .الزمن

   الصناعينھر النظر في خطط استثمار میاه الةعادإ
ان نقل المیاه الجوفیھ من االحواض الرسوبیھ جنوب لیبیا الي المناطق الساحلیھ احد 

ومن ،الحلول على المدى االقصیر و المتوسط للتغلب على مشكلة المیاه و تدھور نوعیتھا 

 من ة جذوى لالستثمار الموارد المائیھ تحت ظروف مناسبد ذا یعة االقتصادیةالناحی

   .ة المائیةدود الوحد و مرةكفاء

 ة لسد االحتیاجات التنمویةاما على المدى البعید فان االعتماد على نقل المیاه الجوفی

 بھذه ة قد ال یكون مجدیا للعدید من االعتبارات منھا عدم تجدد المیاه الجوفیةالمختلف

 نقلھاتفاع تكلفة استخراج ھده المیاه واالحواض بالقدر الموازي الستثمارھا وار

 ھو ةم فان لیبیا تدرك ان نقل المیاه الجوفیث تعرضھا لتدني نوعیتھا ومن ةواحتمالی

نقل عبر ھدا المشروع ما یقل عن ستین ، ی ةمرحلھ انتقالیھ على مدى خمسین سنھ قادم

 وتم بناء على دراسھ ھده االحواض ة العذبة یومیا من المیاه الجوفی مكعبملیون متر

 ة الحالیةسلبي على انماط التنمی  روعي فیھا تجنب اي تأثیرعلى مدى اكثر من ربع قرن

  . في الواحات والقرى داخل لیبیا ةوالمستقبلی
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  :وعلیھ یجب االخد في االعتبار الجوانب التالیھ 

 في االمدادات المائیھ لالستعماالت المنزلیھ بما في ذلك القرى ةاعطاء االولوی_ 1

  .ةحتیاجات الصناعی تم االةلیھ االةوالتجمعات السكانی

ي للمناطق المتضررة بسھل جفارة والشریط تخصیص اكبر قدر من میاه الر_2

  .الساحلي

 ة والتركیز على المساحات الزراعیة مساحات جدیدةاالبتعاد قدر االمكان عن اضاف_3

   .ة المحلیةالقائمھ لتعویض السحب الحالي من المیاه الجوفی

لمیاه قد حدد اولویات منح التراخیص لالنتفاع  ان قانون ا إلىوتجدر االشاره_ 4

  :بالموارد المائیھ على التالي

  .االستعمال البشري وسقي الحیوانات _1

  . على غیرھاةائیذ الموارد الغة وتفضل زراعةاالستعماالت الزراعی_ 2

  .االغراض الصناعیھ والتعدین _3

 استخدام ة اعادةمنھا امكانی اعتبارات ةعطى االولویھ لعدأاي ان االستعمال البشري قد 

 وتقلیص االستھالك ورفع كفاءة ةمنھا في حالھ توفر محطات تنقی% 70حوالي 

  -:االستخدام خاصة في القطاع الزراعي ذو اھمیة كبرى ودلك عن طریق

  .رفع كفاءة نظم الري _1

  .توعیة المزارعین باستخدام نظم الري المالئمھ_2

  .لريدعم البحث العلمي في مجاالت ا_3

 منظومات النقل ةیجب التركیز على صیانفاما في مجاالت االستخدامات السكانیھ 

 على االستخدام المنزلي و في جانب ةوالتوزیع و التخزین و رصد التسرب وتفعیل الجبای

تركیب الدوائر ب تقلیل الفاقد في عملیات استخراج النفط الي جانب االھتمام ةالصناع

  .المغلقھ في المصانع 

 ةكمیات المیاه التي یمكن توفیرھا سنویا عن طریق الرفع من كفاءأن تجدر االشارة الي و

مجال الزراعي و المنزلي تقدر بحوالي الشبكات توزیع المیاه واستعماالتھا خاصة في 

  . ملیار متر مكعب1.5

ان تكون مدعومھ بالجوانب یجب للتأكید على جمیع ھده االجراءات التي یجب اتخادھا و

 ة ،لموارد المائیاادارة و ةالمصادر المائیة عالج ملكیتي ت المتطورة الةتشریعیھ المائیال

وبحكم القوانین فان ، مراقبھ التلوت والعقوبات ولتنقیب و االستھالك لمنح التراخیص و

 وعند ، ومدة االستعمال ةحدد كمیتالمیاه ملكیھ عامھ وال یمكن استغاللھا اال بتراخیص 
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تدھور النوعیھ  ینتج عنھ ھبوط حاد في المنسوب وا لالستغالل المفرطتعرض منطقھ م

  .یتم اخضاعھا الي نظام الحفر

 نتیجھ ارتفاع مستوي المعیشھ بناء على تطور النمو السكاني وارتفاع معدالت االستھالك

ض معدل استھالك یومي ن المدن على حساب سكان الریف افترلك نسبھ ارتفاع سكاوكذ

  . لتر220ة بالمعدل الحالي البالغ  مقارن2025 لتر بحلول سنھ 300د للفرد في حدو

  :االغراض الصناعیھ 

ة محطات  على مصادرخاصھ بواسطة االبار او اقامةامدادتھا المائیفي تعتمد الصناعھ 

) 1995( ملیون متر مكعب 145 لمیاه البحر و یقدر االستھالك السنوي لھا بحوالي تحلیة

ً ومن تم الصناعھ  ال ً  كبیر تمثل عبئا  اذ ال یتجاوز ة بصورة عامة على الموارد المائیا

 ..من اجمالي االستھالك% 3.7

االشارة الي ان دقھ المیزان المائي مرتبطھ ارتباطا وثیقا بدقھ البیانات المستخدمھ في تجد 

لمام  لالستثمار واالةحساب كمیات المیاه المستثمرة حالیا و مستقبال و كدلك المیاه المتاح

 ھدا ویقدر اجمالي الكمیات المتاحھ لالستثمار ،بمعدالت النمو البشري و االقتصادي 

ملیون ) 3000(ملیون متر والمیاه الغیر متجددة ) 650(وتشمل المیاه الجوفیھ المتجددة 

ملیون متر و ھده الكمیات كلھا مستثمرة خاصة المیاه )  170(متر ومن المیاه السطحیھ 

 ولم یتم االخد في االعتبار ةمتجدده في المناطق الجنوبیالفیھ  غیر السطحیھ و الجو

  . و میاه الصرف الصحية میاه التحلیتكمیا

وفي كل االحوال فان المیزان المائي العام یوصي بخطورة الوضع المائي في لیبیا و 

 التي بدأت بوادرھا تتضح ة عدة قرارات مصیریھ مند االن لتفادي الكارثأخذیستوجب 

ً ومی   . بعد االخرا

 لالستغالل قد ال تكون دقیقھ حیث ةان تقدیرات كمیات المیاه المتاحإلي ویجب االشارة 

ھا بأي ل وغیر متجدده وعلیھ فان استغالةان ھده االرقام تعكس في معظمھا میاه مخزون

جي للمنسوب و ما یصاحبھ من ارتفاع یصوره یترتب علیھ سلبیات منھا االنخفاض التدر

  .النقل و تسارع معدالت التصحرومع ارتفاع تكلفة االنتاج  ھ الملوحھفي درج

 الي 2000 للمیاه سنھ ةه العامأوقد اشارت المسوحات المیدانیھ التي قامت بھا الھی

% 80 و التي تمثل تكثر من ة في االغراض الزراعیة خاصةضخامھ الكمیات المستھلك

  .من اجمالي االستھالك
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  )1(جدول 

   الزراعي من المیاه االستھالك
  

  سنھ/الكمیھ م م  المنـــطـقھ  

  1100   و الجبل الغربيةجفارالسھل   1

  
  
  
  
2  

  حوض الحماده الحمراء و منطقھ الجفرة
   ، تاورغاءةالخمس ، مصرات

  جینالوادي سوف 
  االمنحدرات الشرقیھ للحماده

  وودیان المنطقھ الوسطى
   الجفرةةمنطق

  غدامس ، درج ،سیناون

160  
35  
  
80  
  

120  
10  

  405  اجمـــــــالي  

  الجبل االخضر  3
  مرج البنغازي ، 

  البیضاء والبیاضھ
  درنھ ، مرتوبھ ، رأس الھالل ، طبرق

  اجدابیا ، سلوق 
  جنوب الجبل االخضر

  
160  
17  
55  
10  
10  

  252  اجمــــــــــالي  
  760  حوض الكفرة و السریر  4

  رزقمحوض   
  وادي الشاطئ

  غات ، العوینات
  ا ، الزیغنسبھ

  وادي الحیاة 
  مرزق
  حساونھالجبل 

  
300  
60  
410  
450  
440  
145  

  1805  اجـمـــــــالي  

  
  

  :دور الغابات و المحمیات و اھمیتھا 

نھا من إو غیر مباشر حیث أتلعب الغابات دورا ھاما في االقتصاد الوطني بشكل مباشر 

ً الموارد المتجددة و تلعب دور   -:ن االنتاج الزراعي عن طریق  اساسیا في زیادة و تحسیا

  ). میاه ، ةترب( حمایة الموارد الطبیعیھ _ 

  . و المساھمھ في تحسین و زیادة انتاجھا ةحمایة المحاصیل المختلف_ 

   .ةتوفیر المراعي و دعم االنتاج الحیواني في الحدود التي تسمح بھا الطبیعی_ 

   .ةلمناسب لتربیھ النحل وتوفیر المراعي اة مناسبةخلق بیئ_ 
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  -:تحدید سلبیات و ایجابیات الغابات 

من خالل البیانات المتوفرة التي امكن الحصول علیھا فان المساحھ التي تم تشجیرھا _

 االثر االف ھــ حیث كان لھ) 217( بحوالي تخالل الفترة الماضیھ الربعھ عقود  قدر

حي و الثقافي و المادي الكبیر في استقرار السكان و تحسین و ضعھم االجتماعي و الص

مقاومھ التصحر بشكل و ،و الحفاظ على المیاه الجوفیھ و حمایتھا من تأثیر الملوحھ 

  .فاعل

  -:اما السلبیات 

  .توقف المجال في اعمال تثبیت الرمال -

  .عدم قدرة االقالیم على انتاج حاجیتھا من الشتول   -

  .لنقص العمالھ المتخصصھعدم اتباع التقنیات الحدیثھ الصحیحھ في انتاج الشتول  -

  -:القصور في تطبیق القوانین  و االتشریعات الخاصھ مما ادى الي  -

  .تفاقم ضاھرة الرعي بدرجھ خطیره داخل مناطق الغابات  §

تحویلھا الي اراضي واالفراط في حفر االبار االنتاجیھ بمناطق الغابات  §

ر للوضع النتاج محاصیلنقدیھ للحصول على ربح كبیر و سریع دون اعتبا

  .المائي

  : االفاق المستقبلیھ 

  .تنمیھ الغابات یتطلب وضع اھداف محددة واستراتیجیة تعتمد على برامج تنفیدیة  -

  .مساحھ التشجیر و مواقعھا و االنواع المالئمھ لكل موقع -

  .احتیاجات المساحات المستھدفھ من الشتول الموصى بھا و الجدول الزمني لتنفیذ -

ئي یفرض ان تكون الغابات في كل االقالیم بالكیفیھ التي تتناسب مع كما ان التوازن البی

المیاه  حیث تشجیر الغابات اللیبیة  لغرض حمایھ التربھ و،غیرھا من الطرق التنمویھ 

  .المحاصیل الزراعیھو

  ، التفاح ،اللوزیات،  الحمضیات ، النخیل  ،اھم اشجار الفاكھھ في لیبیا ھي الزیتون

  .  الرمان، التین ،العنب

  -:الزیتون 

لك االشجار  في لیبیا وخیر شاھد على ذةعات العریقامن الزر  زراعة الزیتوندتع

في كل من الجبل االخضر والغربى ومسالتھ وتسمى بالزیتون ) جھوالزالت منت(المعمره 

  .الفرعوني والذي یفوق عمره االلف سنھ
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 ملیون حسب 3.3 اي1932الف شجره سنة) 800(قد تطور عدد اشجار الزیتون من و

ھرت ظ وقد ا1987ملیون حسب احصاء )7( ثم قفزالي حوالي 1971احصائیاتسنة 

بان عدد  )2007 خلف الھمالي  ،جردق ((FAO) والزراعھ ةیذمنطقة االغلدراسھ 

 في االعتبار كل االجھزه التي آخذ ) ة ملیون شجر12(االشجار وصل الي حوالي 

   -:وزیعھا الجغرافي في لیبیا توساھمت في التوسعات الجدیده 

 ملیون 4.4) مصراتھ ، الخمس ، زوارة ، ة الزاوی،طرابلس (الشریط الساحلي ) 1

  %).36.5 (ةشجر

 طبرق ، درنھ ، الجبل الخضر ، المرج، سھل بنغازي ،سرت ( الساحل الشرقي ) 2

  %)8.75(ة  ملیون شجر1.1)

 ة الف شجر554)بن غشیر  ، جنزور ، السواني ، ةالعزیزی ( ةسھل الجفار) 3

)6.4.(%  

 ة ملیون شجر3)  نالوت، مسالتھ ، ة ترھون،الجبل الغربي  ( ةالمرتفعات الغربی) 4

)24.7.(%  

 ملیون 3)  غات ،حات ا الو، ةكفرال ، ة الجفر،مناطق الجنوب  (ةالمناطق الصحراوی) 5

  %).25.5( ة شجر

 لزیتون في لیبیا وھدا یؤكد انتوزیع الجغرافي انتشار زراعة اشجار االویبین ھدا 

 للنمو واالزدھار واالنتاج مع معظم الظروف ةالزیتون من انسب محاصیل اشجار الفاكھ

  . السائده ةالمناخی

  -:تطور االنتاج 

لف طن أ) 140( بلغ ، 1987 _1967تشیر االحصائیات الي ان االنتاج خالل الفتره 

د تراجعا في اوائل  ث1968_ 67كجم شجره خالل سنتي/ 48_ 45بمعدل  ِ م شھ

الف طن ثم في فترة التمانینات حدتث انتعاشھ  في االنتاج ) 100(السبعینات حیث كان 

الف طن من الزیت ) 30(اي مایعادل ) 1987(الف طن )160(لیصل الي حوالي 

م شجره ومن المتوقع ان تدخل في طور االنتاج العدید من اشجار /كجم ) 23(ومتوسط 

حیث العدید من المشاكل  . ة خالل السنوات القادمةراعات الحدیثالزیتون في الز

 ة وتدھورالجودةالتي ادت الي انخفاض االنتاجیو ھذه الزراعھ التى واجھتوالصعوبات 

   - :ة یجب اتخاد البرامج التالیةللزیت المنتج ولغرض زیادة االنتاج وتحسین الجود

   .ة المناسبةالتربتشمل كمیھ وتوزیع االمطار و : ةمحددات بیئی_1
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 ة وعدم وجود مقننات مائی، في المشاكل ةعدم تطبیق التقنیات الحدیث : ةمحددات فنی_2

 والتوسع الحدیت لم یراع فیھ ةیم لالنتاج والجودیتقال باھمیة ة وعدم درای، ةوسمدی

  .التوزیع الصنفي المناسب

عملیات ال للقیام بفنیةة وال العادیةیدي العاملارتفاع تكلفة األ : ةمحددات بشری_ 3

  .  وعدم وجود كوادر فنیھ متخصصھ لدراسة المشاكل ، ة الھامةالزراعی

ات المردود ذمن المحاصیل لیست نظرا الن شجرة الزیتون :  ةمحددات اقتصادی_ 4

راد زیت الزیتون بكمیات یالسریع مما ادى الي عزوف المزارعین وتدبدب االنتاج واست

 او توسع ةعات الموجودازرال اد الي عدم االھتمام بمن الدولةة  وبإسعار مدعومةكبیر

  . على ارتفاع تكالیف مستلزمات االنتاج ةفیھا زیاد

  -:طاقة استخالص والتصنیع 

 على معظم مناطق االنتاج ة موزعةمعصر) 240( یبلغ عدد المعاصر في لیبیا حوالي 

 عمل خالل الموسم تكون  یوم100 بمعدل ،) ساعھ/  كجم1000 (ة تقدیریةوتعمل بطاق

 ،الف طن زیت ) 48(الف طن اي مایعادل ) 240( لالستخالص سنویا ة االجمالیةالطاق

 من ھده ةلزیادعلى ا محلیا مع التأكد ةوفي المعتقد انھ تكفي لعصر جمیع الكمیات المنتج

  لتغطیة احتیاج المزارعین وتھیئة ظروف العائليةعات الحدیثاالمعاصر في مناطق الزر

  .والمساھمھ في تنمیة ھده المناطق 

 ً  ة الي رفع من االنتاجیةزراعة الزیتون فإن باالمكان وضع برامج تطوری لعراقة ونظرا

 على ان ة الجیدة والدولیةصفات المحلیا للوصول الي مستوى الموةوتحسین الجود

 تتضمن ھده البرامج تطویر كافة حلقات التي لھا عالقھ بھدا القطاع على مستوى

 لكل ة ومشجعة واضحة سعریةالزراعي االرشادي التنموي الصناعي االقتصادي وسیاس

   .ةالمھتمین بھده السلع

  -:النخیل 

 1000 تاریخھا الي اكثرمن  في لیبیا حیث یرجعة اشجار النخیل من الزراعات القدیمدتع

ً تتواجد اشجار النخیل نظرو. سنھ بیا من الشمال  في لیة السائدة لمقاومتھا للظروف البیئیا

ه المناطق لھا خصوصیات أن ھذ حیث ، ة الجنوبیة الوسطى الي المنطقةالي المنطق

  .ةالصناف ممیزة دون االخرى ومن خالل االحصائیات المتوفرة في السنوات الماضی

ً ونظر  وباالخص خط عرض ة الشبھ الصحراویة مناطق خاصة لتوسع زراعتھا بعدا

 صنف حسب التسمیات 400نخیل تمثل ما یقارب من  ملیون شجرة 8الي حوالي ) 29(

 اقل من ة للجفاف واحتیاجاتھا المائیة من المحاصیل المقاومعد وت، بكل منطقھ ةالمحلی
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ً في االعتبارات بعض ذ تتناسب معھا اخةالمحاصیل االخرى ومعظم انواع الترب ا

لوب استعمال  في اسة متمتلةالمحددات التي یجب التغلب علیھا باتخاد برامج ھادف

 حیث ، ة و تحسین الجودة التي لھا دور مھم في زیادة االنتاجیةالعملیات الزراعیة الجید

 الف طن في بعض السنوات 140االنتاج وصل الي اكثر من أن االحصائیات تشیر الي 

ویمكن رفعھ اذا استعمل فیھ االسلوب العلمي الصحیح من اختیار االصناف الممتازة 

  . للمزارعینة بالنسبنطقھ ولما لھا من مردود اقتصادي عالٍ المالئمھ لكل م

  ) . ووقایھ،تقلیم ، وتسمید ، وتنظیم ري  (ة الجیدةالقیام بالعملیات الزراعی_1

 التزھیر لتحسین الجودة و تلك من ةاستعمال الذكور المشابھھ لالمھات اتناء عملی_ 2

  .ة الجفرةاف نخیل التمور لمنطق الصنة الوراثیة لتحدید البصمةخالل النتائج البحثی

ً ببعد نضجھا وتوضیبھا بطریقھ جیده التساع  محلیا وط تجمیع التمور_3  للموصفات قا

  .ة لتمور الدول المجاورة لكلي تكون منافس بھا  المعمولةالدولی

، غسل (تجھیز ال لمصانع ة الحدیثةلیف بإستعمال اسالیب التقنیغالقیام بعملیات الت_ 4

ً لیفا مفرغوتغ) تجفیف   . فترة تخزینھا وتقبلھا من المستھلكة من الھواء الطالا

للقیام وتشجیع القطاع األھلي ودعمھ من الدولة لتبني إنتاج التمور في مناطقھا _ 5

  .بعملیات التصنیع والمساھمھ في تسویق اإلنتاج 

نشائھا تحدید الجدوى اإلقتصادیة لمشاریع النخیل والزیتون التي تم إإعادة حصر و_ 6

إعادة وبعدة مناطق صحراویة و التي تعرضت لعملیات العبث أثناء حرب التحریر 

تم توزیعھا إلى المواطنین المقیمین بتلك المناطق لضمان التنمیة المكانیة یتأھیلھا بعد أن 

  .بھا 

  -:األفاق المستقبلیة و السیاسات المترتبة علیھا في مجال اإلنتاج النباتي 

 محدودیة الموارد الطبیعیھ من تربة و میاه و ظروف مناخیة و على الرغم من_ 1

 ً ً یظل قائما إرتفاع تكلفة اإلنتاج لبعض المحاصیل الزراعیة إال أن مبررات انتاجھا محلیا

ً القمح  مة للظروف المحلیة ء بإعتبارھا األكثر مال، النخیل ، الزیتون ، الشعیر ،خاصة

ع الحالي ضثیالتھا من المحاصیل األخرى ، و لكن الووإحتیاجتھا المائیة قلیلة مقارنھ بم

والمستقبلي یبین أن الوصول إلى مرحلة اإلكتفاء من ھذه السلع یتعذر تحقیقھ من 

  .محصول القمح 

 ال تسمح بالتوسع في الزراعات ةإن اإلمكانیات المتاحة للمستقبل من الموارد الطبیعی_ 2

تار لعدم كفایة األمطار والتي ینبغي أن ال المطریة من الحبوب أكثر من نصف ملیون ھك

اتباع دورات زراعیة فیھا سنة وحتى ھذه المساحات یتطلب األمر  / ملم250تقل عن 
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مناسبة واستخدام اسالیب زراعیة متطورة للحصول على عائد یغطى او یزید عن تكلفة 

 في الزراعات اإلنتاج وعلیھ فإن التفكیر في رفع انتاج الحبوب ال یتأتى إال بالتوسع

  .جدواھا اإلقتصادیة عد التأكد من توفر الموارد بھا والمرویة ب

 حالیا تحت النظامین ةالتركیز على التوسع الرأسي بالنسبة للمساحات المزروع_ 3

 استخدام الطرق العلمیة الصحیحةالمروي والبعلي و ذال بتطویر األسالیب الزراعیة و

  ) .یدات الزراعیة األسمدة ، البدور المحسنة ، المب(

ً للمنافسة الشدیدة التي یتعرض لھا القمح كمحصول استرات_ 4 جي من المحاصیل ینظرا

وإلرتفاع تكلفة األنتاج المحلي یتطلب األمر ) شعیر و االعالف ال( الشتویة األخرى 

  .توفیر دعم مناسب یشجع التوجھ إلنتاجھ 

  .مل معھ و تصریف انتاجھ ترك زراعة الشعیر للقطاع األھلي لسھولة التعا_ 5

التركیز على زراعة األعالف تحت النظام البعلي في المناطق المطریة و اإلقتصار _ 6

  .على زراعة مساحات محدودة من محاصیل األعالف الصیفیھ في المشاریع المرویة 

نظرا إلرتفاع تكلفة میاه النھر لذالك ینبغي وضع سیاسة واضحھ تضمن زراعة _ 7

 ةة القیمة اإلقتصادیة لزیادة العائد على المتر المكعب من المیاه المستعملمحاصیل عالی

  . والتركیز على امكانیة زراعة محاصیل بمواقع مصادره حسب الجدوى اإلقتصادیة 

  -:الوقایة النباتیة و الصحة الحیوانیة 

ً ماقب ل لقد كانت األنشطة الخاصة بوقایة النباتات و الصحة الحیوانیة محدودة جدا

السبعینات لصغر المساحات المزروعھ و محدودیة نشاط اإلنتاج الحیواني و الدواجن إال 

 استصالح األراضي و زراعة العدید من االشجار المثمرة و أدخال العدید يأن التوسع ف

من االصناف و السالالت النباتیة و الحیوانیة ترتب علیھ انتشار العدید من األفات رغم 

  .الجھود المبذولة 

إن عدم تنفید قانون الحجر الزراعي و الصحة الحیوانیة و كافة التشریعات النافدة و على 

في لیبیا و لغیاب جھة ) البریة ، البحریة ، الجویة ( الخصوص المتعلقة بدور المنافد 

في دخول العدید من األفات و انتشارھا في كل ذلك مركزیة تشرف على ذالك  ساھم 

یستدعى االھتمام بھذا الجانب او القطاع لضمان تحقیق   األمرمختلف المناطق ، ھذا

مھام للحفاظ على التروة سیاسات زراعیة ناجحة و تكوین الیة تؤكل إلیھا ھذه ال

  .الزراعیة
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  :    االنتاج الحیواني . 2

  -:الموارد المتاحھ 

ً ل الثروة الحیوانیھ مصدرث      تم  انفقت لیبیا مبالغ  اساسیا وھاما للبروتین الحیواني وقدا

 واالبل ، االغنام ، االبقار ،طائلھ على العدید من المشاریع في قطاعات الدواجن 

  .وصناعھ االلبان واالعالف و تحسین المراعي 

من % 40 ة محلیا وبنسبةمن اللحوم الحمراء المنتج% 85 ةتمثل لحوم االغنام نسبو

راعي الطبیعیھ م من خالل االھتمام بالكان االھتمام بھا لكذ ول،اجمالي اللحوم المنتجھ

 قطعان من السالالت المحلیة من اجل ةمحطات االغنام بھدف تربیاقامة المشاریع وو

 لتغدیة االغنام  المصدر الطبیعيدن المراعي تعإ وحیث ةورفع قدرتھا االنتاجی تحسینھا

 ارتفع ، حوظةة مل ساعد في تزاید اعدادھا بصور مماتطورھاواالھتمام بھا وتنمیتھا و

 ملیون 6.5 منھا 2000 ملیون رأس سنھ 8.2 الي 1985 ملیون رأس 4.7عددھا من 

وبلغ مقدار مساھمتھا من اللحوم  م ملیون رأس من الماعز1.7رأس من الضأن و عدد 

  .  الف طن79حوالي 

من االنتاج % 5من اللحوم الحمراء المنتجھ محلیا وحوالي % 11تمثل االبقار حوالي 

االبقار ثنائیھ الغرض من الخارج . حیث تم جلب اعداد كبیره منھا ، من اللحوم العام

 طن من 8000الف رأس تساھم بحوالي ) 150,000 (1999حیث قدر عددھا سنھ 

دیثة سعتھا  حة محط40تم انشاء فقد سنویا اما فیما یخص انتاج اللبن  اللحوم الحمراء

 االھلي والمشاریع وصل ن للقطاعیاستوردت سالالت جیدةالف رأس و) 20(حوالي 

كما انشئت العدید من مصانع االعالف  2000 ملیون لترعام 200انتاجھا من الحلیب نحو

  . الف طن610 نحو2000_1986وصل متوسط انتاجھا خالل الفترة من 

اال ان ھده االستثمارات في مجال تربیھ االبقار توقفت اوتم ایقافھا لعدم قدرتھا على 

یرھا ولتقدم توصولھا وانتھاء ی سى اسس اقتصادیھ بسبب ارتفاع تكلفتھا وتقاوماالنتاج عل

تنمیھ وتطور ھده السالالت اضیة بدون تطبیق منھجیھ االحالل واعمارھا االفتر

  .واستعمال االسالیب العلمیھ الحدیثھ لتحسینھا والرفع من قدراتھا االنتاجیھ 

 ة اللیبیة البیئة طبیع معمء تتالة صفات طبیعی الحیوانات لما لھا منةتأتي االبل في مقدم

 طن لحم تمتل 3000 الف خف تساھم بحوالي 116 حوالي 2000وقد بلغ عددھا سنھ 

  .من اجمالي انتاج اللحوم الحمراء% 2نسبھ 

 و ارتفع نصیب الفرد من لحوم الدواجن ة عالیة الدواجن معدالت انتاجیةحققت صناع

 86 وتطور االنتاج الي 1995للفرد عام /  كجم16.5لي  ا1969للفرد عام /  كجم 1من 
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 و حقق بیض المائدة ،من االنتاج العام للحوم % 53 تمتل نسبھ 1995الف طن في عام 

 عام ة ملیون بیض800 الي 1969 ة ملیون بیض45.4 وارتفع من ة عالیةمعدالت انتاجی

  . بیضھ للفرد سنویا تقریبا150 اي بمعدل 1995

 ة مختلف انواعھا یتطلب االمرعدم االستمرار في المشاریع الخاضعل معالمجاا ذوفي ھ

التركیز على تشجیع القطاع االھلي في تربیتھا بمختلف انواعھا وعلى ان   ویتمةللدول

  وتشجیع القطاع على توفیر مدخالتة واقتصادیة عملیةتكون منظمھ وفق اسس علمی

  . االمھات لكل من اللحوم والبیضةم بتربی واالھتما، االنتاج دون االعتماد على الدولة

األفاق المستقبلیة والسیاسات المترتبة علیھا في مجال اإلنتاج الحیواني والصحة 

  -:البیطریة 

 على ةتسمح الظروف البیئیة السائدة في لیبیا بالتوسع في الثروة الحیوانیة معتمد_ 1

داء للمواطن وبالرغم من ھذه المراعي في نطاق ضیق رغم اھمیة ھذا النشاط لتأمین الغ

إن الظروف السائدة ال تسمح بالوصول إلى مرحلة األكتفاء لبعض المنتجات فاألھمیة 

نتاجیة محاصیل العلف وارتفاع تكلفة ا االحیوانیة في المستقبل بسبب تدھور وانخفاض

وردة بسبب الزیادة المستمرة في عدد تالمنتج منھا والذي یعتمد على األعالف المس

  .لسكان و ارتفاع المستوى المعیشي ا

 تدھور ملحوظ ا نتج عنھتىبالرغم من المشاكل و الصعوبات التي تواجھ القطاع و ال_ 2

واألنتاج الكلي فإنھ باالمكان رفع كفاءة األنتاجیة للحیوانات ة في معدالت اإلنتاجی

سع األفقي الموجودة عن طریق التركیز على التوسع الرأسي للوحدة والتقلیل من التو

  .وربما تخفیض األعداد الموجودة حالیا للحفاظ على الموارد من میاه ومراعي واعالف 

في مجال تربیة الدواجن من مختلف انواعھا یجب التركیز و تشجیع القطاع األھلي و _ 3

أن تكون منظمة وفق اسس علمیة واقتصادیة وتشجیع ھذا القطاع على توفیر جمیع 

  .اإلعتماد على القطاع العام مدخالت األنتاج دون 

روة ثفي مجال الخدمات والصحة البیطریة السلبیات التي انعكست على قطاع ال_ 4

تحسین مستوى األداء سیاسات جدیدة تساھم في التطویر والحیوانیة یمكن تجاوزھا باتباع 

 مما یؤدي إلى رفع اإلنتاج وزیادة مساھمتھ في الناتج الوطني من جانب والحفاظ على

روة الداجنة ثروة الحیوانیة بما في ذالك الثالصحة العامھ من جانب أخر ، إن قطاع ال

ثروة أو یزید ، وھذه ال)  ملیار دینار 2( حسب اخر اإلحصائیات تبلغ قیمتھا االستثماریة 

 یتطلب ذيمتجدد والتي توفر اھم عنصر غداء لإلنسان األمر الفي تزاید مستمر و
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إلنتاج الدي یساھم في سد رھا لضمان تحقیق اكبر قدر ممكن من االمحافظة علیھا و تطوی

  .التقلیل من حجم اإلستراد من المنتجات الحیوانیة النقص و

توصفات وفتح فرص عمل ستطویر مستوى الخدمات البیطریة من خالل م_ 5

 ً   .للخریجین للقیام بعملیات العالج و الوقایة و اإلرشاد و التوعیة البیطریة مجانا

  . برامج التحصین ضد األمراض المعدیة ذ استمرار الدولة في سیاسة مجانیة تنفی-6

اإلستمراریة بشكل دائم لتنفید برنامج مسح ومكافحة و استئصال األمراض الحیوانیة _ 7

و توسیع دائرة تنفیدھا بحیث ) المتناقلة بین اإلنسان  الحیوان ( المعدیة و المشتركة 

و تعویض مربیي الحیوانات و الدواجن عن األعداد التي تشمل األمراض الخطیرة ، 

  ) .إعدامھا ( یتقرر التخلص منھا 

إن لیبیا مستوردة تنفید سیاسات احترازیة من منطلق الوقایة خیر من العالج حیث _ 8

الدواجن ومنتجاتھا وإن ما تشكلھ ھذه المواد من مصادر خطر نقل األمراض للحیوانات و

راد وتطویر الحجر ی یتطلب سیاسات مشددة على اإلست الذيألمرالمعدیة الوافدة ، ا

  .البیطري و دعمھ بكوادر مؤھلة باعتبارھا خط المراقبة األول 

اعتماد سیاسات التأھیل و التدریب و التكوین المستمر ھي األساس في عالج جمیع _ 9

  .أوجھ القصور التي تواجھ ھذا القطاع 

ة اساسیة في العالج و الوقایة و حتى یتم معالجة األدویة و اللقاحات البیطری_ 10

السلبیات التي حدثت في الماضي و توفیرھا من جانب الدولة فیما یخص جمیع 

  ) .إلخ .... لقاحات ، ادویة ، مواد بیولوجیة ( المستلزمات 

تورید األدویة والمعدات على تشجیع القطاع األھلي بشكل مرحلي ومنظم _ 11

وتوجیھات ة ة تحت رقابة الدولة مباشرة حسب التشریعات النافدوالمستحضرات الطبی

ذوي اإلختصاص والمراقبھ في مجال الخدمات البیطریة  وتحدیثھا لمواكبة التغیرات 

  .الدولیة التي لھا عالقة بالحجر الصحي البیطري 

تطویر السلخانات وفق األسالیب الحدیثة و مایلبي مطالب الصحة العامھ و حمایة _ 12

ً لرقابة الدولة ا   .لبیئة و إخضاعھا جمیعا

   -:الصناعات الغذائیھ 

ً  تلعب الصناعات الغذائیھ دور ي اقتصادیات معظم الدول لیس فقط بما تقدمھ من ما فھاا

خدمات ترتكز اساسآ على تحویل المنتجات الزراعیھ قصیرة العمر و الموسمیھ الي سلع 

النتاج بل ایضآ توفر فرص عمل لقطاع متنوعة تلبي حاجات المستھلك خارج موسم ا

 اضف الي دلك تساھم ،عریض من السكان و تعتبر مكملھ لدور قطاع االنتاج الزراعي 
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 ة سھولةفي توفیر الغداء الجاھز والمتوازن للعدید من افراد المجتمع ومن میزاتھا النسبی

  . النقل والتداول و التوزیع

 واستغالل مصانع الصناعات ةتصنیعیالت و المقترحات التالیھ تشكل اساس السیاسا

  -: بدورھا ة القائمةالغذائی

ة  الي ھیكلیتھا و تبعیتھا حیث ان ملكیتھا للدولھ احدى المشاكل االساسیةالنظر بجدی_ 1

  .ةكفاءة االنتاجیال على ةتؤثر مباشرو

ل قدرات المجتمع االنتاجیھ في مجالمتھا ء ومدى مالة حجم الواحدات الصناعیةدراس_2

  .ة التسیریة و القدرات االداریة من ناحیةالزراع

 على ة ویقتصر دور الدولة الصناعات الغذائیذاعطاء دور كبیر للقطاع االھلي في تنفی_3

 ة المستھلك وحمایتھ من االمراض المنقولة التي تضمن سالمةصفات القیاسیاوضع المو

 باالسواق ة المعروضة المصنععن طریق الغذاء وااللتزام والرقابھ المستمرة على السلع

ة نواعھا لضمان خلوھا من المتبقیات الكیمیائیأ اوالمستوردة بجمیع ةمن المنتجات المحلی

 لنتائج المسوحات ة طبقاصفات القیاسیا وتطور الموة والمعادن الثقیلةوالسموم الفطری

   .ةالدولی

   يالمراع

یة التي یمكن أن یعتمد علیھا یعد الغطاء النباتي الرعوي احد عناصر المواد الطبیع

ً اإلنتاج الحیواني بإعتبارھا مخزون ً  طبیعیا  لألعالف إذا ما استغلت بالطرق العلمیة ا

الحدیثة إضافھ إلى انھ المسؤول بصورة مباشرة على حمایة التربة من عوامل التعریة 

  . والكیمیائیة ةواإلنجراف و تحسین خواصھا الطبیعی

إدارة األراضي الرعویة والحفاظ علیھا ھي أن مجھودات ومن المشاكل التي تواجھ 

التحسین والتطویر تأتي في الوقت الذي تندثر فیھ األصناف النباتیھ المحتویة على 

التراكیب الوراثیة المرغوبة التي نتجت من فعل اإلنتخاب الطبیعي عبر زمن طویل 

ة و الفالحة في لزراعتحت الظروف المحددة لنمو اإلنتاج كالجفاف والرعي الجائر وا

تسود فیھا نباتات غازیة ذات النوعیھ الردیئة واإلنتاجیة الضعیفھ إضافة المناطق الحدیة و

  . خاصة في المواقع التي توسعت فیھا الزراعات الحقلیة ةإلى انتشار الكتبان الرملی

ً من البیئات الرعویة  التي تتباین و المعالم األساسیة للمراعي الطبیعیھ في لیبیا تشمل عددا

 و یرجع ھذا ،في صفاتھا من حیث التركیب النوعي للغطاء النباتي و قدرتھ اإلنتاجیة 

وتاریخ ،  وأنواع التربة ،توزیعھا إلى عوامل اھمھا كمیات األمطار واإلختالف 

  .اإلستغالل 
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ً وخــبین ساحل البح ة التي تقع ماـــ الرعویــةتقدر مساحة الرقع و   رــط مطــر شماال

ط مطر ـــبین خ منھا تقع ما% 50 ، ملیون ھكتار 13.25سنة جنوبا بحوالي  / مم50

  .سنة مما یجعلھا تتسم بالجفاف الشدید  / مم100 و50
  )2(جدول 

  معدل ھطول األمطار ونسبة توزیعھا
  

  النسبة المئویة  "ھكتار"المساحة    "مم"المعدل السنوي لألمطار 

  200  اكتر من 
  200 _ 150  
  150 _ 100  
  100 _ 50  

     1127000  
     1817000  
     3707000  
     6593000  

         8.5  
         13.7  
         28.0  
         49.8  

  100.00           13244000       :   المجموع 
  

تتجاوز أن  بلیبیا ویمكن ة لالراضي الرعویة الكلیة المساحذه ھيلیس معنى ذلك ان ھ

 استغاللھا على ة االخرى بالرغم من عدم امكانیةتشمل المناطق الصحراویل بكثیر ذلك

 وبالتالي ال یمكن ة النباتیة والتغطیة وتدني الكثافة العلفیة لندرة االنتاجیةمدار السن

 ة قصیرة حیث یمكن استخدام بعضھا موسمیا ولمدة زمنیةسنالاالعتماد علیھا على مدار 

   .ة لنمو النباتات الرعویةفر كمیات االمطار الالزم توذلك علىحیث یعتمد 

وحسب التقدیرات التي بنیت على اساس كمیات االمطار الھاطلھ سنویا فقد تم تقدیر 

سنھ بحوالي / مم50مطر  االنتاجیھ العلفیھ الكلیھ للمراعي الطبیعیھ المتواجده شمال خط

 من ة المراعي الطبیعیةم مساھبةنسأن ا ذ یعنى ھة في السنة علفیة ملیون وحد516

تقدر )  ابل ، ابقار ، ماعز ،اغنام  ( ة لمجموع الحیوانات الرئیسیةاالحتیاجات الغذائی

ملیون ) 3367( بلیبیا یقدر بحوالي ةتحتاجھ الثروة الحیوانی باعتبار ان ما% 16بحوالي 

 یقدر ةعلفیا وجود عجز في االحتیاجات الذ یمكن االستنتاج  من ھ، ة في السنة علفیةوحد

 ةمن المتطلبات الغذائی% 55 اي ما یعادل ة في السنة علفیةملیون وحد) 1854(بحوالي 

 انتاج ةا العجز الكبیر عادة ما یوفر على حساب قدرذ وھةلمجموع الحیوانات الرئیسی

 االمر الذي ترتب عنھ الرعي الجائر واالخالل في التوازن بین اعداد ،المراعي 

االعالف المتاحھ الذي ترتب علیھ تدھور المراعي و تغیرالغطاء الحیوانات وكمیات 

  . من االغنام والماعز والتركیز على انتاجھاة وعلیھ یجب تقلیص االعداد الحالی،النباتي 
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  )3(جدول 
  ة لمختلف مصادر االعالف في لیبیا بالوحدات العلفیة السنویةاالنتاجی

  
  العلفیھاالنتاج بالوحدات   المســـاحھ  المصـــدر

  ةالمراعي الطبیعی
  كمیھ الشعیر

  قمح
   )ةصفصف( برسیم 

  شوفان
  محاصیل اخرى
  حبوب الشعیر
  ةاعالف مركز

13,244,000  
240260  
38940  
22000  
15000  
14000  

516465000  
48000000  
7800000  

110,000,000  
15,000,000  
33,000,000  
262,810,000  
520,000,000  

  1,513,175,000  ةمجموع الوحدات العلفی  

  مجلس التخطیط العام: المصدر *
  )4(جدول 

  ة بالوحدات العلفیة لمجموع الحیوانات الرئیسیة الغذائیاالحتیاجات السنویة
  

  ةالكلـــیة االحتیاجات السنوی   الواحد  االحتیاجات السنویة    العـــدد الكــلي   نـــوع الحــیوان
    اغنـــام رأس
    مــاعز راس

  س  ابقـــار رأ
     ابـــل رأس

   6565400  
   1700000  
    148000  
    116000  

360  
280  
2000  
2000  

236544000  
476800000  
296000000  
232000000  

  1251344000  المجمــــــوع

  
   :ةایجابیات وسلبیات استخدامات المراعي الطبیعی

  -:االیجابیات _ أ

 المشاریع ة واقامةد من الدراسات الحقلی بإجراء العدیة        االھتمام بالمراعي الطبیعی

 ةالتي اقیمت علیھا المشاریع الرعویو) ملیون ھكتار 3حوالي ( التي تم دراستھا ةنمویتال

 ھكتار ضمن برامج التحسین لھده 500,000 إلى 12000التي تتفاوت مساحتھا من 

ة دیتساھم في تغ  اصناف من الشجیرات الرعویة التي سوفةالمشاریع بغراسة عد

 بدور النباتات ة زراعىلإ ة باالضافة وسط نمو مالئم للنباتات الرعویةھیئالحیوان وت

  .ةالرعوی

   -:السلبیات _ ب

ي اقیمت من اجلھا بسبب  التي انجزت لم تحقق االھداف التة       المشاریع الرعوی

  :لى أغراض أخرى األمر الذي ترتب علیھ تفتیتھا وتحویلھا إ

   .ید من النباتات المعمرة والرعویةلعدنقص و اختفاء  ا_ 
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  . الغطاء النباتية المرعى و تغیر في تركیبةتدنى حال_ 

  . و التصحرة و مخاطر زحف الكتبان الرملیة و انجراف التربة عملیات تعریةزیاد_ 

  .تدھور تساقط المیاه_ 

  .انعدامھا في بعض المناطقتدني الحمولة الرعویة و_ 

  . ي لمتابعة نتائج التجارب التي اقیمت بالمشاریعلم یعطى الوقت الكاف_ 

عدم ، و یة لتحویل بعض االراضي لنشاطات زراعة نتیجةنقص المساحات الرعوی_ 

  . للمشاریع التنمویھ للمراعيةتطبیق االھداف المرسوم

 .ة  مبنیة على اسس اقتصادیة رعویةعدم استقرار سیاس_

  - :ةاالفاق المستقبلی_ ج

 لتحقیق عدم التداخل بین ة الطبیعیةراضي الرعویل حصر األ وسائ     تطویر

 التي ةم وضع الخطط والبرامج االستثماریث ومن ة المختلفةالنشاطات الزراعی

 ة بإستخدام تقنیة یتطلب ذلك حصر الموارد الطبیعیة المختلفةتواكب النظم البیئی

ق التشریعات والقوانین  و تطبیة و البیئیةاالستشعار عن بعد واصدار الخرائط النباتی

 والتي بموجبھا یمكن ة المختلفةالتي عن طریقھا یمكن توزیع االستثمارات الزراعی

 ة ادار  العادةة لمختلف المناطق واقتراح برامج وخطط الزمة الرعویةتحدید الحمول

 على التوازن البیئي و تحقیق مبدأ ة للمحافظة الصحیحةمنھا بالطرق العلمی المتدھور

  .  االنتاجةماستدا

 في اطار النظام البدوي الرعوي المفتوح یجب ان ة تطویر االراضي الرعویةسیاس

 باعتبارھا عناصر ة االحتیاجات ومتطلبات المجتمعات المحلی ھذهنىتبالسیاسات ت

 مثل ة احتیاجاتھا المعیشیة التي تعیش فیھا وتستخدمھا في تلبیة في النظم البیئیةاساسی

 على الموارد ةعلیھ الیمكن تحقیق المحافظ.  وغیرھا ، الصید ، الرعي ، ةالزراع

عاه ا حیث یجب مرةعات المحلیم ومشاركھ المجتةال بموافقة في تلك النظم إالطبیعی

  : التالي 

  .البرامج التنمویة في وضع الخطط وةمعات المحلیتاشراك المجة ضرور_ 

  . في المناطقمعاتتتحسین الوضع االقتصادي واالجتماعي لتلك المج_ 

  .توفیر الخدمات الضروریھ لمدى الحیوانات_ 

 وجدیتھا في تطویر االراضي ة مدى اھتمام الدولة اللیبیةیجب ان تعكس ھده السیاس

  . لتجسید التنمیة المكانیة ةالرعوی
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  المستخلص 

  الموارد المتاحة لإلنتاج النباتي والحیواني

صادیة في لیبیا بعد قطاع النفط باعتباره  القطاع الزراعي من اھم القطاعات االقتدیع

المصدر الرئیسي للسلع الغدائیة و الركیزة األساسیة لتوفیر الغداء ، حیث تھدف التنمیة 

نتاج تطویر اإلاث التنمیة المكانیة المتوازنة والزراعیة الفعالة إلى المساھمة في احد

نتاج النباتي تمثل في اإل یمثل القطاع الزراعي فیي لیبیا الم ،النباتي و الحیواني

من الدخل القومي ویصل  % 8.2والحیواني والغابات والمراعي والثروة البحریة حوالي 

ً  % 7.2عدد العاملین حوالي  ً ، وسجل االنتاج الحیواني نموا من عدد العاملین اقتصادیا

ً في السنوات األخیرة نتیجة التوسع في است اء راد األمھات حیث وصل اإلكتفیمتزایدا

   % .96 إلى 2006الذاتي من اللحوم الحمراء ومن منتجات الدواجن سنة 

 ھكتار من جملة مساحة 3.6أي حوالي  % 2تقدر المساحة الصالحة للزراعة بنحو 

ً ، % 14البالد منھا  من النشاط الزراعي في  % 80یتركز اكثر من ومستغلة زراعیا

ً في ھذه  الري الدائم المعتمددالمناطق الساحلیة ، و یع  على المیاه الجوفیة خاصة سائدا

ً مع التعویض السنوي لھا من  المناطق إال ان ھذه المیاه تعاني من األستنزاف الجائر قیاسا

على الرغم من محدودیة الموارد و ) 2005منظمة األغدیة و الزراعة ( میاه االمطار 

تكلفة االنتاج لبعض ارتفاع یة المختلفة والطبیعیة من تربة ومیاه والظروف المناخ

 – الشعیر –القمح ( المحاصیل الزراعیة إال أن مبررات انتاجھا یظل قائما خاصة 

باعتبارھا األكثر مالئمة للظروف المحلیة واحتیاجاتھا )  والزیتون –اشجار النخیل 

لكن الوضع الحالي والمستقبلي ة بمثیالتھا من المحاصیل األخرى والمائیة قلیلة مقارن

 المواطنین من ھذه ةیبین أن الوصول إلى تحقیق نسبة عالیة من اإلنتاج لسـد حاجلیبیا ل

  .السلـع الرئیسیة یتعذر تحقیقھ خاصة من محصول القمح 

إن االمكانیات المتاحة للمستقبل من الموارد الطبیعیھ ال تسمح بالتوسع في الزراعات 

األمطار التي ینبغي أال تقل المطریة من الحبوب أكثر من نصف ملیون ھتار لعدم كفایة 

وحتى في ھذه المساحات یتطلب األمر اتخاذ سیاسات  ) 2,4,6(السنة  / ملم250عن 

علمیة ھادفة واستخدام الطرق الزراعیة المثلى للوصول إلى عائد یغطي أو یزید عن 

مناخ المنتج تربة میاه (تكلفة األنتاج ، ویمكن رفع كفاءة استغالل الموارد الطبیعیة 

ستغالل األمثل لھذه الموارد ون التوسع وعوامل األنتاج عن طریق اال) إلخ ... لزراعي ا

  .األفقي 
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ً للبروتین الحیواني الذي یع ً رئیسیا وھاما نسان د غداء اإل تمثل الثروة الحیوانیة مصدرا

كیفا لتحقیق االنتاج المتوقع من اللحوم تنمیتھا وتطویرھا كما ویجب الحفاظ علیھا و لذا

ھتمام   واإلنتاجالبیضاء والبیض واأللبان ومشتقاتھا من خالل رفع معدالت اإللحمراء وا

نتاجیة ألعداد الحیوانات یع االعالف والرفع من معدالت اإلبقطاع المربیین وتصن

 150و ) الضأن و الماعز (  ملیون رأس من األغنام 8.5الموجودة التي تقدر بحوالي 

 2005-2000تخطیط لقطاع الزراعة مجلس ال(لف خف  أ116حوالي وألف رأس ابقار 

   ) .2008اإلستراتیجیة الوطنیة للتنمیة المستدامة  ) 2016السیاسات الزراعیة و

حققت صناعة الدواجن معدالت انتاجیة عالیة وارتفع نصیب أما صناعة الدواجن فقد 

ً أملل/  كجم 22إلى  _ 1969للفرد عام /  كجم1الفرد من لحوم الدواجن من  ا فرد سنویا

 ملیون 932لى حوالي إنتاج  معدالت انتاجیة عالیة وارتفع االبیض المائدة فقد حقق

ً وزاد نصیب الفرد إلى ضبی ، وفي ھذا ) 1,2,6,8,9,10( بیضھ سنویا 200ة سنویا

ستمرار في المشاریع الخاصة لسیطرة  یتطلب األمر عدم اال-مختلف انواعھ  ب- المجال

لقطاع األھلي في تربیتھا وفقا ألسس علمیة عملیة التشجیع لكیز والدولة ویتم التر

لى توفیر مدخالت االنتاج وفق التشریعات و اللوائح إواقتصادیة والدفع بالقطاع االھلي 

أما تحت اشراف الدولة دون اإلعتماد علیھا في مجال الخدمات والصحة البیطریة 

یمكن تجاوزھا باتباع سیاسات جدیدة فنیة السلبیات التي انعكست على قطاع الثروة الحیوا

تساھم في تطویر وتحسین مستوى االداء مما یؤدي إلى رفع االنتاج و زیادة مساھمتھ في 

تطویر مستوى الخدمات  یتطلب األمروالناتج الوطني والحفاظ على الصحة العامة 

الوقایة البیطریة والصحة الحیوانیة وتوفیر مواطن شغل للخریجین للقیام بعملیات 

برامج ل سیاسة مجانیة ذرشاد والتوعیة البیطریة ، واستمرار قطاع الدولة في تنفیواال

اض الحیوانیة المعدیة التحصین ضد األمراض المعدیة ومكافحة واستئصال األمر

وتوسیع دائرة تنفیذھا بحیث تشمل األمراض ) المتناقلة بین اإلنسان والحیوان(المشتركة 

  .الخطیرة 

لحیوانات والدواجن ومنتجاتھا لما تشكلھ من مصادر اراد یستسیاسات على االتشدید ال

خطر نقل األمراض المعدیة الوافدة و دعمھ بكوادر مؤھلة باعتباره خط المراقبة األول ، 

 ھي األساس في عالج جمیع اوجھ اواعتماد سیاسات التأھیل و التدریب و استمراریتھ

  .الحیواني القصور التي تواجھ قطاع االنتاج 
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  :المراعي 

یعد القطاع النباتي الرعوي احد عناصر المواد الطبیعیھ التي یمكن ان یعتمد علیھا 

 لألعالف اذا ما استغلت بالطرق العلمیة ا طبیعیااالنتاج الحیواني باعتبارھا مخزون

  التعریةأنھ المسؤول بصورة مباشرة على حمایة التربة من عواملإلى الحدیثة ، إضافة 

 الرقعة الرعویة التي  ھذهمساحةونجراف وتحسین خواصھا الطبیعیة والكیمیائیة ، و اال

ً و خط مطر  تقع ما سم بالجفاف الشدید تسنة مما یجعلھا ت / مم50بین ساحل البحر شماال

وحسب التقدیرات التي بنیت على اساس كمیات األمطار سنویا فقد تم تقدیر ) 2(جدول 

ملیون وحده علفیة في السنة تشكل  516كلیة للمراعي الطبیعیة بحوالي االنتاجیة العلفیة ال

نسبة مساھمة المراعي الطبیعیھ من اإلحتیاجات الغدائیة لمجموع الحیوانات الرئیسة 

باعتبار أن ما تحتاجھ الحیوانات بلیبیا حوالي % 16حوالي ) األغنام ، األبقار ، اإلبـل (

) 2851(ة یستنتج من ھذا وجود عجز بحوالي ملیون وحدة علفیة في السن) 3367(

یوفر  من المتطلبات الغدائیة وھذا العجز الكبیر عاده ما% 85ملیون وحدة علفیة یعادل 

خالل في على حساب قدرة انتاج المراعي ، األمر الذي ترتب علیھ الرعي الجائر واال

ً  ترتب علیھوالتوازن بین اعداد الحیوانات وكمیات االعالف المتاحة  تدھور أیضا

  ).4-3(جدول .المراعي وتغییر  في الغطاء النباتي 

األفاق المستقبلیة لقطاع المراعي یتضمن تطویر وسائل حصر األمراض الرعویة 

وع الخطط والبرامج ین النشاطات الزراعیة المختلفة ونالطبیعیة لتحقیق عدم التداخل ب

حصر الموارد الطبیعیة باستخدام تقنیة اإلستثماریة التي تواكب النظم البیئیة المختلفة ل

اإلستشعار و اصدار الخرائط النباتیة و تطبیق التشریعات و القوانین التي بموجبھا یمكن 

تحدید الحمولة الرعویة لمختلف المناطق واعداد خطط إلعادة ادارة المتدھور منھا 

بدأ استدامة اإلنتاج ، باألسالیب العلمیة الھادفة للمحافظة على التوازن البیئي و تحقیق م

ن وضرورة اشراك المجمعات المحلیة وتوعیتھم لما تحققھ البرامج التنمویة لتحسی

دولة اللیبیة وجدیتھا في تطویر وتنمیة تعكس اھتمام الوضعھم اإلقتصادي واإلجتماعي و

  . الرعویة لتجسید التنمیة المكانیة ياضاألر

  :دور الغابات و المحمیات و اھمیتھا 

ً في اإلقتصاد الوطني بشكل مباشر أو غیر مباشر وتعتلعب  ً ھاما  من دالغالبات دورا

ً ف ً اساسیا الحیواني عن ي زیادة تحسین اإلنتاج الزراعي والموارد المتجددة وتلعب دورا

وحمایة المحاصیل المختلفة والمساھمة في ) تربة و میاه( طریق حمایة الموارد الطبیعیھ 



112 
 

 الحدود التي دعم االنتاج الحیواني فيتا أنھا توفر المراعي وتحسین وزیاة انتاجھا كم

  . خلق بیئة مناسبة لتربیة النحلتسمح بھا الطبیعھ وت

األفاق المستقبلیة یتم عن طریق تنمیة الغابات بوضع اھداف محددة و استراتیجیة تعتمد 

مساحات على برامج تنفیذیة من توفیر شتول موصى بھا و الجدول الزمني لتنفیذھا لل

المستھدفة ، كما ان التوازن البیئي یحتم ان تكون الغابات في كل األقالیم بالكیفیة التي 

ً ألن اشجار الزیتون و النخیل من المحاصیل  تتناسب مع غیرھا من الطرق التنمویة نظرا

المقاومھ للجفاف و احتیاجاتھا المائیة أقل من المحاصیل األخرى و معظم انواع الترب 

 في اإلعتبار بعض المحددات التي یجب التغلب علیھا باتخاد ذ األخھا معمعتتناسب 

األسالیب الھادفة التي لھا دور مھم في زیادة اإلنتاجیة و تحسین الجودة واتباع األسلوب 

 على قة لما لھا من مردود اقتصادي عالٍ كل منطي صناف الممتازة فالعلمي ألختبار األ

  .الدولة المستوى المحلي للمزارعین و 

  :العوامل المؤثرة في التنمیة الزراعیة 

راضي الزراعیة من سنة إلى اخرى وسوء  النقص في امداد المیاه و تدھور األیعد

تسبب في خفض  الزراعة وانتشار األفات من اھم المشاكل التي تواجھ قطاعاإلدارة و

  :نتاجیة باإلضافة إلى وجود معوقات أخرى من اھمھا األ

  .لقوى العاملة الزراعیة الماھرة النقص في ا_

  .عدم انتظام معدل سقوط االمطار _

  .تدني اإلنتاجیة  تدني عائد اإلستثمار بسبب_

 اعةدارة المصادر الطبیعیة بصورة مستدامة صنءمة اإلطار الموضوع إلعدم مال_

  .برامج لمكافحة األفات الزراعیة و القوارض و غیرھا

  .عدم وجود نظام ثابت للتسویق _
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جراءات لتحسین اإلنتاج الحیواني و الرفع من الكفاءة اإلنتاجیة لھذا القطاع یجب اتخاد اإل

  -:التالیة 
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وضع الخطط و البرامج الالزمة لتنفید السیاسة في مجال تحسین السالالت  -1
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 ً  .دولیا
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  الثروة السمكیة -4
 

یشكل الغذاء أھم االحتیاجات الضروریة الالزمة لبقاء اإلنسان وإمداده بالطاقة التي تمكنھ 

 كمیة ونوعیة الغذاء تلعب دورأ أساسیًا من مزاولة مختلف أوجھ نشاط الحیاة ، كما أن

وقد أصبحت مشكلة توفیر الغذاء . في مدى قدرتھ وكفاءة مساھمتھ في اإلنتاج الوطني

إحدى المشاكل الحادة التي تجابھ معظم دول العالم ، التي كان علیھا أن تبذل قصارى 

ھ األمثل في جھدھا الستغالل كافة مواردھا االقتصادیة المتاحة وتسخیرھا على الوج

 .توفیر األمن الغذائي لشعوبھا

 یجب أن تحتویھا وجباتنا إذا كان ألجسامنا - باعتباره مادة غذائیة أساسیة -و البروتین 

ًا ًا وعقلیّ إن أجسامنا تقوم في داخلھا ببناء البروتینات من . أن تنمو  بصورة سویة فیزیائیّ

بین ھذه األحماض األمینیة وھناك من . عشرین مادة تعرف باألحماض األمینیة 

العشرون ثمانیة أحماض أمینیھ ال یستطیع الجسم تجھیزھا بداخلھ ، وعلى اإلنسان أن 

یحصل علیھا في شكل أطعمة یتناولھا؛ ولذا تسمى ھذه األحماض األمینیة الثمانیة 

  ).Essential Amino Acidsباألحماض األمینیة األساسیة (

ن القیمة ا ُثمّ لغذائیة للبروتین بقدر ما یحتویھ من أحماض أمینیّة أساسیة ، وھكذا فإننا ن

وتحتوي األغذیة . فكلما كان ذلك المقدار مرتفعا كلما ارتفعت القیمة الغذائیة للبروتین 

ة من مصدر حیواني على قیمة غذائیة أعلى من تلك التي تحتویھا األغذیة المشتقة  ّ تق ْ ش ُ الم

تین الحیواني على كمیات أكبر من جمیع األحماض إذ یحتوى البرو. من مصادر نباتیة 

 .األمینیة األساسیة الثمانیة 

وفیما . ویكون للبروتین المشتق من البیض أفضل خلیط من األحماض األمینیة لإلنسان 

عدا البیض فإن أعظم المصادر البروتینیة قیمة ھي األسماك ، ویلیھا الحلیب والجبن 

ً عن األحماض األ. واللحم  ا وفضال د الجسم أیضً مینیّة فإن ھذه المنتجات الحیوانیة تزوّ

 .بفیتامینات وأمالح معدنیة قیّمة 

ا  ً وھكذا تبرز أھمیة األسماك في ارتفاع معامل االستفادة منھا لتغذیة اإلنسان نظر

 بالمائة 18.5الحتوائھا على كثیر من العناصر الغذائیة الرئیسیة ، فھي تحتوي على 

ًا15ط أما اللحوم الحمراء فتحتوي على نحو بروتین في المتوس . بالمائة فقط بروتین

واألسماك كحیوانات . ، وانخفاض تكالیفھا یضاف إلى ذلك سھولة ھضم لحوم األسماك

كیلو جرام لحم ) 1(كیلو جرام من الغذاء إلى ) 1.5(تتمیز بقدرتھا على تحویل كل 
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عبھ األسماك تجاه توفیر البروتین مما تقدم تتضح أھمیة الدور الذي یمكن آن تل. سمكي

 . في توفیر شطر ھام من متطلبات األمن الغذائي- بالتالي -الغذائي والمساھمة 

ا تقییم موارد الغذاء العالمي ومتطلباتھ، تفید التقدیرات الحالیة بأن  ً بینما یصعب كثیر

 نھ لیس بوسعھمإمن سكان العالم یعانون من نقص الغذاء حیث % 15 -10حوالي 

 . الحصول على ما تتطلبھ الحیاة العادیة من السلع الغذائیّة

   وھناك إلى جانب ھذه المالیین الجائعة الكثیر غیرھم من أولئك الذین یعانون من سوء 

جباتھم تعوزھا مواد أساسیة متنوعة ضروریة لصحة الجسم، وھؤالء والتغذیة ألن 

ر عددھم بحلول من المجموع الكلي للبالیین من سك%30یشكلون نحو  دّ ُ ان العالم الذین ق

عرف أعلى معدالت النمو السكاني في .  آالف ملیون نسمة8إلى 7 بنحو 2000العام  ُ وت

ا في  رة ممّ ْ ُد آسیا وأفریقیا وأمریكا الجنوبیّة وھي القارات التي یكون الغذاء فیھا أكثر ن

 .غیرھا من القارات

المتزاید من سكان العالم، وتثبیت حجمھ، إن المشاكل المتعلقة بتوفیر الغذاء للتعداد 

والوصول إلى حالة من التوازن بین الطلب على الغذاءووفرتھ ھي مشاكل ذات عالقة 

ا مسألة  ؛  فھي لیست فقطا مرتبطة ببعضھا بعض ع في إنتاج الغذاء بل أیضً مسألة توسّ

ٍ وتق ل إلى مزید من المساواة في توزیع الثروة، والى تخصیص ٍ عادل ضمان التوصّ سیم

ّزنة وكافیة غذائیًا وصحیًا  .وصحیح للغذاءحتى تكون جمیع الوجبات ذات مستویات مت

 ترى ما ھو مدى حجم الغذاء البشري الذي نأمل أن تمدنا بھ المواردالبحریة ؟

من سطح الكرة األرضیة ، وعلى الرغم من أن معدالت % 71  إن ماء البحر یغطي 

ا ً  أقل مما ھي على الیابسة إال أن اإلنتاج العضوي للبحار اإلنتاج في البحر تكون عموم

ا في مجموعھ عن ذلك الذي لسطح الیابسة ً ومع ذلك . والمحیطات ال یمكن أن یقل كثیر

ل نحو  ّ من إجمالي مواد الغذاء البشري، كما %1فإن ما یصلنا مباشرة من البحر یشك

نسان من البحر إما بشكل من البروتین الحیواني الذي یستھلكھ اإل%10یشتق فقط نحو 

 .مباشر أو عن طریق مسحوق السمك الذي تتغذي بھا الماشیة والدواجن

 في بعض -، وھي  ذات قیمة غذائیة عالیةو األسماك مادة غذائیة غنیة بالبروتین دوتع

الموارد السمكیة دعم قیّم   أفضل من اللحوم كما أسلفنا، وسیكون ألي زیادة في- األوجھ

  . وتینیّةللمصادر البر

مــكي   العالمي، اإلقلیمي والمحلي: اإلنتــاج السّ
د الع الم وزی ادة ئم صا شھدت األعوام األخیرة من األلفیة الماضیة اتساعا كبیرا ف ي رقع ة

، األم ر  عم ا ك ان علی ھ% 350، فازداد اإلنتاج العالمي بما یزید عن  عظیمة في إنتاجھا
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یمك  ن أن تطالھ  ا ش  باك ال  صید مفرط  ة د الت  ي ئال  ذي یج  ب مع  ھ اعتب  ار جمی  ع الم  صا

 fishingالم  ضطردة ف  ي جھ  د ال  صید   ورغ  م الزی  ادة. overexploitedاالس  تغالل 

effort  خالل السنوات العشر الماضیة إالأن ح صیلة إنت اج الع الم م ن األس ماك ل م تحق ق

 .أي زیادة معتبرة

لبح ث ع ن من اطق لقد أدت الحاجة لتخفیف الضغط على مخزون ات األس ماكالمحلیة إل ى ا

أساطیل صید قادرة عل ى اإلبح ار إل ى م سافات  صید بعیدة عن الوطن، وأصبح لعدة دول

ا عن  ً بعیدة عن المیاه المحلیةولمدة طویلة تجوب أثناءھا أعالي بحار ومحیطات العالم بحث

 س  فن ال  صید الیابانی  ة والكوری  ةالتي -عل  ى س  بیل المث  ال -مواردس  مكیة إض  افیة، فنج  د  

ا لصید أسماك التونة ت صل إل ى جمی ع أرج اء المی اه الدافئ ة تستعمل  نار الطویل أساسً الصّ

للمحیط  ات والبح  ار بم  ا ف  ي ذل  ك می  اه البح  ر المتوس  ط ؛ كم  ا أص  بحت ال  سواحل الغربی  ة 

ح (لق   ارة أفریقی   ا  ْ تع   جّ ) اإلنتاجی   ة العالی   ة  ، وذاتupwellingالممی   زة بظ   اھرة الم   ت

الت ي تعم ل ف ي م صاید أس ماك  س یة والیابانی ة والكوری ةبأساطیل الصید األوروبیة والرو

، حتى أصبحت مخزونات  العائمة األخرى ومختلف أنوع األسماك) المرلوتسو(النازللي 

وإذا ك ان ھن اك م ن مخ زون ل م . د عرض ة لالس تنزاف ف ي تل ك البق اعئبعض ھذه الم صا

تَغل حتى اآلن فال ب دّ أن ھ یق ع ف ي من اطق نائی ة ً، خ ارج الج زء ، ك أن یك ون یُسْ  ذل ك م ثال

  .الجنوبي ألمریكا الجنوبیّة

ّحدة لألغذیة والزراعة ئتفید التقاریر الصادرة عن إدارة مصا د األسماك بمنظمة األمم المت

، وذل ك   بع د ع امابأن إجمالي إنتاج األسماك من بحار ومحیطات الع الم ف ي تن اقص عام 

ي، وتوضّ ح الرس ومات البیانیّ ة التالی ة ل  المحم اإلقلیم ي أمسواء على الم ستوى الع المي أ

ّ  ي لألس  ماك  أس  ماك م  صطادة م  ن البح  ار (بع  ض المقارن  ات ب  ین  بیان  ات اإلنت  اج الكل

مكي+ والمحیط  ات  الم  سجلة ل  دى ھ  ذه المنظم  ة خ  الل األع  وام ) أس  ماك االس  تزراع ال  سّ

  .  م2005 م وحتى العام 1999
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  )3(شكل رقم 

 اإلنتاج السمكي في الدول العربیة

  اإلنتاج السمكي في الوطن العربي

  )م 2002-2000، 94/1998للسنوات ( 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اإلنتاج السمكي في لیبیا
 م في الرسم البیاني 2002عند مقارنة اإلنتاج السمكي في لیبیا بإنتاج الوطن العربي عام 

 م، في 2002من إجمالي إنتاج عام % 0.59أعاله، یتضح ضآلة إنتاج لیبیا حیث یشكل 

  .م2002 ألف طن لنفس العام 960.1 ألف طن ومصر 96.7حین أن إنتاج تونس 

ً على البحر المتوسط وتمتد سواحلھا بطول  ً استراتیجیا ً، 2000تحتل لیبیا موقعا  كم تقریبا

ًا تقدر مساحتھ بحوالي ا قاریّ ً . غني بالثروات السمكیة2ألف كم)55(وتمتلك لیبیا رصیف

ً - ة أساسیة  نشاط الصید البحري ركیزدویع ً ومستقبلیا  للتنمیة االقتصادیة - آنیا
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واالجتماعیة من خالل إمكانیةإسھامھ في تحقیق األمن الغذائي، وخلق فرص عمل جدیدة 

ال شك أن الثروة السمكیة . للعناصر الوطنیة، وإقامة صناعات مكملة ذات قیمة مضافة

 استغاللھا االستغالل ، األمر الذي یستوجب مصدر دائم ومتجدد وغیر قابل للنضوب

 مع المحافظة علیھا من انتھاكات الصید الجائر وغیر ةاألمثل وتطویرھا بصورة جید

ً آخر للدخل كأحد مكونات الناتج  القانوني لتساھم في االقتصاد الوطني وتكون مصدرا

  .المحلي اإلجمالي

زمة بكل ما ة العامة للثروة البحریة بوضع وتنفیذ الخطط والبرامج الالأوتختص الھی

ون الثروة البحریة والزراعة المائیة واألنشطة األخرى المكملة لھا، وتتمتع ؤیتعلق بش

الھیئة بالشخصیة االعتباریة والذمة المالیة المستقلة وتتبع وزارة الزراعة والثروة 

م الصادر عن ما  2007لسنة ) 159(، وذلك بحكم قرار إنشائھا رقم  الحیوانیة والبحریة

ا(ى اللجنة الشعبیة العامة كان یسم ً   .م15/3/2007بتاریخ ) سابق

ة العامة للثروة البحریة مدینة طرابلس، وتمارس نشاطھا من خالل مكاتبھا أمقر الھی •

ً مكتب) 13(مكتبًا للثروة البحریة، منھا ) 22(المنتشرة في مناطق لیبیا كافة وعددھا  ا

ا على طول الشریط الساحلي، و   .طق الجنوبمكاتب بمنا) 9(موزعً

م، ولم تتوفر لھا الظروف 12/6/2011ة لجنة لإلدارة أعید تشكیلھا بتاریخ أللھی •

المناسبة لممارسة مھامھا، حیث عملت واجتھدت في أجواء مشحونة ومناخ تسوده 

ة  االعتصامات واإلضرابات، بل وحتى التھدیدات، ووجدت أمامھا صعوبات جمّ

 : شملت

 نة لكي تتمكن من تسییر أعمالھا؛عدم توفر الموارد المالیة للج  ) أ

انقطاع شبھ كامل للعاملین وعدم انتظامھم والتحاقھم بمقار أعمالھم،   ) ب

 .ة المنتشرة في مختلف المناطقأوصعوبة التواصل مع مكاتب الھی

 .ة وبعض مرافق القطاعأاستیالء بعض الجھات على مكاتب الھی  ) ج

، وكل  ا اإلداریةة یستوعب كافة تقسیماتھأال یوجد مقر رسمي ملك للھی  ) د

ات متناثرة مستغلة باإلیجار، ویوجد بكل منھا  ما ھناك مجموعة مقرّ

 .ةأعدد من إدارات ومكاتب الھی

حدوث أضرار جسیمة لحقت بمختلف مرافق ومشروعات القطاع نتیجة ) ھـ

ة في بعض المناطق للسرقة والنھب أاألحداث، وكذلك تعرض مكاتب الھی

، األجھزة والمعدات، األدوات  ، المستندات وتلف محتویاتھا مثل األثاث

 .المكتبیة ووسائل النقل
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توقف نشاط الصید البحري واألنشطة األخرى المكملة لھ نتیجة ) و

 .، وبوحدات الصید البحري األضرار التي لحقت بالموانئ والمرافئ

مغادرة الشركات األجنبیة المتعاقد معھا لتنفیذ مشروعات البنیة   ) ز

 .قف التنفیذ بھذه المشروعاتاألساسیة، وتو

مغادرة العمالة األجنبیة التي یعتمد علیھا نشاط الصید بشكل كبیر بنسبة ) ح 

حیث یالحظ بھما ارتفاع معدل النمو ). 2 و 1الجدولین(، %80تصل إلى 

عندما كانت نسبة العمالة %) 488.4(م 1990في اإلنتاج السمكي عام 

  %).76(األجنبیة في أعلى قیمھا 
  

   م2009 -1970القوى العاملة خالل الفترة . 1ول جد

  نسبة العمالة األجنبیة  نسبة العمالة الوطنیة  اإلجمالي  عمالة أجنبیة  عمالة وطنیة  السنة  م.ر
1  1970  685  1392  2077  33%  67%  
2  1980  862  1752  2614  33% 67% 
3  1990  869  2738  3607  24%  76%  
4  2000  2800  5000  7800  36%  64%  
5  2007  3256  9201  12457  26%  74%  
6  2008  5476  13344  18820  25.6% 74.4% 
7  2009  5325  941  6266  85% 15% 

  .ة العامة للثروة البحریةأالھی. مكتب المعلومات والتوثیق: المصدر
  

  م2009 -1970إنتاج لیبیا من األسماك خالل الفترة . 2جدول 

  %معدل النمو  اإلنتاج بالطن  السنة  م.ر
1  1970  1957  -------  
2  1980  5200  8.2%  
3  1990  12771  488.4%  
4  2000  19717  23.9-%  
5  2007  33352  15-%  
6  2008  28352  15-%  
7  2009  17712  37.5-%  

  .ة العامة للثروة البحریةأالھی. مكتب المعلومات والتوثیق: المصدر

  

ة لوزارة أبدو أن تبعیة الھی، إذ ی ة عدد من التحدیاتأ، واجھت الھی عالوة على كل ذلك

، لم  ، وھو قطاع كبیر ویعاني الكثیر من الصعوبات الزراعة والثروة الحیوانیة والبحریة

ا ساھم في عرقلة عمل الھ یساعد لجنة اإلدارة في أداء مھامھا ؛ حیث جرى  ةیأ، ممّ

ر ة في كثیر من اإلجراءات التي تتناقض مع ما جاء في قراأز اختصاصات الھیاوجت



123 
 

إنشائھا دون اعتبار لشخصیتھا االعتباریة وذمتھا المالیة المستقلة، وعدم البث في عدد 

من المواضیع المھمة التي تحیلھا لجنة اإلدارة إلى الوزارة وتحتاج إلى إجراءات من 

  .الوزارة

  مواطن القوة المؤثرة في العملیة اإلنتاجیة

ا ر ً ًا في مستقبل لیبیا االقتصادي إذا ما إن قطاع الثروة البحریة مھیّأ ألن یلعب دور یادیّ

نفذت االستراتیجیات والسیاسات وفق خطط وبرامج علمیة مدروسة ترمي إلى تنمیة 

، ووفرت لھا اإلمكانیات الالزمة، وذلك لتمیّزه بالخصائص  وتطویر الثروة البحریة

  :والمقومات التالیة

ربع یزخر  كمم55 كم ورصیف قاري بمساحة 2000ساحل بطول حوالي  •

بالثروات السمكیة مقارنة بالدول األخرى المطلة على البحر األبیض المتوسط، 

ً  مورددوتع ً  طبیعیا ً  دائما ً  ومتجددا  وغیر قابل للنضوب إذا جرى استغاللھ ا

 .االستغالل األمثل

ا بالبحر المتوسط بناء على الدراسات المتاحة • ً  .میاه السواحل اللیبیة ھي األقل تلوث

ا االستراتیجي وقربھا من مناطق التقنیة واالستھالك والتصدیر في موقع لیبی •

 .  أوربا

لذا، وبناء على المعطیات سالفة الذكر فإن قطاع الثروة السمكیة باعتباره ركیزة أساسیة 

ً  للتنمیة االقتصادیة المكانیة واالجتماعیة من خالل مساھمتھ في تحقیق  آنیًا ومستقبلیا

 فرص عمل جدیدة للعناصر الوطنیة، وإقامة صناعات مكملة ذات األمن الغذائي، وتوفیر

ا آخر للدخل، وأحد مكونات  ً قیمة مضافة تساھم في االقتصاد الوطني، وتكون مصدر

ا بفصلھ عن  ا إمّ ً ا خاصّ ً الناتج المحلي اإلجمالي؛ فإن ھذا القطاع یجب أن یولى اھتمام

ً بذاتھ،  ّ ً مستقال أو نقل تبعیتھ لمجلس الوزراء مباشرة قطاع الزراعة بحیث یصبح ھیكال

لیكون قریبًا من مصدر القرار حتى تتوفر لھ اإلمكانات الالزمة لتطویره ولیلعب دوره 

  . االیجابي في عجلة االقتصاد الوطني

  محاور مستقبلیة مقترحة لرسم خطة تنمیة مكانیة لقطاع الثروة البحریة

ن محاور أي خطة یمكن أن توضع وتنفذ في سبیل تحقیق ما جاء أعاله، یُقترح أن تتضمّ 

ً لتنمیة قطاع الثروة البحریة والرفع من مستواه، مایلي   :مستقبال

إجراء البحوث والدراسات البحریة الرامیة إلى معرفة مخزونات أنواع  .1

األسماك، وتقدیر كمیاتھا؛ باعتبار تلك المخزونات ھي المادة الخام التي یجب أن 

ا لمقترحات م  .شاریع البنیة التحتیة لقطاع الثروة البحریةتشكل أساسً
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بناء القدرات البشریة من خالل التدریب والتكوین المھني للرفع من مستوى  .2

األداء في مختلف مجاالت عمل قطاع الصید البحري المیدانیة منھا واإلداریة، 

بغیة خلق كوادر فنیة وإداریة كفؤة وقادرة على مواكبة التطور الذي یشھده ھذا 

 .  لقطاع في جمیع األقطار التي تطل سواحلھا على البحارا

، واقتصادیة سنویة على طول الساحل  ، واجتماعیة إجراء دراسات جدوى فنیة .3

لتطبیق ) GIS(بغیة تخریط الساحل اللیبي باستعمال نظام المعلومات الجغرافیة 

نظام (یة نظام تحدید األماكن المناسبة التي یسمح فیھا بإنشاء المزارع السمك

ASA ( وبعید عن مواقع االصطیاف واألماكن السیاحیة والصناعیة، في معزل 

، وناقالت  ، وطرق ومسارات النقل البحري السلكي والالسلكي ، والموانئ

، ومنصات اآلبار النفطیة البحریة ونحوھا من االستعماالت البشریة التي  النفط

 .. قد تتداخل مع نشاط االستزراع السمكي

أو استحداث مكاتب للصید البحري في مناطق إنزال األسماك على  /یل وتفع .4

 نظام إحصائیات المصائد" ، وإدخال  طول الساحل ؛ وتأھیل العاملین بھا

FISIS "  لربط تلك المكاتب باإلدارات المعنیة بجمع البیانات اإلحصائیة

خل الخاصة بنظم وترخیص ومراقبة ورصد أنشطة مزاولة الصید البحري دا

 .المیاه اإلقلیمیة وخارجھا

، وتطویر وتحدیث معدات وأجھزة خفر  دعم أجھزة حمایة الثروة البحریة .5

السواحل لضبط ومالحقة مرتكبي الصید غیر المرخص، غیر القانوني، وغیر 

في " VMSنظام تتبع ومراقبة السفن "، وإدخال ) IUUالذي یُعرف بـ (المنظم 

 .موانئ وفي عرض البحرقوارب وسفن الصید البحري في ال

استكمال منشآت وموانئ ومرافئ الصید البحري القائمة وإصالح المتضرر منھا  .6

، والعمل على إجراء دراسات جدوى عملیة وعلمیة فعلیة في ) أنظرالشكل أدناه(

صیة ، ووفق معاییر ومواصفات مختارة ومحددة بدقة لبناء  مختبرات تخصّ

 .المواني اللیبیة

ة العامة للثروة البحریة ورفع كفاءة العاملین بھا أ اإلداریة للھیتطویر الھیكلیة .7

ت آ، مع استحداث مكاتب لمتابعة تنفیذ توصیات وقرارات الھی للرفع من فاعلیتھا

د البحر ا فیھا ، مثل الھیئة العامة لمصائ لیبیا عضوً دوالمنظمات الدولیة التي تع

 .ICCATماك التونة واللجنة الدولیة للمحافظة على أسGFCMالمتوسط 
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إعداد وتنفیذ برامج التوعیة واإلرشاد، ودعمھا في میادین قطاع الثروة البحریة  .8

  .المتنوعة 

 

  
  )3(شكل رقم 

  مرافئ الصید البحري في لیبیا

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  المصادر

  



126 
 

وزارة الزراعة والثروة / البحریة ة العامة للثروة أالھی/ ادارة التوثیق والمعلومات  -

 .الحیوانیة والبحریة 

 .ة العامة للثروة الحیوانیة أالھی / 2013 – 2010مشروع خطة التنمیة  -

احصائیات مصائد اسماك البحر المتوسط ) / والفا(تقاریر منظمة االغذیة والزراعة  -

 /2004 – 2010.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   الموارد المعدنیة-5

  في لیبیاالصخور الصناعیة 
  ھذا التقریر الموارد الخام الطبیعیة المنتشرة فى لیبیا والمتمثلة فى الصخور تناولی

متھا كصخور صناعیة وما ءالرسوبیة والناریة والمتحولة بأنواعھا المختلفة ومدى مال

تحویھ من فلزات ذات قیمة إقتصادیة كالذھب والنحاس والفضة والمعادن األخرى 

یث تم سرد بشكل عام أنواع ھذه الصخور الصناعیة ومدى إستخدامھا رة والثقیلة حدالنا

في الصناعة والوقوف على التكوینات الصخریة في لیبیا ومدى إنتشارھا والدراسات 

 ألف لمناطق 250التي أجریت علیھا من أعمال التخریط الجیولوجي اإلقلیمي بمقیاس 

ناعیة التي من الممكن أن تقام لیبیا وبعض الدراسات التفصیلیة األخرى والفرص الص
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علیھا خدمة إلقتصاد الوطن ، وقد تم توضیح ذلك في جدول یضم كل البلدیات یقابلھا 

 .أنواع الموارد الخام وخریطة تبین مواقعھا وفي األخر التوصیات بخصوصھا

 الصخور الصناعیة فى لیبیا 
ر الرسوبیة في شمال تنتشر الصخور الصناعیة في العدید من المواقع من اھمھا الصخو

لیبیا والصخور الناریة والمتحولة في وسط وجنوب لیبیا ویمكن تقسیم ھذه الصخور إلى 

  :تياأل

 ))الكالكارینایت –الدولومیت –الحجر الجیرى ((الصخور الكربونایتیة : أوال 

ھي صخور تتكون من كربونات الكالسیوم ویسمى حجر جیري وإذا إختلط بالماغنسیوم 

  .ھ دولومیت وتنتشر في لیبیا على مساحات شاسعة خاصة في شمال البالدیطلق علی

 الحجر الجیرى  .1

  .صخور تتكون من كربونات الكالسیوم ویحتوي على نسبة عالیة من الجیر 

  الدولومیت .2

صخر یتكون من كربونات الكالسیوم مع الماغنسیوم، ویتداخل مع الحجر الجیري 

  . نسب التداخلویسمى الحجر الجیري الدولومیتي حسب

             استخدامات الصخور الكربونایتیة

 .صناعة االسمنت والجیر واحجار الزینة وصناعة البالط  •

 .صناعة الحدید والصلب كمادة مساعة فى صھر الحدید الخام  •

 .صناعة الطالء والورق كمادة مالئة  •

 .صناعة االعالف كمادة مضا فة  •

 .عات الكیمیائیة صناعة كربونات الصودیوم وبعض الصنا •

 .صناعة الطوب الحرارى من الدولومیت الغنى بالمغنسیوم  •

 .صناعة احبار الطباعة  •

 .صناعة االدویة  •

 )).معالجة التربة (( فى المجال الزراعى   •

 )).الشرشور ((فى مجال مواد البناء الركام الصخرى  •

تفصیلیة ویتم وقد تم دراسة العدید من المواقع لتواجدات الصخور الجیریة دراسة 

 استخدامھا في صناعة اإلسمنت والجیر والحدید والصلب والطالء واللدائن
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 الكالكارینایت  .3

ھو صخر  رسوبى كربونى  اال انھ من أصل بحرى وھو تجمع من االصداف 

البحریة مختلطة  مع الرمال وتنتشر في عدة مناطق من الساحل اللیبى  بسمك 

  .ین وفى ھیئة طبقات متقاطعة وھشة یختلف من موقع ألخر وتماسك  متبا

  إستخداماتھ

 .قوالب البناء الحجریة  •

 .مصدر لرمال البناء  •

أستثمرت العدید من المواقع في لیبیا والزال حتى الوقت الحالي یستثمر  •

  .في مواقع أخرى وھو غیر مالئم بیئیا

  :الطینات : ثانیا 

ا الطبیعیة بانھا تتكون من ھى مركبات من سیلیكات الالمنیوم وتتمیز من حیث صفاتھ

دقائق متناھیة فى الصغر تتجمع مع بعضھا بشكل یكسب الطبقات خصائص متعددة منھا 

وتشكلھ بسھولة وتاخذ ألوان متعددة وھذه ،اللدونة وعدم النفاذیة واحتمال الحرارة 

الترسبات من الطینات تغطى الكثیر من االماكن فى لیبیا وتستثمر بعضھا فى صناعة 

 .منت والخزف والقیشانى واالجراالس

            إستخداماتھ

 .صناعة بالط الجدران واالرضیات الخزفیة  •

 .صناعة االدوات الصحیة  •

 .صناعة االوانى واالدوات المنزلیة والتحف والھدایا  •

 .صناعة القرمید الخزفى  •

 .صناعة الطوب الحرارى  •

 .صناعة العوازل الكھربائیة  •

 .جر واالسمنت صناعة اآل •

 تحضیر سائل الحفر ألبار النفط •

ویستثمر في العدید من المواقع في صناعة الخزف والفخاریات واإلسمنت كمادة 

  مصححة 

  رمال السیلیكا: ثالثا
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ھو مركب صخرى یتكون من  تانى اكسید السیلكون ویظھر فى الطبیعة بأشكال متنوعة  

بلرة لھ فى الطبیعة  تنتشر فى خصائصھا الطبیعیة واللونیة وھو الكوارتز الصورة المت

فى عدید االماكن على االرض اللیبیة فى شكل رمال ریاحیة وحجر رملى  وحجر رملي 

كوارتزي وھى صخور االحجار الرملیة ذاث صالبة عالیة تتحمل درجات الحرارة 

العالیة ومقاومتھا شدیدة للتاكل وقدرتھا على التبلر السریع لتصبح زجاج بعد صھرھا 

المفاجئ كما انھا لھا القدرة العالیة لمقاومة التأكل فھى تستخدم فى صناعة مواد وتبریدھا 

  . إحتیاطي ھائل جدادالصقل وتظھر رمال السیلیكا فى ھیئة كثبان رملیة  ویع

  استخذام رمال السیلیكا 

 .صناعة الزجاج  •

 )).كمادة مالئة ((صناعة الطالء  •

 .صناعة الطوب الرملى الجیرى  •

 .واد الصقل والتلمیع صناعة معدات م •

 )).االسمنت والطوب والخرسانة ((صناعة مواد البناء  •

 )).المالطیة ((تستخدم كمادة صقل  •

 .صناعة الشرائح الرخامیة  •

 )).البالط الخزفى ((صناعة الخزف  •

 .صناعة المواد المتعلقة باإللكترونیات المختلفة  •

 .ناءستغل بعض المواقع في صناعة الزجاج واإلسمنت وفي البت

  

  الدیاتومایت: رابعا 

ھو أحد  أنواع رمال السیلیكاعبارة عن تجمعات ألصداف الكائنات البحریة الدقیقة التى 

تحتوى صدفتھا على مركب تانى اكسید السیلیكون ویوجد فى لیبیا موقع واحد لرواسب 

تطلب الدیاتومات بسبخة الغزیل والمنطقة الوسطى بلیبیا ولم یتم استغاللھ حتى االن وت

  .المزید من الدراسات التفصیلیة

  استخدامات الدیاتومات

 .صناعة المرشحات  •

 .صناعة الورق  •

 .صناعة المطاط  •
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 .صناعة الطالء  •

 .صناعة العوازل الحراریة •

 .لم یستغل بعد في لیبیا

  الجبس : خامسا 

ى الى مجموعة مركبات م      ھو عبارة عن كبریتات الكالسیوم المائیة اى انھ ینت

كبریتیة التى تتحول الى انھیدرایت إذا فقد ماء تبلرھا ویظھر باللون االبیض واالصفر ال

 ینتشر الجبس فى العدید من المواقع في  لیبیا أھمھا ،والبنى وھو ذو صالبة ضعیفة ھشة 

 أكبر إحتیاطي في شمال أفریقیا دمن ناحیة الجودة واإلحتیاطي جبس بئر الغنم حیث یع

  .والشرق األوسط 

  ستخدامات الجبسا

 .فى صناعة االسمنت  •

 .صناعة الطالء كمادة مالئة  •

 .اعمال الدیكور والزخرفة  •

 .صناعات كیمیائیة  •

 .صناعة الطابشیر  •

 .صناعة الحوائط الفاصلة  •

 ))تجبیر الكسور وبعض المواد الطبیة االخرى ((طبیا  •

نى وھناك ومنھا ما یستثمر حالیا فى صناعة االسمنت ومصیص الجبس بمصنع السوا

  .العدید من المواقع االخرى التى لم تستثمر بعد 

  االمالح : سادسا 

من نواتج الرسوبیات السبخیة  منھا كلورید الصودیوم والمغنسیوم والبوتاسیوم الى 

  ........جانب  كربونات الصودیوم والبوتاسیوم والمغنیسیوم 

على الرواسب الملحیة تنتشر على االراضى اللیبیة العدید من السبخات الحاویة 

والترونا  وأمالح البوتاسیوم )) ملح الطعام((المختلفة مثل امالح الصودیوم 

والماغنیسیوم استثمر بعضھا كما فى سبخة ابى كماش  في الصناعات البتروكیمیائیة 

  . غیر مستثمر ھاالقائمة علیھا وال یزال بعض

  :استخدامات االمالح 

 .صناعات كیمیائیة  •
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 . الكاویة والبوتاسیوم ادإنتاج الصو •

 .صناعة الورق  •

 .فات ظصناعة المن •

  .أنشئت علیھا مجمعات صناعیة وال تزال ھناك الكثیر من المالحات لم تستثمر بعد

  الصخور الناریة :سابعا  

ھى صخور ذات األصل النارى الذى تكونت بلوراتھ من الصھیر فى شكل كتل 

البازلت والرایولیت والجرانیت والفونولیت  المصدرلصخور دداخل القشرة االرضیة وتع

  .  الصھیر مصدر للفلزات ذات القیمة اإلقتصادیةدكذلك یع، والنیفلین سیانیت والفلسبار 

 فى لیبیا یوجد العدید من االماكن التى توجد بھا صخور بازلتیة إما على شكل مخاریط 

أما الجرانیت . وفي الجنوب أو إنسیابات بازلتیة ،وھي تتواجد في الشمال الغربي والوسط

  .فیظھر فى الجنوب اللیبي في العوینات وفي وسط لیبیا في جبل الحساونة

  استخدامات الصخور الناریة

 .صناعة  الصوف الصخرى  •

 صناعة الصوف الزجاجي •

 .تعبید الطرق ورصفھا خاصة مسارات السكك الحدید والمھابط  •

 صناعة الطوب الخفیف من السكوریا •

 .ر دمك لمنع االنجرافات تستخدم كصخو •

 .یمكن قطعھا وصقلھا واستخدامھا كاحجار زینة للبالط  •

 )).الشرشور((یستخدم مجروش الحجارة  •

 تحوي على العدید من الفلزات والعناصر المشعة •

  خامات أولیة ومعادن فلزیة

قام المركز بإجراء دراسات جیوفیزیائیة ومسح جوي لغرض البحث عن الفلزات ومن 

ال التخریط الجیولوجي اإلقلیمي والدراسات اإلستكشافیة تم الكشف عن شواھد خالل أعم

لمعادن فلزیة وال فلزیة مثل الحدید والذھب والفوسفات والعناصر المشعة كالیورانیوم 

والثوریوم وھي جمیعھا تتطلب المزید من الدراسات التفصیلیة وخاصة منطقة العوینات 

 .حیث من المتوقع وجود خامات فلزیةالشرقیة وتیبستي وجبل الحساونة 

  توزیع الصخور الصناعیة والفلزات في لیبیا
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  بلدیة طرابلس

  الصخور الكربونایتیة-1

تتواجد بكمیات قلیلة جنوب البلدیة ضمن تكوین العزیزیة وسیدي الصید وتستغل في 

  الغالب في إنتاج الشرشور

  الكالكارینیت-2

 حجر البناء د متر ویع20یصل سمكھ إلى یتواجد على الساحل ضمن تكوین قرقارش 

  .األساس لطرابلس

  رمال السلیكا-3

تتواجد ضمن تكوین أبوشیبة جنوب شرق البلدیة حیث ثبت صالحیتھا لصناعة الزجاج 

  . متر 9-3 ملیون طن وھو بسمك من 5من الدرجة السابعة وقدر بإحتیاطي 

غطاة بمساحات شاسعة وتستخدم م) الجفارة ( كذلك تنتشر الرواسب الرملیة وسط البلدیة

في إنتاج القرمید إلرتفاع نسبة السلیكا كذلك الطوب الرملي الجیري بعد إضافة نسبة من 

  . ملیون طن 800وقدر اإلحتیاطي بمنطقة النعم ب خصوصا منطقة النعم ، % 10الجیر 

ھا على تستخدم في الخلطة الخرسانیة فقط وذلك إلحتوائفأما الكثبان الرملیة الساحلیة 

  .كربونات الكالسیوم% 80نسبة 

  الطینات-4

یتواجد الطین ضمن تكوین أبوشیبة عند قدم جبل نفوسة وجزء منھ داخل بلدیة طرابلس 

واني الحجریة ویمكن أن یستغل في صناعة أنھ صالح إلنتاج األإلى وتشیر الدراسات 

  .البالط والحراریات، وھو منتشر بنطاق محدود 

  بلدیة الجفارة

 خور الكربونایتیةالص -1

الكثیر من المواقع ضمن تكوین العزیزیة تستغل حالیا لعدة أغراض كالركام ومواقع 

أخرى ثبت صالحیتھا لصناعة اإلسمنت والجیر مثل سوق الخمیس والمستغل حالیا ، 

 ملیون متر 1.17وموقع رأس الدالي إلنتاج أحجار الزینة الذي یقدر إحتیاطیاتھ ب 

  .مكعب

 تالكالكارینی -2

  .رواسب تكوین قرقارش یستغل لطوب البناء وھو غیر مالئم بیئیا 

 رمال السلیكا -3



133 
 

یمكن إستغاللھا في صناعة مواد البناء ، ویستغل حالیا / الحجر الرملي والرمال الشاطئیة

ویمكن صالحیتھا . الجزء السفلي في تكوین بوشیبة في صناعة الزجاج بمصنع العزیزیة

  .ري الخفیف وھي تتطلب المزید من الدراساتإلنتاج الطوب الرملي الجی

 الجبس -4

في جنوب وجنوب غرب البلدیة وتكمن صالحیتھا في إنتاج ألواح الجبس وغیرھا من 

  **.الصناعات األخرى ، ویستغل منھا كمادة مصححة في صناعة اإلسمنت

 أحجار الزینة -5

تھا كأحجار صخور الكربونیت ضمن تكوین العزیزیة عند موقع رأس الدالي ثبت صالحی

  .زینة وھي تتطلب دراسات أخرى في ضوء التطورات التقنیة الحالیة ومتطلبات السوق

  بلدیة الجبل الغربي

 األحجار الجیریة -1

تنتشر صخور االحجار الجیریة واألحجار الدولومیتیة فى عدة مواقع وتمثل احتیاطي 

واحتیاطیاتھا ،وتوجد كبیر جدا وتتطلب المزید من الدراسات التفصیلیة لتحدید نوعیتھا 

نوعیة جیدة منھا بمزدة والتى یمكن استغاللھا فى صناعة البالط واحجار الزینة حسب 

  : قابلیتھا للقطع والصقل ومن ھذه المواقع التالى 

 منطقة نسمة وسوانى فاسنوا یوجد بھا احتیاطى كبیر ومن الدراسات ثبت :مزدة 

  .ة تعدینیا أنھا تصلح النتاج الشرشور وھى مواقع مالئم

احتیاطى كبیر یصلح النتاج االسمنت والجیر ویتطلب المزید من  : بئر القالب

  .الدراسات وھو ایضا مالئم من الناحیة التعدینیة 

بئر الرملھ وبئر سیدى مدكور یوجد بھما إحتیاطى كبیر  : القریات الغربیھ

  .ویصلح النتاج الشرشور 

ى بى الكبیر وشمال غرب القریات عند شمال وجنوب واد : القریات الشرقیة

  .الشرقیة یوجد بإحتیاطى كبیر ویصلح ألنتاج الشرشور 

وادى نینة یظھر بإحتیاطى كبیر ویصلح لصناعة االسمنت والجیر  : لشویرفا

  .والزجاج والحدید والصلب والشرشور  

عتد موقع ھبیط البیض یوجد بإحتیاطى بسیط یصلح النتاج  :ھبیط الغردقة

  .االسمنت والجیر الشرشور و

  /الطینات  -2
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تتواجد الطینات بكمیات ھائلة وبعدة انواع وعلى طول الواجھة الجبلیة لجبل نفوسة من 

منطقة یفرن حتى الحدود التونسیة ، اما الطینات بمنطقة مزدة فھى تتطلب المزید من 

م الدراسات لمعرفة خصائصھا وإحتیاطیاتھا واھم الصناعات  التى من الممكن ان تقا

  علیھا ،

ومن خالل الدراسات التى قام بھا مركزالبحوث الصناعیة تم تحدید العدید من المواقع 

  .على النحو التالى 

 ملیون طن مؤكد وھو 4،4موقع ابو غیالن یوجد بھ احتیاطى ب  : غریان •

  )).مصنع سوق الخمیس (( یستغل حالیا فى صناعة االسمنت 

  .ل من قبل مجمع الخزف بغریان ملیون طن یستغ0.2إحتیاطى  : القواسم •

 ملیون طن مؤكد یستغل من قبل الشركة العربیة لالسمنت 10 : وادى غان •

  .لمصنع سوق الخمیس مع إمكانیة استغاللھ فى صناعة الآلجر 

السوانى (( ملیون طن مؤكد ویستغل من قبل مصنع اآلجر 17إحتیاطى : یفرن  •

  .حتیاطى الكبیر مع إمكانیة التوسع بھذه الصناعة نظرا لال)) 

طینات الجوش یوجد بإحتیاط كبیر ثبت صالحیتھا فى صناعة الطوب : شكشوك •

  .الحرارى وھو مالئم تعدینیا 

وادى بى الكبیر وھو بإحتیاطي بسیط یصلح لصناعة  االسمنت  : الشویرف •

  .واآلجر ومالئم تعدینیا 

ن صالحیتھ عند وادى زمزم یوجد إحتیاطى غیر محدد وتكم : القریات الغربیة •

فى صناعة الفخاریات والطوب وھو ایضا مألئم تعدینیا ویتطلب المزید من 

 .الدراسات 

  /األحجار الرملیة  -3

تظھر األحجار الرملیة على طول الواجھة الجبلیة بدرجات متفاوتھ من النقاوة والتى 

  :یمكن استخدامھا فى اغراض متعددة فى المواقع التالیة 

 ملیون طن مؤكد وھو یستغل فى السابق من قبل 17طى یوجد بھا إحتیا : غریان •

  .مصنع الزجاج 

  . ملیون طن 5بإحتیاطى  : أبو غیالن •

  . ملیون طن تحتاج للمزید من الدراسات 5ایضا : الجوش •
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كمیات كبیرة قد تصلح ألنتاج الزجاج أو االسمنت والخلطات الخرسانیة  : نالوت •

  .وھى تتطلب دراسات تفصیلیة 

  / الجبس  -4

اجد الجبس بمنطقة مزدة بإحتیاطى كبیر وھو مالئم من الناحیة التعدینیة حیث یصل یتو

 متر ویصلح لصناعة االسمنت  وفى أغراض البناء وال 100سمك الطبقة الى حوالى 

یستغل حالیا ومن الممكن إقامة بعض المصانع أو الصناعات االخرى ویتطلب المزید من 

  .الدراسات 

  /أحجار الزینة  -5

فى االحجار الدولومیتیة  بمنطقة مزدة فھى تتواجد فى العدید من الوحدات تتمثل 

الصخریة  المتكشفة ومن الممكن إستغاللھا ككتل صخریة  وشرائح رخامیة و شرشور 

  .الداخل فى صناعة البالط 

  /الفوسفات  -6

 متر  4توجد بعض  شواھد الفوسفات بمنطقة وادى قابل  بغریان تصل سمك الطبقة الى 

من خامس اكسید الفسفور وبإمتداد بسیط ال یصلح أستغاللھا حالیا % 31بة تصل الى بنس

  .وتتطلب المزید من الدراسات لتأكید امتدادھا فى المناطق االخرى 

  . ومن المناطق المتوقعة وجود الفوسفات بھا 

  الخرمات الحمراء •

  وادى قابل  •

  رأس توتات  •

  أبو رشادة  •

 كاف تكوت  •

  /الصخور البركانیة  -7

تتواجد فى عدة مناطق فى شكل إنسیابیات بازلتیة ومخروطات بركانیة فى مزدة عند 

الجزء الشمالى الشرقى وأكثرھا إنتشارا البازلت االلوفینى كذلك یظھر البازلت فى 

منطقة قصر الشویرف یظھر كبازلت إنسیابى  ومخروطى وقواطع بازلتیة وھى تتطلب 

  .    فى الصناعات المذكورة فى بدایة التقریرمتھاءدراسة تفصیلیة لمعرفة مدى مال

  بلدیة نالوت
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تتواجد األحجار الجیریة بالبلدیة في كل من رأس الحشان :  األحجار الجیریة -1

 ملیون طن ومالئم تعدینیا حیث اجریت دراسات بغرض إقامة 76بإحتیاطي مؤكد 

 إنتاج مادة مصنع لإلسمنت بالمنطقة ووجد أنھ مالئم لصناعة اإلسمنت والجیر وفي

 .الشرشور

كذلك في منطقة جنوب أوالد محمود بإحتیاطي غیر محدد ومن خالل الدراسات تبین 

  .صالحیة الخام لصناعة اإلسمنت والجیر ومادة الشرشور وھو مالئم تعدینیا

وفي قارة بابوس ورأس بالعدم بإحتیاطي بسیط وھو مالئم تعدینیا وھو صالح إلنتاج 

  .الخلطات الخرسانیةالشرشور لرصف الطرق و

یظھر الجبس بإحتیاطي كبیر ومتداخل مع الرواسب الطینیة في فریة :  الجبس -2

الجبیتال وھو یصلح لصناعة اإلسمنت ومصیص الجبس وال یستغل في الوقت 

 .الحالي ومن الممكن إقامة صناعات أخرى علیھ

س كما یظھر الجبس في غدامس ضمن تكوین مزدة وھو ممتد  ین منطقتي غدام

 % 91-90ووادي العوال حیث تبین من  خالل التحالیل أن نسبة الجبس تتراوح من 

 ملیون طن وھو إحتیاطي مشجع للمزید من الدراسات 9-8بإحتیاطي مبدئي من 

  .التفصیلیة حیث أن نقاوتھا عالیة ویصلح للعدید من الصناعات

لسمك وإمتداد  متر في ا10كذلك یتكشف الجبس عند بئر أماسین حیث یظھر بحدود 

  .وھو یتطلب دراسات تفصیلیة% 94-71 كیلومتر ونسبة الجبس من 4

  بلدیة المرقب

  األحجار الجیریة-1

تتواجد في الجزء الشمالي ضمن تكویني سیدي الصید والخمس بعض منھا یستغل في 

العدید من المصانع لإلسمنت والجیر حیث ثبت أن الحجر الجیري مالئم لصناعة 

  .أكسید الماغنیسیوم والجزء العلوي یصلح إلنتاج الجیراإلسمنت لقلة 

  الدولومیت-2

معظم الجزء الغربي والوسط من البلدیة مغطى بالدولومیت من تكوین سیدي الصید 

ونالوت قد یصلح لتبطین األفران في المصانع الحراریة ومنھا مایصلح لصناعة الحدید 

  .وھي تتطلب المزید من الدراسات.والصلب

  كارینیتالكال-3
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تنحصر في نطاق ضیق من القربوللي حتى منطقة سید عزار ویستغل لطوب 

  ).تكوین  قرقارش(البناء

  الطینات-4

 متر یصلح 1.3- 0.5سمك یتراوح من ) رأس الجزار(تظھر عند منطقة القربوللي 

  .إلنتاج الفخاریات إال أنھ تعدینیا غیر مالئم

 متر بإحتیاطي كبیر یصلح 10 یظھر الطین بسمك) وادي ترغت(وفي الخمس 

 ملیون طن ویصلح لصناعة 7.2وفي منطقة حسان اإلحتیاطي .لصناعةاإلسمنت

م لكل من 1995كما أجریت دراسات من قبل المركز .اإلسمنت وھو یستغل حالیا

 متر وھو مالئم تعدینیا وكذلك في منطقة الخمس عند 5بسمك ) فم ملغة(ترھونة 

  . متر وھو كذلك مالئم تعدینیا5بسمك ) سیدي الصید(تكوین 

  .وجمیعھا مالئم في إنتاج بالط الجدران وبعض الصناعات األخرى

  رمال السیلیكا-5

 ملیون طن في القربوللي وھي صالحة لصناعة الطوب 17تتواجد الرمال بإحتیاطي 

وفي ترھونة عند سوق األحد .الرملي الجیري والزجاج وھي كثبان وغطاءات رملیة 

  . ملیون طن وھو صالح إلنتاج الزجاج2بإحتیاطي 

  الصخور البازلتیة-6

ة طفوح بازلتیة ومخاریط أعند جنوب البلدیة في منطقة وشتاتة ورأس المسن في ھی

من الممكن صناعة . بركانیة بإحتیاطي كبیر جدا ویمكن تعدینھ وتتطلب دراسات أخرى 

  .الصوف الصخري من البازلت وغیرھا من الصناعات األخرى

  یة مصراتةبلد

  األحجار الجیریة-1

 32 ملیون طن عالیة الجودة و168 متر بإحتیاطي 100تظھر عند غرب زلیطن بسمك 

 ملیون طن من النوع الجیدوجمیعھا تستغل في صناعة 64ملیون طن منخفضة ،و

  .كما تظھر في القداحیة ذات اللون األبیض ولم تحسب إحتیاطیاتھا.اإلسمنت بزلیطن

 متر 3 عند الغرب من مصراتة تضم طبقات محدودة بسمك یصل إلى في مصراتة تنتشر

  .من الممكن صالحیتھا لإلسمنت 

ملیون طن وھو یصلح 125في بني ولید توجد كمیات كبیرة عند السدادة بإحتیاطي مؤكد 

  .لصناعة الحدید

  الدولومیت-2
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زید من تنتشر مصاحبة للحجر الجیري وإستخدامھا یقتصر على الركام وھي تتطلب الم

  .الدراسات

  الكالكارینیت-3

  .وھي تنتشر على الساحل وإستخدامھا في إنتاج الطوب

  الطینات-4

تظھر في زلیطن وتستثمر لمصنع إسمنت زلیطن مواقعھا عند وادي ماجر والذكر 

 ملیون 23 متر وإحتیاطي 6-4متداخلة مع الحجر الجیري سمك الرواسب الطینیة من 

  .خرى في وادي بدر ووادي تارغالت ولم تحدد إحتیاطیاتھاكما توجد عدة رواسب أ. طن

  األمالح-5

 كیلومتر وتشمل على رواسب الجبس 20عرضھا ) سبخة تاورغاء(تقع جنوب مصراتة 

والرمال والبقایا الجیریة واألمالح ، كما تنتشر عند القداحیة أكبرھا سبخة الھیشة مع 

وسبخة فارة وتحتوي على رواسب وجود سبخات أصغر مثل سبخة العوینات وسبخة بي 

وھي تحتوي على . سم50 -20متعددة من الطفل والرمال وبقایا الكالكارینیت بسمك  من 

  .أمالح الصودیوم والبوتاسیوم والماغنیسیوم والكلور

  أحجار الزینة-6

األحجار الجیري والدولومیتیة في وادي میمون تصلح للقرانیلیا وأحجار الزینة وتتمیز 

تم تقدیر اإلحتیاطي .  المتدرجة من البني والكریمي واألحمر مع وجود الصوان بألوانھا

امتر مكعب  94880ستغل كقرینیلیا و ی متر مكعب من الذي 1055860في الموقع  ب

  .من الكتلي

  كما یوجد موقع أخر یصلح للقرانیلي والحجر الكتلي

  بلدیة سرت

  :األحجار الجیریة -1

وب أبوھادي بإحتیاطي كبیر ضمن تكوین الخمس ویستغل تتواجد األحجار الجیریة جن

كركام والجرانیلیا لصناعة البالط،وفي وادي ھراوة ضمن نفس التكوین ونفس 

اإلستخدام وفي وادي أبو الشیخ ضمن تكوین الجیر ویستخدم  في صناعة اإلسمنت 

  .والجیر وفي الحدید والصلب

  الكالكارینیت-2

  .ي عدة مواقع وتستغل كطوب بناءتنتشر على طول الخط الساحلي ف

  :رمال السلیكا-3
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وتستغل في أغراض البناء والخلطات الخرسانیة نسبة ) وادي ثابت(تظھر في أبونجیم 

وتستخدم % 91.11بنسبة سلیكا ) الوشكة(، كما تنتشر في وادي أبو الشیخ%85السلیكا 

  .في المالط  وقوالب المسبوكات

  الجبس-4

 ملیون طن وتصلح لصناعة اإلسمنت 23لسدرة  بإحتیاطي تنتشر رواسب الجبس في ا

كما تظھر بوادي الشیخ وتصلح .وأغراض البناء واألغراض الصحیة والزراعیة 

  .لصناعة المسبوكات وأغراض البناء والمالط

  األمالح-5

تظھر في سرت سبخة القصة والحشیفات تضم مكونات الصودیوم والبوتاسیوم 

والكلور وتحتوي على رواسب رملیة وجبس وأمالح سمكھا والماغنیسیوم والكبریتات 

  . سم یعلوھا رواسب طینیة60-40من 

  ).ملح الطعام% ( 85.61كما تظھر في النوفلیة تحوي نسبة كلورید الصودیوم 

  :أحجار الزینة-6

تتواجد أحجار الزینة في وادي الملبسة یمكن إستخدامھا في صناعة الحلي والخواتم 

  .والتحف 

  تالواحا

 الحجر الجیري -1

 30 – 20أكسید ماغنسیوم سمك التكوین % 1أكسید كالسیوم  % 55حجر جیري نقي 

  .متر وإمتداد واسع وقابل للتعدین، من خالل النتائج ثبت صالحیتھ في صناعة اإلسمنت

ویظھر صخر الكالیتشي على السطح في العدید من المواقع ویمكن إستغاللھ كركام 

  . تستغل حالیاواإلنشاءات األخرى وھي

 الكالكارینیت -2

  .یستخدم في إنتاج الطوب وھو غیر مالئم بیئیا

 رمال السیلیكا -3

تتواجد ضمن سبخة القنین في شكل طبقات متداخلة مع الرمال والغرین واألحجار 

  .یمكن إستغاللھا في صناعة مواد البناء. الجیریة 

 الدیاتومیت  -4



140 
 

مالئمة من خالل نتائج التجارب تتكشف في الجزء الشمالي من سبخة الغزیل وھي 

المعملیة كمادة راشحة وعازلة وتدخل في عدة صناعات أخرى بعد إجراء الدراسات 

 .الألزمة علیھا

 الطینات -5

توجد بألوان مختلفة بالقرب من مرادة وجالو ویحتمل صالحیتھا في إنتاج أو صناعة 

  .البالط الخزفي وصناعة األجر وھو یتطلب دراسات تفصیلیة

 سالجب -6

رواسب مالئمة ) منطقة بویرات الحسون(تظھر في شكل طبقات غرب العقیلة 

لإلستغالل فھي ذات سمك وتتطلب المزید من الدراسات لمعرفة مدى مالئمتھا في 

  .صناعة اإلسمنت وصناعات أخرى

 األمالح -7

تتكشف سبخة مرادة وھي بإحتیاطي ھام من أمالح البوتاسیوم والصودیوم والماغنسیوم 

 ملیون طن إلنتاج 2.8یاطي الذي قدر ألجل إنشاء مجمع مرادة الكیماوي بواإلحت

  . ملیون طن وملیون طن من البوتاسیوم4الماغنسیوم وعناصر أخرى مثل الصودیوم 

وتوجد عدة أسباخ أخرى مثل الغزیل والقنین وھي تتطلب دراسات تفصیلیة علیھا لتحدید 

  .إمكانیة اإلستفادة منھا

 السیلستایت -8

متھا في صناعة ءرواسب خام عنصر السترینشیوم في أبو نعیم ومرادة وثبت مالتوجد 

  .األلعاب الناریة واإلشارات الضوئیة والصناعات الخزفیة وتتطلب دراسات دقیقة

  

  

  

 الكبریت -9

ة أیتواجد كشواھد حول العیون الحارة على شكل جزیئات غرویة تترسب على ھی

- 40قة العقیلة ،درجة حرارة لمیاه من راقات صغیرة فوق رواسب السبخة في منط

  .درجة مئویة50

  .منھا عین الزاویة وعین البراغي وعین ربایع
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  بلدیة إجدابیا

  األحجار الجیریة-1

% 55ة طبقات بدرجة نقاوة عالیة أتتكشف في المنطقة الممتدة شمال وادي الفارغ في ھی

یا من أكثر المناطق تكشفا إجداب– المنطقة الممتدة بین طریق جالو داكسید كالسیوم وتع

  .  متر وامتداد واسع ویمكن إستخدامھا في صناعة اإلسمنت 30بسمك 

كذلك التكشفات ضمن تكوین الرجمة شرق وجنوب البلدیة وھي تحتاج المزید من 

  .الدراسات إلثبات إستخدامھا وفق الصناعات المذكورة سابقا

وتستخدم كركام في الخرسانة كما تنتشر صخور الكالیتشي في العدید من المناطق 

كذلك مواقع أخرى منھا تتطلب المراقبة أثناء جمعھا من حیث  واإلنشاءات األخرى ،

  .إحتوائھا على األمالح والجبس الضار باإلنشاءات

  )رمال السلیكا(الحجر الرملي-2

 بعض الصتاعات خاصة اتنتشر الرمال في العدید من المواقع والتي یمكن أن تقام علیھ

كما ثبث بشكل عام أن رمال السلیكا .ة القنین حیث یمكن إستغاللھا كمواد بناء سبخ

  .بالبلدیة تصلح لصناعة الزجاج والمواد الكاشطة وقوالب الزجاج والسیرامیك

  الطینات-3

تتواجد في الجنوب الغربي وھي ذات لون بني ورمادي وأخضر تحتاج ھذه الطینات إلى 

  .ناعیامتھا صءدراسات لمعرفة مدى مال

  

  األمالح-4

من أھم السبخات بالبلدیة واقعة في الغرب وھي جزء من السبخة الكبیرة التي یترسب بھا 

كما تنتشر العدید من السبخات التي .  سم 10-5سمك من ملح الطعام ویتراوح السمك من 

  .تتطلب المزید من الدراسات لمعرفة مدى اإلستفادة منھا 

  

  الجبس-5

ن الجبس السیلینیتي أو الجبس الشفاف وھي عدسات صغیرة تظھر بعض العدسات م

وتوجد بعض الطبقات من تكوین الخمس غرب . وغیر نقیة لیست ذات أھمیة إقتصادیة 

العقیلة مناسبة لإلستغالل وتتطلب المزید من الدراسات إلمكانیة إستغاللھا في صناعة 

  .اإلسمنت وغیرھا من الصناعات األخرى

  الكبریت-6
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ھد لرواسب خام الكبریت حول العیون الحارة تترسب في ھیئة راقات صغیرة توجد شوا

وھناك عیون أخرى مثل عین الزاویة وعین  .  في العقیلةةفوق رواسب السبخة الكبیر

  .البراغي وعین ربایع وأم الجلود وھي جمیعھا تحتاج لدراسات تأكیدیة لمدى إستغاللھا

  بلدیة بنغازي

  الحجر الجیري-1

 ملیون طن وھو مستغل لمصنع 213جر الجیري بمنطقة الھواري بإحتیاطي یظھر الح

 متر وعند منطقة الرجمة وھي 80توكرة بسمك –بنغازي لإلسمنت ،كذلك عند العقوریة 

 متر  40تتطلب المزید من الدراسات كذلك تتكشف ضمن تكوین مسوس  بسلوق بسمك 

 بالقرب من المقزحة وھي صالحة بنسبة ماغنسیوم عالبة كما تظھر بالمنطقة الشمالیة

  .عمال الرصف والبناءوتستخدم في عدة محاجر أل.إلنتاج الجیر واإلسمنت 

  الدولومیت-2

یظھر ضمن الجزء السفلي من تكوین مسوس بین برج الشلیدیما والقارة بسمك متفاوت 

 متر قد تصلح في صناعة الطوب الحراري لتبطین األفران والركام وھي 10- 0.5بین 

  .تطلب المزید من الدراساتت

  الكالكارینیت-3

یظھر على طول الساحل خصوصا بین توكرة وطلمیثة مكونة كثبان ومرتفعات متماسكة 

ویستثمر الكثیر منھا لعمل القوالب الحجریة خاصة عند منطقة قمینس كذلك تستغل 

  .كركام

  رمال الشاطئ-4

بشكل كبیر في الخلطات تحیط الرمال بقریة توكرة وشط البدین بسلوق وتستخدم 

  .الخرسانیة وأعمال المالط

  

  

  الطینات-5

تتواجد في الھواري متداخلة مع الحجر الجیري وتستثمر في صناعة اإلسمنت بمصنع 

 ملیون طن وقد تصلح لصناعة اإلسمنت والخزف وتحتاج 44.5بنغازي بإحتیاطي 

  .المزید من الدراسات

  الجبس-6
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واقع كطبقات بلوریة ضخمة عالیة الجودة في كل من یتكشف الجبس ضمن العدید من الم

 متر 3.75-1.46في سلوق بسمك من والرجمة وبومریم وھواء البراق وسیدي المبروك 

 طن وتتطلب إجراء دراسة 56200وإحتیاطي % 99.5  فیھوھو نقي تصل نسبة الجبس

  .لمعرفة مدى مالئمتھا في صناعة اإلسمنت

 متر في شكل عدسات یفصلھا 4لسواني بسمك كما توجد رواسب أخرى في جیوف ا

  .طبقات الحجر الجیري والدولومیت 

ومن خالل الدراسات التي قام بھا المركزوعدة شركات أخرى تم التأكید على عدة مواقع 

أخرى تضم إحتیاطیات كبیرة من الجبس وذلك لغرض مد مصنعي بنغازي ودرنة 

  .اتوالزالت بعض المواقع تتطلب المزید من الدراس

  األمالح-7

من أھم السبخات بالبلدیة سبخة كركورة الواقعة غرب قریة المقرون جنوب غرب مدینة 

ویتركز فیھا ملح الطعام  ویمد مصنع كركورة .كم3 كم وعرض 50بنغازي بطول 

  .بالخام

  بلدیة المرج

  األحجار الجیریة-1

لدراسات لتحدید تتواجد ضمن تكوینات الرجمة ودرنة والفایدیة وتتطلب المزید من ا

  .اإلحتیاطي وإمكانیة التعدین 

األرضى   كم شرق المدینة وھي صالحة لصناعة البالط20یوجد موقع على بعد 

كذلك عند منطقة المرج تظھر الصخور ضمن تكوین الرجمة وجنوب .وصناعات أخرى

  .شرق قریة الرجمة حیث الرواسب الصالحة لصناعة اإلسمنت

  الدولومیت-2

عدید من المناطق وھي متداخلة مع األحجار الجیریة شرق األبیار وتستخدم تتواجد في ال

كركام وتوجد بكمیات غیر محددة وتتطلب المزید من الدراسات للصناعات األخرى مثل 

ویتواجد أیضا في البیاضة وجنوب المنطقة بسمك كبیر وتتطلب . الطوب الحراري 

  .المزید من الدراسات

القرانیلیا وواجھات المباني ومواد زخرفة (م كأحجار زینة كما یظھر نوع منھا یستخد

  .بإحتیاطي كبیر )الحلي 

  الطینات-3
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 في الشمال الغربي متداخلة مع الحجر الجیري وھي اتتتواجد في العدید من التكاوین

كما . متر 20تستخدم في صناعة اإلسمنت قرب منطقة الھواري والبیاضة تصل إلى 

ً  متر26ل متفاوتة في السمك تصل إلى اشكأ واألبیار بتنتشر رواسبھا في المرج  أحیانا ا

ً  متر50إلى    .ا تصلح إلنتاج اإلسمنتھ وخصائصا

  .وفي الجنوب تظھر بلون أخضر وتحتاج لدراسات تفصیلیة

  الجبس-4

تواجد كطبقات ینغازي ودرنة وبجبس الرجمة ویستثمر لصناعة اإلسمنت بلھ أھم موقع 

ظھر كطبقات متفاوتة السمك في بومریم وھوا البراق یدة وبلوریة ضخمة عالیة الجو

   %.99.5 طن في الرجمة تصل النقاوة إلى 201800بإحتیاطي .وسیدي المبروك 

 متر 16 متر فوقھا غطاء صخري سمیك یقدر ب 12.6ظھر بسمك یوفي ھوا البراق 

 طن جمیھا عالي 200000 طن وإحتیاطیات محتملة تقدر ب 689200واإلحتیاطي 

  .النقاوة

  بلدیة الجبل األخضر

  الحجر الجیري-1

یظھر الحجر الجیري ضمن عدة تكوینات أفضلھا تكوین درنة الذي یضم إحتیاطي 

كبیر وجودة عالیة والوصول بسھولة إلیھ ومن خالل الدراسات تبین صالحیتھ في 

صناعة اإلسمنت ویتوقف على توفر المواد المصححة تكون قریبة منھ كما یدخل 

كذلك تكوین البیضاء شمال البلدیة والذي .ر الجیري في فروع صناعیة أخرى الحج

ً  متر20سمكھ  ھناك مواقع أخرى أن كما .  یصلح في صناعة اإلسمنت والجیر ا

  . صناعیااتتطلب المزید الدراسات في مدى أھمیتھ

  الدولومیت-2

الفایدیة یظھر الدولومیت في عدة تكوینات صخریة وھي تكوین البیضاء واألبرق و

 ذا دشمال البلدیة وظھوره بشكل غیر مستمر وأھم ھذه التكوینات وادي دخان حیث یع

  .قیمة إقتصادیة  وھو خارج حدود البلدیة

 ومن خالل نتائج الدراسات یمكن إستخدام ا متر25یصل سمك الدولومیت إلى 

  .الصھر الدولومیت في إنتاج الطوب الحراري لألفران وأعمال الدیكور وفي عملیات 

  الكالكارینیت-3

  .وھي تابعة لتكوین األبرق شماال بین البیضاء ودرنة ویستغل كحجر بناء 

  الطینات-4
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 2یتواجد الطین الكلسي في مرتفعات شمال شحات ویتكشف بشكل متقطع وال یتجاوز 

وھي تلعب دورا كبیرا في بعض الحرف الصناعیة  . متر شرق البیضاء4متر ویصل 

  .زفیة وتتطلب المزید من الدراسات واألبحاث الصناعیةوالفخاریة والخ

  بلدیة درنة

  األحجار الجیریة-1

 ملیون طن 45تتواجد بكمیات كبیرة وقد تم دراسة موقع الفتائح وتحدید اإلحتیاطي ب

 ملیون طن محتمل ویستغل حالیا لصناعة اإلسمنت من قبل مصنع الفتائح 50مؤكد و

  .ئناوفي صناعة اللد. األبیض وكمادة مالئة للطالءوثبت صالحیتھ في صناعة اإلسمنت

 كم  یوجد موقع للخام بإحتیاطي كبیر مالئم من الناحیة 15وفي شرق البیضاء ب

التعدینیة ویصلح لصناعة اإلسمنت بجمیع أنواعھ وكمادة مالئة للطالء إال أنھ یحتاج 

  .لدراسات تفصیلیة ویوصي بعدم إستخدامھ كشرشور

  الدولومیت-2

خر جنوب الغزالة ویستغل ھذا الخام في آجد إحتیاطي بسیط منھ بموقع رأس التین ویتوا

إستخدامھ في أغراض صناعیة أخرى مثل صناعة الزجاج والطوب بالشرشور ویوصي 

  .الحراري والحدید والصلب

  الطینات-3

  ملیون طن مؤكد ومالئم تعدینا ویستغل حالیا12یتواجد في عدة مواقع منھا المسلقون ب 

بیر ویتطلب دراسة لمعرفة مدى وموقع مرتوبة والتمیمي بإحتیاطي ك.في اإلسمنت

 ألف طن 500وموقع أم الرزم بھ إحتیاطي محتمل ، متھ في صناعة الطوب األجر مالء

  .ویتطلب تأكید لمدى مالئمتھ في طوب البناء وسوائل حفر األبار

  الكالكارینیت-4

  .لبناء بالقرب من قریة القبةتتواجد في تكوین األبرق وتستغل لطوب ا

  

  

  األمالح-5

تتواجد كمیات غیر مقدرة من رواسب األمالح ودقائق الجبس وثالث أكسید الكبریت في 

  .سبخة رأس التین وتستغل على نطاق ضیق من قبل األھالي

  بلدیة البطنان
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- 98.28یتواجد الحجر الجیري النقي الذي یظھر بنسبة :  األحجار الجیریة -1

بونات الكالسیوم في منطقة بئر الحكیم وخاصة منطقة قارة كر% 99.46

وھذه األحجار یمكن إستخدامھا في صناعة اإلسمنت . السدادة ومسراب ستیكا

 .والجیر والحدید والصلب واألسمدة العضویة للتربة واللدائن وكمادة مالئة

كذلك یظھر الحجر الجیري النقي في الجزء الشمالي الغربي للبلدیة من 

 الغزالة وھو صالح إلنتاج الجیر واإلسمنت والمواد المالئة نق وحتى عیطبر

  .والزراعة ویفضل إجراء المزید من الدراسات علیھ

یظھر الدولومیت بكمیات كبیرة جدا بالقرب من البردیة : الحجر الدولومیتي -2

 متر 15بسمك یصل إلى ) وادي الھش(ومرسى الزیتون) وادي الراھب(

متھ في صیلیة لتحدید اإلحتیاطي ومدى مالءتفتطلب دراسات یوھي 

الصناعات األخرى ،كذلك عند منطقة بلطة لولب الحلق شمال غرب البلدیة 

وجنوب غرب منطقة عین الغزالة والبردیة واألخیرة یمكن إستغاللھا في 

 .صناعة الطوب الحراري والزجاج والركام

دیة ووسط البحر یظھر الطین بین المنطقة الرابطة بین البر:  الطینات -3

 متر ، 30 بالحجر الجیري تصل إلى إرتفاع في طبقة مغطأة كم 35لمسافة 

وفي منطقة بئر الحكیم وغرب مدینة طبرق وھي متداخلة مع الحجر الجیري 

وت یوجد الطین بإحتیاطي مھم وقابلة للتعدین قد ب، ومنطقة القعرة وكم

وفي صناعة ) جرطوب األ(یصلح كمواد خام إلنتاج بعض مواد البناء 

متھ ءوھي تتطلب المزید من الدراسات لتحدید اإلحتیاطي ومدى مال.اإلسمنت

 .في الصناعات األخرى

كم قرب زاویة أم الركب 2.5یتواجد بمنطقة البردیة على بعد :  الكالكارینیت -4

وھو صالح . متر9-2وغرب مرسى لك حیث یمتد إلى كیلومتروسمكھ من 

 .إلنتاج الطوب 

الرمال الشاطئیة الممتدة من إمساعد وحتى عین الغزالة  : ملیةالكثبان الر -5

ً  إحتیاطیدیع ً  كافا  ألغراض صنع المالط واالسمنت وخاصة الموقع ما بین یا

)) عرق الجغبوب((منطقتى القرضبة والمرصص  وكذلك الرمال الجنوبیة 

وھى مالئمة إلنتاج الطوب الرملى الجیرى بعد إجراء المزید من الدراسات 

  .لتفصیلیة ا
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أھم ھذه السبخات سبخة العزاز عند أقصى الشرق وھى خلیط من :االمالح  -6

والسبخة  ))ملح الطعام((الرواسب من الطین والجبس وملح الھالیت 

المحصورة بین راس التین والقرضبة فى أقصى الشمال الغربى بھا رواسب 

  .من الرمال الكلسیة ورقائق الجبس وملح الطعام 

  بلدیة سبھا

 لطیناتا -1

 متر ، نسبة اكسید 5تتواجد الطینات ضمن تكوین مساك عضو جرمة بسمك یزید عن 

وھو یصلح إلنتاج ) ملیون طن13.36(بسمك كبیر % 32.17- 19.62األلومنیوم بین 

  .الطوب الحراري والخزف وھي تتطلب المزید من الدراسات التفصیلیة

 رمال السیلیكا -2

نسبة السیلیكا عالیة ) رملة الزالف( مالیة رمال سائبة تغطي معظم األجزاء الش

 ملیون طن صالحة إلنتاج الطوب الرملي الجیري  12وإحتیاطي یقدر ب % 95.58

  .تتطلب المزید من الدراسات التفصیلیة

 الصخور الكربونایتیة -3

 متر تصلح إلنتاج 3شمال شرق المنطقة عند تكوین المحروقة بسمك ال یزید عن 

  .لصخریة وذلك لقلة سمكھاالشرشور أو القوالب ا

 متر ضمن تكوین زمام تصلح إلنتاج 50وعل إمتداد سریر القطوسة تظھر بسمك 

  .الشرشور لقرب الموقع من الخدمات 

 األمالح -4

أبرزھا أمالح كلورید الصودیوم والماغنسیوم والبوتاسیوم كذلك كربونات الصودیوم 

س محدودة اإلنتشار وملوثة بنسبة وھي رواسب األسباخ والجب. والبوتاسیوم والماغنسیوم

  .عالیة بالرمال

 أحجار الزینة -5

صخور تكوین المحروقة ووادي مساك تصلح إلنتاج الشرشور والجرانیلیا إلنتاج البالط 

 . ملیون طن و تتطلب المزید من الدراسات2.7یقدر اإلحتیاطي ب . والشرائح المصقولة 

  بلدیة الجفرة
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 السترینشیوم -1

. جاج الخاص وفي إنتاج القنابل الضوئیة واإلشارات الضوئیة یدخل في صناعة الز

ویتواجد الخام في الصخور الرسوبیة عند الجزء السفلي من تكوین وادي ثابت وتغطي 

  .مساحات شاسعة برأس الخویمة ووادي أبو الشیخ وزلة ضمن رواسب الطین 

 الصخور الكربونایتیة -2

 الحجر الجیري  - أ

 ملیون طن ومواقع أخرى 72 كم بإحتیاطي 25 یتكشف عند شمال غرب سوكنة 

 **ثبت صالحیتھا في صناعة اإلسمنت 

 متر وھو صالح إلنتاج 78كذلك عند جنوب شرق حصن تاقرفت یوجد الخام بسمك 

كذلك  الصناعات )  عامل مساعد في عملیة الصھر( اإلسمنت والجیر والحدید 

  .**الكیمیائیة األخرى والركام

 50 عند قرارة الراقوبة بسمك 2 كم 100جیري على مساحة  كما یتواجد الحجر ال

نفس والعدید من المواقع األخرى التي تتطلب دراسات  وھو صالح للغرض. متر

  .تفصیلیة

  .توجد مواقع في الفقھا تدخل في تحسین التربة

 الدولومیت  - ب

ھو من النوع الطباشیري ومتبادل مع طبقات من  ویظھر في منطقة أبو الشیخ

  .یت وثبت باإلمكان إستخدامھ في صناعة  الطوب الحراري األنھیدر

 مع الحجر الجیري والجبس والصخور الرملیة الجیریة ویتواجد في زلة متداخالً 

  .وتستخدم كركام

  

  

  

   الجبس-3

ً  متر31.5- 4.5ودان بسمك من –یظھر بالقرب من طریق ھون   تعلوھا رواسب من ا

 ملیون طن ومن الممكن إستخدامھ في صناعة 17 ویقدر اإلحتیاطي ب. الطین بمتر واحد

  .اإلسمنت لمصنع الجفرة المزمع إقامتھ
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 إلى 4 منویظھر في وادي أبو الشیخ متداخل مع الحجر الجیري الرملي ویصل سمكھا 

ومن الممكن إستخدامھ كمصدر لحامض % 99 متر نسبة األنھیدریت تصل إلى 12

  .الكبریتیك

رواسب الطین الكربونایتیة وتتداخل مع الدولومیت كذلك تظھر ھذه الرواسب ضمن 

 .*وتتطلب المزید من الدراسات التفصیلیة

  رمال السیلیكا-4

ً  متر2-1تظھر في وادي أبو الشیخ بسمك من  ر نسبة السلیكا امتأ 10 وفي الوشكة با

كذلك توجد الرواسب . كما تظھر في زلة وتصلح لصناعة الزجاج والخزف%. 91.11

ر وھي تصلح امتأ 7تلطة بالطین وتغطي مساحات شاسعة سمكھا یصل إلى الریاحیة مخ

  .للخلطات الخرسانیة

ً  متر60كما تظھر في ودان بسمك    .وھي تصلح في أعمال البناء% 85 نسبة السلیكا ا

  الطینات-5

خر بإحتیاطي آ ملیون طن كما یظھر في موقع 8.1یظھر الطین في سوكنة بإحتیاطي 

وعند وادي أبو الشیخ یتكشف بسمك . الح في صناعة اإلسمنت ملیون طن وھو ص38.8

ً  متر30.20  ومغطى برواسب جبسیة وھو صالح لألغراض الزراعیة كذلك یوجد ا

موقع أخر یحوي على رواسب تشمل كاولین وإلیت ومونتمورلینیت وھي تتطلب المزید 

 .**من الدراسات التفصیلیة

لجبس واألحجار الرملیة والجیریة ذات سمك  مع األمالح واكما یتكشف الطین متداخالً 

واألخیر غیر صالح لصناعة . متفاوت من نوع اإلیلیت والمونتمورلینیت ذو لدونة عالیة

لمعرفة مدى دخولھ في الصناعات **الخزف والفخار ویتطلب المزید من الدراسات

 .األخرى

میكا عند شرق مختلط بالكوارتز ورقائق ال) نوع من أنواع الطین( یظھر الكاولین 

ً  متر14قرقاف األقواز والقرارات یصل سمكھ   كم یعلوه 3.5 وتمتد مسافة الظھور ا

ر ومن الممكن صالحیتھ في إنتاج البالط الجدراني امتأ 5غطاء صخري سمكھ 

  .واألجر

 األمالح-6

ضمن صخور ورواسب طینیة وجبس ) ھالیت( في زلة یتواجد ملح الطعام المتبلر 

  .وأحجار الجیریة

 أحجار الزینة-7
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تظھر بللورات متنوعة من السلیكا وكربونات الكالسیوم مثل الصوان والمرو والعقیق 

 سم ذات ألوان متنوعة 10-5في شكل عقد بحجم من ) الكالسیدوني واألحیت(بنوعیة 

 كم 12حیث تتواجد في منطقة سوكنة عند **. تستخدم كحلي وھي تتطلب دراسات علیھا

سم أما رواسب األنواع األخرى من 8كیزات منھا یصل قطرھا جنوب غرب سوكنة تر

  . سم ذات لون أبیض إلى وردي 30- 10تظھر حبیباتھا بقطر *) العقیق(السلیكا 

 الكبریت-8

كم عند الھروج األسود في قارة الكبریت وبعض البراكین 250یتواجد جنوب زلة ب 

  .األخرى وھي تتطلب دراسات إستكشافیة أخرى

 ناریةالصخور ال-9

وتظم صخور بازلتیة وفونولیت في شكل مخاریط وقواطع والجرانیت / جبل الحساونة

ومن الممكن صالحیتھا كأحجار رصف الطرق والسكك وكأحجار الزینة كما تحوي 

بعض منھا على عناصر إشعاعیة وعناصر فلزیة وفلزیة ناذرة وھي تتطلب المزید من 

  .الدراسات التفصیلیة

خور بازلتیة في شكل إنسیابات ومخاریط من البازلت األولیفیني تظم ص/ جبل السودا

  .والنیفیلینن

  بلدیة وادي الشاطئ

یتواجد خام الحدید ضمن حزام من الصخور الرسوبیة للعصر الدیقوني :  خام الحدید -1

العلوي والكربوني السفلي من حقب الحیاة القدیم وقسم إلى تكوینین سفلي وعلوي 

 .ات من الطین  وقد ترسب خام الحدید على مراحل مختلفةحامل للخام یفصلھ طبق

 :  أنواع الحدید  •

  حدید مؤكسد -1

 حدید مختزل   -2

 عدسة جنوب تاروت أفضل المواقع للخام یصل اإلحتیاطي بھا إلى دتع:       اإلحتیاطي 

  : ویضاف إلیھا كمیات أخرى تم تحدیدھا وھي.  ملیون  طن900

 طن ملیون 500عدسة أشكدة بإحتیاطي  -1

 . ملیون طن750عدسة الرویسة بإحتیاطي  -2
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ولإلحتیاطي بعدسة جنوب تاروت إمتداد إلى منطقة أدري وتقدر كمیتھا بأكثر من 

  إلىحتیاطي الكلي للخام بوادي الشاطئ یصلاإلالضعف المحدد تفصیلیا فیمكن القول أن 

  . ملیارات من األطنان5

  :متوسط نسبة الحدید كالتالي

   %51.2:   المؤكسد  

  %64.4:  المختزل  

   %54.3: المغناطیسي

ومن خالل الدراسات التفصیلیة لعدسة جنوب تاروت من حیث إمكانیة المعالجة وقابلیة 

) األفران الالفح( اإلختزال تبین صالحیتھ في صناعة الحدید والصلب بالطریقة التقلدیة 

صححة للخلطات كما یستخدم في صناعة اإلسمنت كمادة م واإلختزال بفحم الكوك ،

  .إلنتاج الكلنكر

 كم 2.4كم غرب قریة أقار و2یتواجد الطین بمنطقة براك على مسافة :  الطینات -3

ً  متر17.9 -4.4 أدري ، سمك رواسب الطین تتراوح من -جنوب طریق براك  ا

 .ضمن تكوین مرار وھو من النوع الكاولین واإلیلیت وھو یصلح إلنتاج األجر

كم جنوب غرب قریة قطة  5 جھة الشمال على مسافة كما یتواجد في تاروت من

 في ثالث نطاقات أفضلھا ذو اللون الرمادي والرمادي المزرق ،) تكوین أشكدة(

ً  متر6.6-5.1ویتراوح سمكھ من   ومغطى برمال ریاحیة مع كتل حجریة من ا

 1.402ویقدر اإلحتیاطي ب . متر 2.2-1.6الرمال والغرین والطین بسمك من 

ویصلح إلنتاج .  ألف طن ممكن316 ألف طن محتمل و696 مؤكد وملیون طن

جر لتغطیة المباني وكذلك إلنتاج الفخار ئح اآلأنابیب الصرف الصحي وشرا

  .وأصص الحدائق

تي الموصل لبراك لكما تتكشف الطینات بموقع أشكدة بالقرب من الطریق اإلسف

یلیت تتخللھ طبقات  كم غرب قریة أشكدة من النوع الكاولین واإل2على مسافة 

 متر ومغطى بطبقة 6.9 – 4.5من الغرین والحجر الرملي ویعد بسمك من 

 ألف طن والمحتمل 710ویقدر اإلحتیاطي المؤكد  .رفیعة من الرمال الریاحیة

  .وثبت صالحیتھ في إنتاج الفخاریات والبالط .  ملیون طن2.285

 المنصور بإدري أھمھا موقع تتواجد رمال السیلیكا شمال قریة:   رمال السیلیكا -4

كم شمال 32والموقع الثاني یبعد ). موقع العشیبات( كم 67والي حقدم الجبل 
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وھي أحجار رملیة كوارتیزیة مع تداخالت ) موقع الومینات(قریة المنصور 

وقدر اإلحتیاطي  من خالل الدراسات . بسیطة من الحجر الطیني والغریني

 ملیون 1.691تیاطي القابل للتعدین المؤكد  ملیون طن واإلح4.946التفصیلیة 

 %.99.6وبعد المعالجة تصل  % 99.4نسبة السیلیكا تصل إلى . طن 

ومن خالل التجارب ثبت صالحیة الرمال إلنتاج الزجاج العالي الجودة والزجاج 

  .البلوري وشبھ البلوري

  :رحة وھيتم تحدید مواقع المحاجر ومدة تشغیلھا وفق المعطیات اإلنتاجیة المقت

  طن سنویا5000زجاج شبھ بلوري  •

  طن سنویا4000الكریستال  •

یظھر الحجر الجیري ضمن تكوین المحروقة بالقرب من :  األحجار الجیریة -5

منطقة المحروقة وھي مقسمة إلى حقول حیث تتكشف في شكل ھضاب تم 

دراستھا وثبت صالحیتھا في صناعة اإلسمنت وھي بإحتیاطي كبیر حیث قدر 

وھو . ملیون طن ممكن16 ملیون طن محتمل و21ملیون طن مؤكد و 13ب 

مالئم تعدینیا وقد درست بغرض إقامة مصنع إسمنت بالمنطقة بطاقة إنتاجیة 

 .نصف ملیون طن سنویا

كما أجریت دراسات تفصیلیة لموقع القارة بقریة المحروقة لألحجار الجیریة 

سات ثبتت أو تؤكد صالحیتھا إلنتاج أحجار الزینة والبالط ونتائج ھذه الدرا

إلنتاج الشرائح الحجریة المصقولة ذات النوعیة الصلبة كما أجریت تجارب 

  .نصف صناعیة على الجرانیلیا إلنتاج البالط وكانت نتائجھا جیدة

اإلحتیاطي المؤكد من ھذه المادة لكل من القسم الشمالي والشرقي والغربي 

اإلحتیاطي القابل لإلستثمار  متر مكعب و2.730886والجنوبي یقدر ب 

   متر مكعب1.590874

  

  

  

  

  وادي الحیاة

 ) رمال سلیكا(الحجر الرملي  -1
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یستغل في بعض المناطق في إنتاج الركام مثل أراون ووادي الحیاة جنوب 

كذلك رواسب الودیان من رمال وحصى . أوباري كذلك تستخدم كرمال بناء

  .المالطیمكن إستخدامھا في مختلف أنواع الخرسانة و

یمكن إستخدامھا فأما اإلحتیاطي الھائل من الرواسب الریاحیة بأدھان أوباري 

  .في إنتاج الطوب الرملي الجیري والخرسانة والملط والقوالب العادیة

 - أستخدم عند بناء طریق سبھا):  رمال سیلیكا(الحجر الرملي الكوارتیزي

لیة المتبقیة بعد عملیات العوینات فھو یدخل في صناعة الركام ،والمواد الرم

  .التكسیر والطحن یمكن تنقیتھا وإستخدامھا في صناعة الزجاج والخزف

 الطینات -2

تظھر في شكل عدسات طولیة وھي متداخلة مع األحجار الرملیة یتراوح طول 

متر وسمك بضع أمتار وتحتوي على الرمل والغرین وثبت 100-10العدسة من 

 .واسب أخرى ذات جودة عالیةصالحیتھا بشكل محصور كخلطة مع ر

 متر یمكن 6 كم یتكشف الكاولین بسمك 65عند غرب جنوب غرب أوباري ب

اإلستفادة منھ في الخزف ویتطلب دراسة تفصیلیة لتحدید صالحیتھ لصناعات 

  .أخرى

 للطین بشكل محدود تتطلب المزید من ھاكما توجد مواقع أخرى في المنطقة  نفس

متھ في الصناعات المتعددة ءي ومعرفة مدى مالالدراسات لتقدیر اإلحتیاط

  .والطرق التعدینیة المناسبة إلستغاللھ

 األحجار الجیریة -3

تحتل مساحة عدة كیلومترات عند جنوب المنطقة وھو حجر رملى وجیري 

 مسامیة عالیة وھش ال یتجاوز سمكھ ىوكلسي مع تداخالت من الحجر الجیري ذ

  .یالئم في إنتاج الركام أكثر من متر واحد ولوجود الجبس ال

كما تظھر رواسب أخرى منھ بشكل محدود قد تصلح إلنتاج الجیر وھي تتطلب 

  .**المزید من الدراسات

 ألف طن 500 متر بإحتیاطي 4-3وفي موقع أخر یتكشف الحجر الجیري بسمك 

  .ثبت صالحیتھ في صناعة الطالء وتحسین التربة

 األمالح -4
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 بلورات جبس وانھیدریت والبقایا الكربونیة كذلك سبخات تغطي مساحات كبیرة تشمل

وتنتشر وسط الرواسب الریاحیة  فھي تشكل العدید من البحیرات المغلقة  ملح الترونا

كاویة  وثبت صالحیتھا في صناعة المنضفات والصناعات الكیمیائیة إلنتاج الصودا

  .والنقیة منھا تدخل في صناعة الزجاج

 أحجار الزینة -5

ً  نوع11ر جداب یستخدم كدیكور یوجد صخور ذات مظھ  منھا وھي أصل نباتي وغرین ا

  .وحجر رملي ورصیص وصوان حل السلیكا محلھا وتأخد ألوان مختلفة

 بلدیة الكفرة

  ،توجد بالكفرة شواھد للفلزات في الجنوب الشرقي عند منطقة العوینات وجبل الظلمة

 تكمن في الصخور الناریة تكمن في الصخور الرسوبیة وجبل إیقي شواھد الفلزات

والمتحولة وفي عروق الكوارتز والقواطع  الحامضیة والقاعدیة وھذه الشواھد تتمثل في 

  :المعادن الثمینة والمصاحبة والعناصر األرضیة الناذرة ومن ھذه الخامات

  الحدید-1

یظھر ضمن الحدید الشرائطي یصل سمكھ إلى مئات األمتار وبأطوال تصل إلى 

یلومترات واإلحتیاطي یصل إلى  مالیین األطنان من الحدید بنسبة حدید عشرات الك

وھي تتطلب دراسات تفصیلیة وتجارب معملیة إلستخالص % 65-40یتراوح من 

الحدید من الصخور وتحدید نسبة الشوائب بھا إلثبات الطرق التي یمكن إستخالص 

  .ھذه الخامات في الصناعة 

فھو یتطلب المزید من . یشابھ حدید وادي الشاطئ      كذلك حدید جبل الظلمة الذي

  .الدراسات  التفصیلیة

 الرصاص والنحاس-2

تتواجد شواھد ركازات النحاس والرصاص في منطقة العوینات الشرقیة ضمن عروق 

الكوارتز والصخور المتحولة فھي تحتوي على نسبة ضئیلة من كبریتات الرصاص 

في بعض عروق الكوارتز ،كذلك توجد ھذه ) الكالكوبیریت(والنحاس) الجالینا(

الشواھد في جبل إیقي ناشئة بفعل المحالیل الحرمائیة وھي تتطلب المزید من 

  .الدراسات التفصیلیة

  

  الذھب والفضة-3
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 جرام لكل 4 إلى0.3یتواجد ضمن الحدید الشرائطي وعروق الكوارتز بنسبة تتراوح من 

ي تتطلب المزید من الدراسات وھ.  جرام لكل طن25 إلى 0.3طن والفضة من

  .التفصیلیة

   الكروم-النیكل–الزنك -4

جرام لكل طن من النیكل 400-200یتواجد ضمن عروق الكوارتز بنسبة تتراوح من 

   جرام لكل طن من الزنك200 - 50ومن 

طن ومن / جرام 5689 -800كما وجد النیكل والزنك في صخور البریشیا  بنسبة من 

كما وجدت شادات من الكروم ضمن صخور . طن/رام ج160 -100الزنك من 

  .السربنتین المتحولة 

  .كما تظھر ھذه الشواھد في جبل إیقي 

  المنجینیز-5

. وھو من أھم فلزات السبائك  الحدیدیة حیث یرتبط إنتاجھ إرتباطا وثیقا بإنتاج الصلب

والباقي من الناتج العالمي من المنجینیز في صناعة الحدید والصلب % 90ویستخدم 

ویتواجد المنجینیز في عدة أنواع من الصخور في شكل طبقات . في األغراض األخرى

وعدسات غیر منتظمة في المكون الحدید الشرائطي،تظھر فیھا نسبة المنجینیز من 

طن وفي / جرام6331 -900طن وفي صخور البریشیا بنسبة / جرام 1600 -800

  .طن/ جرام900-400عروق الكوارتز من 

  صخور الناریةال-6

وھي صخور ..... منھا البازلت والجرانیت والریولیت والجابرو والنیفیلین سیانیت

تتكشف في العوینات وتستخدم كأحجار زینة ورصف طرق السكك والخرسانة في 

كما ینتج منھا الفلدسبار الذي یدخل في صناعة السیرامیك والزجاج . األعمال الثقیلة

  .ید من الدراساتوھي تتطلب المز) الجرانیت(

  الصخور الرسوبیة-7

 )السیلیكا(  األحجار الرملیة الكوارتیزیة -1

تطھر في شكل طبقات متماسكة وكثبان رملیة وطبقات من الكوارتیزیت في الصخور 

 110 -80المتحولة في عدة مواقع من جبل العوینات والظلمة وأركنوا بسمك من 

ركنوا وغرب جبل عزبة وتلتحم ھذه كما تظھر الرمال البیضاء شمال شرق أ.متر

 متر، ومن 45-30وسمك من % 99.35الرمال بالحم كاولیني ونسبة السلیكا تصل إلى 

التجارب والتحالیل ثبت أنھا صالحة إلنتاج الزجاج والرواسب الطینیة الالحمة لھا 
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كذلك یوجد نوع منھا تصلح إلنتاج . تصلح لصناعة الخزف والورق والبالستك وغیرھا

خرسانة العادیة والخاصة كما یوجد نوع من الحجر الرملي یستفاد منھ في إنتاج ال

الشرشور والقوالب الحجریة والطوب الرملي الجیري وھي تتطلب المزید من 

  ....الدراسات حیث ثبت أنھا تحوي على معادن فلزیة ثقیلة مثل التورمالین والزركون

  ةاألحجار الجیری-2

  .رة وتتطلب المزید من البحثتقل نسبة ظھورھا في الكف

  األحجار الطینیة-3

ة طبقات رقیقة تتداخل معھا أعلى ھی) تكوین تنزفت(یظھر الطین في منطقة عزبة 

وھي تتكون من الكاولین واإللیت والكوارتز . بعض األحجار الغرینیة والرملیة

ي ویوجد إحتیاطي كبیر من الطین الصالح لصناعة الطوب وھ. والمونتموریلینیت

  .تتطلب المزید من الدراسات

  أحجار الزینة-4

كذلك في .تتواجد في العوینات الشرقیة وأھمھا الجرانیت والسیانیت بإحتیاطي كبیر جدا

ً جبل أركنوا وبحري تتواجد بعدة ألوان یعطي مظھر ً  جدابا   .ا

  األمالح-5

ا توجد بعدد سبختان في الكفرة تحتوي على رواسب ملحیة مثل الصودیوم والترون

 منھا اوالبوتاسیوم والماغنیسیوم وتتكون من تراكمات طینیة وملحیة فوق بعضھا بعض

  .سبخة بزیمة والكفرة

  بلدیة مرزق

ة شواھد في الجنوب الشرقي من البلدیة والشرق أتتواجد على ھی:  الخامات الفلزیة   -  أ

وھي صخور . عند الحافة الشمالیة الغربیة لجبال تیبستي وشمال دور القصة 

اعدة الناریة والمتحولة وأھمھا الجرانیت والجرانودایوریت والصخور المتحولة الق

تقطع ھذه الصخور عروق الكوارتز والقواطع الحامضیة والقاعدیة وھذه . األخرى 

. الشواھد تتمثل في المعادن الثمینة والمعادن المصاحبة والعناصر األرضیة الناذرة

اطعة لصخور الكمبري عند دور القصة كذلك العروق والنطاقات السیلیسیة الق

المتأثرة بالمحالیل الحرمائیة والتي بدورھا تحمل الفلزات وھي تتطلب دراسات 

 .جیوكیمیائیة تفصیلیة 
 

 : خامات الفلزیة  -  ب
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وھي تظھر في جبال الھروج األسود واألبیض وواو الناموس : الصخور البركانیة •

صخور الجرانیت یمكن إستغاللھا و. وجبل إیقي وھي محدودة اإلستخدام في لیبیا

كأحجار للزینة إذا تم الحصول على كتل كبیرة وتشمل سلسلة جبال تیبستي وجزء 

من جبل غنیمة كذلك تتكشف من الناحیة الشمالیة من دور القصة صخور الجرانیت 

والجرانودیوریت والتي تستغل كأحجار للزینة والحصول منھا على مادة الفلدسبار 

 .اعة الزجاج والخزف وھي تتطلب المزید من الدراسات التفصیلیةالداخل في صن

تتنتشر بشكل واسع وتشمل العدید من المواد المعدنیة الال فلزیة :  الصخور الرسوبیة •

 :المھمة في الصناعة وھي

 ).رمال السیلیكا( األحجار الرملیة الكوارتیزیة -1

مة صناعیا في عدة مواقع تنتشر الرمال في عدة مواقع والتي من الممكن أن تكون مھ

ضمن تكوین الحساونة ) دور القصة وجبال بن غنیمة(جنوب شرق البلدیة 

كذلك تظھر ضمن مكون أمساك .  والمومنیات والعشیبات وھي ذات إحتیاطي كبیر 

على طول الواجھة الجبلیة بمنطقة مساك وإمسام ملیت وھي تتطلب المزید من 

  .الدراسات

كوین أمساك وبن غنیمة شمال غرب وجنوب شرق زویلة أما األحجار الرملیة لت

تصلح لصناعة خرسانات األبنیة العادیة والخاصة وتنتشر كذلك شمال فودور الناقة 

وجنوب أم األرانب وھي صالحة إلنتاج خامات الشرشور حیث یمكن فتح العدید من 

م األرانب  كذلك الرمال الریاحیة الداخلة في صناعة القوالب جنوب شرق أ-المحاجر

  .وشمال غرب زویلة في عدة مواقع

یتكشف ضمن تكاوین مختلفة مثل تكوین أسد جفار جنوب غرب :  الدولومیت -2

من أكسید الكالسیوم ، كذلك ضمن % 52.48البلدیة وغرب أناى  بإحتیاطي  

 وتكوین زارزانین عند الحافة الغربیة يتكوین دمبابة جھة الغرب من أنا

 .وغرب وادي اھواءلمرتفعات امساك ملیت 

كما یظھر تكوین المحروقة في شمال مدینة تمسة وقد تم دراسة ھذا التكوین في 

مواقع أخرى بوادي الشاطي ووجد أنھ مناسب إلنتاج الركام ومن الممكن إستخدامھ 

  .في صناعات أخرى مثل اإلسمنت وكأحجار للزینة لذا یوصى بدراستھا 

ضمن تكوین تانزوفت وملز شقران وفي تتواجد الطینات :  األحجار الطینیة -3

درست ھذه التكاوین في مناطق أخرى . الناحیة الشرقیة لمنطقة دور القصة 
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بغات والعوینات ووجد انھا تحتوي على نوعیات مختلفة من المعادن الطینیة 

 .إیالیت%  27كاولین   و  % 31: منھا

ة تبین أنھا صالحة في دیمن خالل الدراسات والتجارب التي أجریت على طینات البل

متھا في الصناعات ءجر وتتطلب المزید من الدراسات لمعرفة مدى مالصناعة اآل

  .األخرى

 بجنوب غرب يكما تظھر تكاوین أخرى للطینات تتبع تكوین كاسا في منطقة أنا

نسبة الكاولین (مرزق وھي رواسب غنیة بالطین من النوع الكاولین واإلیلیت 

وتتواجد في العدید من المواقع من غرب أمساك %). 13.3 اإلیلیت%) (71.30

 وقد درست طینات تكوین كاسا ووجد أنھ من الممكن إستخدامھا يملیت وغرب أنا

في صناعة األجر وتتطلب المزید من الدراسات وتحدید إحتیاطیھا المتوفر عند ثبوت 

  .صالحیتھا في إستخدامات أخرى

 الجنوب الشرقى من تمسة وحتى منطقة دور كذلك تتكشف تكوینات من الطینات في

القصة في شكل طبقات أحجار طینیة والتي تتطلب المزید من الدراسات لتقدیر 

  .افحتیاطي

 تنتشر في البلدیة العدید من السبخات وھي تحتوي على أمالح :األمالح  -4

الصودیوم والترونا وأمالح البوتاسیوم والماغنیسیوم وأغلب ھذه السبخات تقع 

تراكمات ودیة والمنحدرات وتتكون من مناطق منخفضة تتالقى فیھا األفي 

ً بعضطینیة وملحیة فوق بعضھا   .ا

–مرزق (وھذه السبخات لم یتم دراستھا بعد وھي سبخة وادي عتبة جنوب الطریق 

كما توجد سبخات في تراغن . وتسمى بعدة أسماء كالسبیطات والقصبات) تساوة

لكثبان الرملیة ألدھان مرزق وھي تحتوي على ملح   محادیة ل2 كم 720مساحتھا 

 2 كم54 سبخات أھمھا سبخة سعیدة مساحتھا 3الطعام وسبخة منطقة الدلیم وتظم 

كذلك تنتشر العدید من السبخات األخرى مابین تمسة وتراغن وھي تحتوي على 

  .أمالح البوتاسیوم والماغنسیوم والصودیوم

ة الویغ وواو الناموس وسبخة بئر األبیض تتواجد في سبخفأما أمالح الترونا 

 المزید من ببالقطرون وبمنطقة تجرھي  وسبخة تمسة وھي تتطل) البحیرات(

  .الدراسات

  بلدیة غات
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  الطینات -1

توجد الطینات ضمن معظم التكوینات الصخریة بالمنطقة في غربھا حیث تتكشف على 

ر الغریني والرملي  متر تتخللھا طبقات رقیقة من الحج50 -20السطح بسمك من 

بإحتیاطي % 30-17وإلیت من  % 32-24وتتنوع في خصائصھا من الكاولین بنسبة 

 من النوع الحجر الطیني الرملي بالقرب من غات والبركت دعوت) مالیین األطنان(ھائل 

  . ملیون طن60بإحتیاطي یزید عن 

  . ونةیجر بعد خلطھ بطین أكثر لین في صناعة اآلیمكن إستغالل الط

- 23ویظھر الطین بجوار أكاكوس ویغطي مساحات شاسعة نسبة الكاولین تتراوح من 

وإحتیاطي بمالیین األطنان ویمكن % 33-10السلیكا من % 27- 17اإللیت من % 55

إستخدامھ في صناعة األجر والطوب المجوف، وعند  منطقة تین الخرمة غرب 

 وھناك العدید من األماكن  ملیون طن350العوینات یوجد الطین بإحتیاطي یزید عن 

  .األخرى

  )السلیكا( األحجار الرملیة -2

أھم ھذه الرواسب الحجر الرملي الكوارتیزي في جنوب غرب المنطقة وھي صالحة في 

ً  متر40صناعة مواد البناء ،سمكھا یصل إلى  ملیون طن ،كما 100 ویقدر اإلحتیاطي با

  . الدراساتیمكن أن تدخل في صناعة الزجاج وھي تتطلب المزید من

  األحجار الجیریة -3

تتراوح في مكونھا من الحجر الجیري والحجر الجیري الرملي وغیر نقیة وال یوجد سمك 

 10-2توجد بسمك من ) جبل العطشان( كم شمال غرب العوینات 150مناسب فقط عند 

  .متر وھي مالئمة للشرشور

  الجبس -4

. وتستغل بشكل ضیقیتكشف الجبس بشكل متبادل مع الطین وبعض رواسب السباخ 

ملیون طن 100متر وبإحتیاطي 5-4وأھم موقع لھ شمال أنزاوا حیث یظھر بسمك من 

  . أھمیتھ إقتصادیامنوھو في موقع منعزل مما یقلل 

  

  األمالح -5

وھي تتواجد في معظم الوحدات الصخریة ذات تركیز ضعیف والھالیت أكثر األمالح 

لرمال والغرین والجبس وھي تتواجد تواجدا في صورة قشر سطحیة بسیطة مختلطة با

في العوینات ووادي تنزوفت ووادي أراون ونكیومت وحاسي أنجوال نسبة الملح التزید 
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في موقع شرق البركت ویستغل محلیا لبعض األغراض وھي تتطلب % 40و% 30عن 

  .المزید من الدراسات

  رواسب الجاروسیت -6

 الغربي من وادي تنزوفت ضمن وھي كبریتات الحدید والصودیوم المائیة في الجزء

جاروسیت وتستخدم كمادة صبغیة صفراء % 97رواسب السباخ وتحتوي على نسبة 

لصناعة الطالء كذلك تتواجد التربة الحمراء الالتیریت شرق العوینات وھي غنیة بأكسید 

  .ھنفس الحدید والتي تستخدم للغرض

  الیورانیوم -7

صخور الحجر الرملي كذلك العناصر شواھد من الیورانیوم والعناصر المشعة في 

 .األرضیة الناذرة وھي غیر ذات جدوى إقتصادیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  التوصیات
من خالل سرد الفرص الصناعیة في كل البلدیات لوحظ إستخدام الصخور الصناعیة 

ً على نطاق ضیق ینحصر في الصخور الكربونایتیة سواء كانت حجر ً  جیریا  م أا

را كأحجار زینة، كذلك دسمنت والركام ألعمال البناء ونادولومیتي في صناعة اإل
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، كذلك رمال السلیكا  یكاد یوجد أي إستثمار إقتصادي لھا الصخور البركانیة ال

في حین أن ھذه الصخور الصناعیة تدخل في العدید من الصناعات الھامة . والطینات 

 نوصي بإجراء  علیھ طنيالتي الغنى عنھا في الصناعة مما یزید في دعم اإلقتصاد الو

المزید من الدراسات الجیولوجیة التفصیلیة والتعدینیة حول رواسب وصخور التكوینات 

الصخریة غیر المتجددة والمتوفرة في كل البلدیات وتحدید إحتیاطیاتھا وإستخداماتھا 

بالقدر الممكن وتحدید درجة نقاوتھا وطرق إستخالصھا وإجراء دراسات الجدوى 

ة لھا مع حمایة الموجود منھا من حیث اإلستغالل العشوائي وغیر المنظم اإلقتصادی

حیث یمكن إقامة العدید من الصناعات وفق ماھو مذكور سلفا وزیادة البحث عن 

ً كون مصدرالخام لھا متوفریصناعات أخرى    محلیا وذلك لتلبیة إحتیاجات مناطق لیبیا،ا

ھا أھمیة بالغة عالمیا خصوصا منطقة كما یجب التركیز على المعادن الفلزیة لما ل

العوینات الشرقیة وجبل إیقي وجبل الحساونة وغیرھا كمصدر خامات إستراتیجیة 

  .مستقبلیة 

  الفرص الصناعیة المقترحة

) البلدیات(من خالل اإلستعراض السابق لإلمكانیات المتاحة المتوفرة بمناطق لیبیا 

معدنیة یمكن إقتراح بعض الفرص الصناعیة والمتمثلة في الموارد الخام الطبیعیة وال

والتي ) أسري(ة مصانع على مستوى الدولة أو على مستوى أفراد أبحیث تكون على ھی

من شأنھا ان تساھم في التنمیة المكانیة الصناعیة للبلدیات ھذا یعتمد على التعرف على 

ع كل طبیعة وظروف كل المناطق وما یتوفر بھا من خدمات ومرافق على أن تخض

الفرص المقترحة لدراسات الجدوى الفنیة و اإلقتصادیة األولیة والتفصیلیة قبل الشروع 

  -:في تنفیذھا وھي كالتالي حسب البلدیات ونوعیة الصخور

  بلدیة طرابلس 

 االحجار الجیریة   •

مھا  فى إنتاج الشرشور وینتج منھا مع االسمنت والرمل فى ظیستغل فى مع -1

 . الطوب االسمنتى  وانواع من الخرسانات انتاج العدید من انواع

 

 الكالكارینیت  •

استغلت معظمھا فى طوب البناء اال ان ھذا االستغالل أثر بشكل كبیر فى البیئة  -1

ً البحریة للمنطقة مما یجعل استغاللھ مھدد  . للبیئة ا
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  رمال السیلكا  •

 .الكثبان الرملیة الساحلیة تستخدم فى الخلطات الخرسانیة  -1

 .رملیة وسط البلدیة یمكن انتاج القرمید والطوب الرملى الجیرى منھاالرواسب ال -2

 .یستخدم فى جنوب البلدیة فى صناعة الزجاج  من قبل مصنع العزیزیة  -3

 الطینات  •

 .یمكن ان تستغل فى صناعة الخزفیات والحراریات  -1

  :بلدیة الجفارة

 األحجار الجیریة •

اعة اإلسمنت والجیر كذلك یوجد موقع تستغل مواقع منھا حالیا إلنتاج الشرشور وفي صن

  .رأس الدالي ألحجار الزینة

 رمال السیلیكا •

  )القزة( یمكن إستغاللھا لمواد البناء  -1

 تستغل لمصنع زجاج العزیزیة -2

  للطوب الرملي الجیري والخفیفنباالمكان إنشاء مصنعی -3

 الجبس •

 مصنع إنتاج ألواح الجبس وصناعات أخرى -1

 منت حالیایستغل منھا كمادة مصححة لإلس -2

 بلدیة الجبل الغربى 

 :االحجار الجیریة  •

 مصانع إنتاج البالط واحجار الزینة والشرشور -1

 مصنع لإلسمنت والجیر -2

 الطینات  •

 )غریان(مواقع تستغل حالیا في صناعة اإلسمنت  -1

 )القواسم(موقع یستغل في مجمع الخزف   -2

ألجر موقع یستغل في صناعة اإلسمنت ومن الممكن إستغاللھ في صناعة ا -3

 )وادي غان(

 )یفرن(موقع یستغل في صناعة األجر مع إمكانیة التوسع بھذه الصناعة -4

 )شكشوك(موقع طینات الجوش باإلمكان إنشاء صناعة للطوب الحراري  -5
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 )القریات الغربیة(إنشاء مصنع للفخاریات  -6

 رمال السیلكا  •

 موقع غریان وأبوغیالن والجوش یستغل لمصنع الزجاج -1

 الجبس  •

یر یصلح إلنتاج اإلسمنت والجیر ومن الممكن إقامة بعض إحتیاطي كب -1

 الصناعات الجبسیة علیھ 

 احجار الزینة  •

األحجار الدولومیتیة بمزدة باإلمكان إنتاج الكتل الحجریة والشرائح الرخامیة  -1

 والشرشور الداخل في صناعة البالط وھي تستغل حالیا

 الصخور البركانیة  •

  دى إستغاللھا كأحجار زینة  وشرشورتتطلب دراسات تفصیلیة لمعرفة م

 بلدیة نالوت 

 االحجار الجیریة •

 باإلمكان انشاء مصنع اإلسمنت والجیر  -1

 فتح محاجر للشرشور   -2

 الجبس •

 باالمكان قیام صناعات جبسیة على الخام    -1

  بلدیة المرقب

 :الحجر الجیري •

 یستغل منھا حالیا لصناعة اإلسمنت -1

 ران في المصانع الحراریة من الدولومیتباإلمكان صناعة قوالب التبطین لألف -2

 مادة صھر الحدید -3

 :الطینات •

 مصنع إلنتاج بالط الجدران -1

 :رمال السیلیكا •

 مصنع إلنتاج الطوب الرملي الجیري -1

 مصنع إلنتاج الزجاج -2

 :البازلت •
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 مصنع إلنتاج الصوف الصخري -1

 بلدیة مصراتھ 

 االحجار الجیریة  •

 یستخدم فى صناعة االسمنت فى مصنع زلیطن  -1

 یدخل فى صناعة الحدید  -2

 الدولومیت  •

 استخدام الدولومیت یقتصر على انتاج الركام  و یتطلب المزید من الدراسة  -1

 الكالكارینیت  •

  یستخدم فى انتاج الطوب  -1

 الطینات  •

 یستخدم فى صناعة االسمنت بزلیطن  -1

 االمالح  •

 قیام المزید من الصناعات على االمالح المتوفرة فى سبخة تاورغاء  -1

 ر الزینة احجا •

 ى شكل كتل نتاج القرانیلیا واحجار الزینة علفتح محجر ال -1

 بلدیة سرت

 االحجار الجیریة  •

 لیا لصناعة البالط یتصلح كمحاجر النتاج الركام والقران -1

 محاجر خام لالسمنت والجیر وفى صناعة الحدید والصلب  -2

 الكالكارینیت  •

 یستغل كطوب بناء -1

 رمال السیلكا •

  و الخلطات الخرسانیة محاجر الغراض البناء -1

 الجبس  •

 یدخل فى صناعة االسمنت و مواد البناء -1

 االمالح •

  یستغل فى انتاج ملح الطعام  -1

 احجار الزینة  •
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  مصنع النتاج الحلي -1

  :بلدیة الواحات

 :الحجر الجیري •

 مصنع إسمنت -1

 :رمال السیلیكا •

 إنشاء محاجر لرمل البناء -1

 :الطینات •

 جر والخزف إنشاء مصنع اآل -1

 :األمالح •

 نشاء مجمع كیماوي إلنتاج الماغنیسیوم والبوتاسیوم والصودیومإ -1

 :السیلیستایت •

  مصنع إلنتاج األلعاب الناریة واإلشارات الضوئیة والخزف

  بلدیة إجدابیا 

 االحجار الجیریة  •

 یمكن استخدامھا إلنشاء مصنع اسمنت  -1

 رمال السلیكا  •

 كمواد بناء وفى صنع الخلطات الخرسانیة  -1

 لكاشطة  مصنع المواد ا -2

 مصنع قوالب الزجاج والسیرامیك  -3

  

  

  

 بلدیة بنغازى 

 الحجر الجیرى  •

یستغل العدید من المواقع منھ لمصنع بنغازى لالسمنت ویمكن فتح محاجر  -1

 للركام 

 الدولومیت  •
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 .یمكن  فتح مصنع إنتاج الطوب الحرارى لتبطین االفران  وكذلك انتاج الركام  -1

 الكالكارینیت   •

  لعمل القوالب الحجریة یستغل الكثیر منھ -1

 رمال الشاطئ •

 .تستخدم بشكل كبیر فى الخلطات الخرسانیة وكذلك المالط  -1

 الطینات  •

 .تستثمر فى صناعة االسمنت بمصنع بنغازى وممكن فتح مصنع النتاج الخزف  -1

 .الجبس  •

ھناك بعض المواقع ثبت صالحیتھا فى صناعة االسمنت واستخدمت لمد  -1

نت ولكنھ یتطلب دراسات اخرى لمعرفة مدى مصنعى بنغازى ودرنھ لالسم

 .متھا للدخول فى الصناعات الجبسیة االخرى ءمال

 .االمالح  •

 .معظمھا تستغل فى  مصنع كركورة للملح  -1

  بلدیة المرج 

 االحجار الجیریة  •

  يمصنع النتاج البالط االرض -1

 الدولومیت  •

 محاجر انتاج الركام  -1

 رب علیھ  بعد اجراء تجايمصنع انتاج الطوب الحرار -2

 ) القرانیلیا (مصنع الحجار الزینة  -3

 مصنع لالسمنت  -4

 

 الطینات  •

یستغل منھا فى مصنع الھوارى لالسمنت  كمواد مصححة فى صناعة االسمنت   -1

 . منھا يمع العمل على اجراء المزید من الدراسات فى الجزء الجنوب

 الجبس  •

 یستغل فى مصنع بنغازى ومصنع درنة لالسمنت  -1

  .نتاج الصناعات الجبسیة المختلفة قیام مصانع ال -2
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  بلدیة الجبل االخضر 

 الحجر الجیرى  •

یصلح لصناعة االسمنت ولكنھ یتوقف على مدى توفر المواد المصححة مثل  -1

 .الجبس والطین لفتح مصنع إسمنت 

 الدولومیت  •

  يفتح مصنع طوب حرار -1

 حجار زینة أك -2

 كمادة تساعد فى صھر خام الحدید   -3

 الكالكارینیت  •

 ل حالیا فى احجار البناء یستغ -1

 الطینات  •

باإلمكان انشاء بعض المصانع للصناعات الخزفیة والفخاریة  بعد عمل المزید  -1

 من الدراسات والتجارب الصناعیة 

  بلدیة درنة

 األحجار الجیریة •

 )الفتائح( یستغل منھا حالیا في مصنع اإلسمنت  -1

 ئناباإلمكان إستخدامھ كمادة مالئة للطالء واللد -2

   إنتاج الطوب الحراري من الدولومیتمصنع

  بلدیة البطنان 

 :األحجار الجیریة •

 إنشاء مصنع اإلسمنت والجیر  -1

 أنشاء مصنع للطالء -2

 الدولومیت  •

 إنشاء مصنع للطوب الحراري -1

 محاجر الشرشور -2

 الطینات •

 إنشاء مصنع طوب األجر -1

 یدخل في إنتاج اإلسمنت -2
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 رمال السیلكا  •

 إنشاء مصنع الطوب الرملي الجیري -1

 االمالح  •

 .مصنع تنقیة وتكریر ملح الطعام -1

  :بلدیة سبھا

  الطینات •

 مصنع للطوب الحراري -1

 مصنع للخزف -2

 رمال السیلیكا •

 مصنع للطوب الرملي الجیري -1

 محاجر لرملة الخرسانة -2

 األحجار الجیریة •

 محاجر شرشور -1

  مصنع إلنتاج البالط والشرائح المصقولة -2

 :بلدیة الجفرة 

 األحجار الجیریة •

  إسمنت وجیرإنشاء مصنع -1

 إنتاج مادة لصھر الحدید في األفران وتحسین التربة -2

 إنشاء محاجر للركام  -3

 مصنع للطوب الحراري من الدولومیت -4

 

 الجبس •

  إنشاء وحدات إلستخالص حامض الكبریتیك

 :رمال السلیكا •

 مصنع زجاج وخزف -1

 محاجر رمل للخلطات الخرسانیة ألعمال البناء -2
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 :الطینات •

 جرآلجدراني وامصنع إلنتاج البالط ال -1

 :أحجار الزینة •

تتمثل في الصوان والمرو والعقیق ذات األلوان المتنوعة والزاھیة وتستخدم  -1

 نشأ علیھا وحدات حرفیة تكحلي وھي 

 :الصخور البركانیة •

باإلمكان إنشاء محاجر ركام ألعمال الرصف  الثقیلة كالمھابط ورصف السكك  -1

 الحدیدیة وكأحجار زینة للمباني

  الشاطئ بلدیة وادى

 خام الحدید  •

 صناعة الحدید والصلب  -1

 صناعة اإلسمنت كمادة مصححة إلنتاج الكلنكر -2

 الطینات  •

 والفخار وأصص الحدائق والبالط جرآلفتح مصنع ل -1

 مصنع انابیب الصرف الصحي -2

 رمال السیلكا  •

 مصنع إلنتاج الزجاج العالي الجودة والبلوري وشبھ البلوري -1

 الطوب الرملي الجیري والخفیف -2

 االحجار الجیریة  •

 فتح مصنع لإلسمنت -1

 )الجرانیلیا(والبالط )الشرائح المصقولة الصلبة( مصنع إلنتاج أحجار الزینة  -2

  

  :بلدیة وادي الحیاة

 )السیلیكا(األحجار الرملیة •

 إنشاء محاجر رمل البناء -1

 مصنع للطوب الرملي الجیري -2

 ةبأنتاج الركام من الصخور الرملیة الصل -3

 ف بعد إجراء الدراسات التفصیلیة علیھامصنع للزجاج والخز -4
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 الطینات •

 مصنع للخزف -1

 الحجر الجیري •

 مصنع للطالء -1

 إنتاج مواد لتحسین التربة -2

 :األمالح •

 مصنع إلنتاج المنظفات والصناعات الكیمیائیة إلنتاج الصوداكاویة -1

 :أحجار الزینة •

باإلمكان إنشاء وحدات حرفیة لصناعة الحلي من الصوان والحجر الرملي  -1

  لرصیصوا

  بلدیة الكفرة

 :الصخور الناریة •

 فتح محاجر إلنتاج الركام لرصف الطرق والسكك الحدیدیة -1

  فتح محاجر ومصنع إلنتاج أحجار الزینة -2

 )السیلیكا( الحجر الرملي •

 مصنع زجاج -1

 مصنع إلنتاج الخرسانة العادیة والخاصة -2

 مصنع إلنتاج الطوب الرملي الجیري -3

 :الطینات •

 مصنع إلنتاج الطوب -1

  

  

 لدیة مرزق ب

 الصخور البركانیة  •

  انشاء محاجر شرشور -1

 احجار رملیة كوارنیزیة  •

 بنیة العادیة والخاصة مصنع لصناعة الخرسانات لأل -1

 فتح محاجر الشرشور   -2
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 الدولومیت  •

 انتاج الركام  -2

 انتاج احجار الزینة -3

 الطینات  •

 جر آلانشاء مصنع ا -1

 االمالح  •

  .یمیائیة مصنع استخالص انواع االمالح والمواد الك -1

  لدیة غاتب

 الطینات  •

  جرآلمصنع ل -1

 :السیلیكا •

 محاجر لمواد البناء -1

 مصنع للزجاج -2

 :الحجر الجیري •

 محاجر إلنتاج الشرشور -1

 :الجاروسیت •

 مصنع إلنتاج المادة الصبغیة للطالء -1

 االمالح  •

 .مصنع تنقیة وتكریر ملح الطعام -2

  
  
  
  

  
  
  
  

  لدیاتجدول یوضح انتشار وتوزیع الصخور الصناعیة حسب  الب
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  المراجع

 .ریط الجیولوجي اإلقلیمي للیبیا دراسات أعمال التخ )مركز البحوث الصناعیة(  -1

 .دراسات التنمیة المكانیة      )مركز البحوث الصناعیة(  -2

 .     الموارد المعدنیة في لیبیا )ث الصناعیة مركز البحو( -3

  

  

  

احجار 
 الزینة

مواد خام 
 فلزیة

صخور 
 جرانیتیة

صخور 
حجرجیر دولومیت الكالكارینیت جبس طینات رمال سلیكا  الرصیص االمالح بازلتیة

 ي
 خامات

 
  طرابلس 11   11  11 11      
 الزاویة 13 13  13 13        
 بنغازي 5 5 5 5 5 5   5    
 مرزق 22           
 بنى ولید 9 9   9  9   9 9  9 9

 مصراتھ *9 9  9  9   9   9 
 سرت 8 8 8 8  8   8  8  8

 الجبل االخضر 3 3 3  3  3     
 إجدابیا 6 6 6 6 6 6  6    
 درنة 2 2 2  2   2    
 المرج 4 4  4 4       4

 لشاطئوادى ا 18 18   18 18 18 18   18 18
 غات 21   21 21 21  21   21 
 الجفرة 17 17  17 17 17  17 17 17 17 17
 الجفارة 12  12 12 12 12      12
 اتالواح *6  6 6 6 6  6   6 
 مسالتھ-ترھونة 10 10 10  10 10   10   
 الكفرة 7 7   7 7  7 7 7 7 7

  الجبل الغربي 15 15  15 15 15  15 15   
 وادى الحیاة 20    20 20  20    20
 سبھا 19 19   19 19 19     19
 نالوت 15 15  15  15  15    
 البطنان 20 20 20   20  20    
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   السیاسات البیئیة والتنمیة المكانیة المستدامة بلیبیا-6
إن العوامل البیئیة باتت من أھم األسس التي یجب تضمینھا في خطط التنمیة المكانیة 

ستراتیجیات التنمیة القطاعیة ، وكذلك الحال بالنسبة ال واالقتصادیة الوطنیة طویلة المدى

  .وبرامج االستثمارات

وتتأثر البیئة اللیبیة سلبیا بالظواھر العالمیة واالقلیمیھ المتمثلة في التغیر المناخي 

، وكذلك بالتطورات المحلیة مثل استمرار  والتصحر وتفسخ االنطمة البیئة الطبیعیة

راضى بالتجمعات السكانیة وحولھا  ، وتلوث اال استنزاف مصادر المیاه الجوفیة وتلوثھا

، وفقدان بعض  وتلوث الھواء بالقرب من المجمعات السكانیة والصناعیة الرئیسیة
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االراضى الزراعیة البعلیة نتیجة للزحف العمراني علیھا ، وتلوث میاه الساحل وغیرھا 

لسلبیة على  للحد منھا أو وقف تلك التأثیرات اة ومجدیةالكثیر، فیجب اتخاذ تدابیر فعال

  .البیئة 

 التنمیة إحدى الوسائل لالرتقاء باإلنسان ، ولكن في غیاب التخطیط البیئي وفى غیاب دتع

بل وإحداث التلوث  ، المتابعة ، تساھم التنمیة في استنفاد الموارد وإیقاع الضرر بھا

  .  1مراض المزمنة والحادة والسرطانیة األوزیادة نسبة 

بأنھا تنمیة تفیـد االقتصاد أكثـر منھا البیئـة أواإلنســان   فمثل ھذه التنمیة یمكننا وصفھا

تستفید من موارد البیئة  " تنمیة بیئیة مستدامة" ولیست " تنمیة اقتصادیة" فھي 

ونتیجة لما تحدثھ ھذه  . إلى بروز مشكالت كثیرة صاد مما أدىوتسخرھا لخدمة االقت

 التنمیة السریعة من تلوث لمواردالبیئة وإھدار لھا ، فإن تكالیف حمایة البیئة تضاعفت في

اآلونة  األخیرة حیث تتراوح التكلفة االقتصادیة لعملیةاإلصالح في البلدان المتقدمة ما 

  .2اإلجمالي القومي   من الناتج % 5و  % 3بین 

فدولنا بحاجة ماسة وسریعة لتنمیة اقتصادیة بیئیة ، تأخذ معیار التنمیة المستدامة في 

 التلوث برامجھا ومن ضمن أولویاتھا المحافظة على المجتمعات البشریة والجغرافیة من

  .ومن التخریب ومن الدمار

 :قضایا البیئة بلیبیا  .1

سمنت مثال ألفمصانع ا.  الغازیة والصلبة والسائلة تاث لیبیا من جملة من الملويتعان

تنفث في ملوثاتھا الغازیة بالبیئة بدون رقابة وال متابعة من أجھزة الدولة ، والمخلفات 

ة أو معالجة ، والمخلفات السائلة ، منھا الخطرة تلقى على حافة الطرق بدون أي معامل

مخلفات الصرف الصحي بطرابلس تلقى مباشرة في البحر أألبیض المتوسط ، وفى 

التربة الزراعیة بالمناطق الجنوبیة  ، وبدون اى معالجة ، مما تسبب في تدھور البیئة 

  .البحریة ، وتقلیص لالراضى الزراعیة ودمار للتنوع الحیوي  بھما 

   ھذه كلھا من معوقات التنمیة المكانیة بلیبیا ، ویجب إیجاد الحلول لكل تلك القضایا فتعتبر

  :أھم محاور قضایا التنمیة المكانیة بلیبیا .1.2

البیئة (والتي یجب استدامتھا للمحافظة على البیئة م محاور قضایا التنمیة المكانیة من أھ

  :تى ألا) المادیة والبیئة غیر المادیة

  -:عیة التنمیة الزرا )1
                                                           

  .2007 التلوث البیئي وأثره على صحة أإلنسان ، مكتبة أالسرة القاھرة ، محمد السید أرناؤوط ، . د 1
  .2007صالح الحجار ، أإلصالح البیئي فى الوطن العربي ، دار الفكر العربي ، الطبعة أألولى ، .د 2
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 بلیبیا الزراعة ھي من المحاور الرئیسیة في أي عملیة تنمویة خاصة في المناطق 

الجنوبیة ، ولكن ھناك عوامل كثیرة ما زالت تتحكم في ھذا القطاع الھام وتسبب قصورا ً 

 جانب اإلضرار بالبیئة ، مثل  قلة مساحة األراضي الزراعیة ، ىفي مجال تنمیتھا إل

   -:اضى الزراعیة نتیجة للتالىوتتأتى قلة أال ر

التوسع العمراني ، التجریف  ، التصحر ، ملوحة األرض ،  قلة موارد المیاه ، التزاید 

المستمر في عدد السكان ، وزیادة االستھالك ، اإلكثار من استخدام األسمدةالكیماویة 

بة   وإصا-وات واألطعمة ى إلحاق الضرر بالخضروالمبیدات الحشریة التي أدت إل

  .اإلنسان بكثیر من األمراض والقضایا الصحیة 

  وأخیرا  ،،،،،

لیبیا بحاجة ضروریة  إلدارة الموارد الزراعیة ،  للحفاظ على المخزون الطبیعي من 

المیاه ، وعدم تدھور التربة الزراعیة ، واالعتماد على البذور المحلیة ، ولیست 

  .المستوردة

 :التنمیة الصناعیة  )2

عة ھي الدعامة الرئیسیة في عملیات التنمیة ویمكننا تصنیف أنواع  الصناد    تع

   - :الصناعات علي النحو التالي 

  . صناعات غذائیة  -1

  . صناعات كیمیائیة  -2

  . صناعات ھندسیة  -3

  . صناعات معدنیة وحراریة  -4

 للماء م اإلطالق سواء للھواء أى من أھم مصادر التلوث علد تعھ  وھي في الوقت نفس

  "  السمعي والبصري حتى التلوث

 رباعي اإلبعاد في ا الصناعة مصدرد  ففي غیاب التخطیط البیئي والرقابة البیئیة ، تع

إحداث التلوث ، فمنھا تتصاعد األدخنة وتلوث الھواء ، إضافة إلى المخلفات السائلة التي 

رھا تلوت المیاه ، وكذلك أصوات اآلالت التي تلوت السمع والمخلفات الصلبة التي بدو

  . 1تؤثر على البصر والرؤیة 

  -:الطاقة والبیئة  )3

                                                           
 .54 ، ص2005حمایتھا ، تلوثھا ، مخاطرھا ، دار صفاء للنشر والتوزیع ، : عماد محمد الحفیظ ، البیئة . د1 
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  توجد مصادر متعددة إلنتاج الطاقة والتي تلعب أیضا  دورا ً كبیرا ً في عملیة التنمیة 

   .1  احتراق الوقود- المخلفات الزراعیة والحیوانیة -لطبیعي    الغاز ا-ومنھا النفط 

ثل و لكن غیاب التخطیط البیئي زاد التلوث معھا خاصة بالنسبة لتلوث الھواء أو الماء م

  : انبعاث الغازات الضارة مثل 

   ثاني أكسید الكبریت ، اكاسید النیتروجین ، والجسیمات العالقة

  -:النقل والبیئة  )4

   -:      تتعدد وسائل النقل 

  .  نقل بري -1                                

  .  نقل جوي -2                                

  .  بحري -نھري :  نقل مائي -3                                

    ویعد النقل البري من أكثر وسائل النقل شیوعا في جمیع بلدان العالم سواء المتقدمة او 

سیارات ، (النامیة ، وھذا ال یعني قلة استخدام الوسائل االخري وذلك نتیجة لتعددھا ، 

، والتي ) اجات العادیة دراجات بخاریة ، حافالت ، عربات نقل ، قطارات ، وحتي الدر

  . ال توجد لھا أیة آثار سلبیة أو ضارة بالبیئة 

أما بالنسبة للنقل الجوي أو المائي فیعد نوعا ً ما تأثیره المستمر علي اإلنسان حیث 

. یتعرض اإلنسان إلي الضوضاء الناتجة من مثل ھذه الوسائل علي فترات متباعدة 

 دمصادر الطاقة المستخدمة في تحریكھا ، لذلك تعوتتصل وسائل النقل اتصاال وثیقا ً ب

من العناصر البارزة في تلوث البیئة  والھواء الذي یحیط بنا فعند احتراق النفط یتصاعد 

   -:منھ الغازات اآلتیة 

   الرصاص ، ثاني أكسید الكربون ، أول أكسید الكربون ، المواد =احتراق النفط  

جین ،الجسیمات والمركبات الكیمیائیة ، الضباب الھیدروكربونیة ، اكاسید النیترو

الذي ینتج من تفاعل اكاسید النیتروجین والمواد الھیدروكربونیة  في وجود ( ألدخاني 

  ) . ضوء الشمس 

   -:اإلمراض التي تسببھا لإلنسان مثل  ناھیك 

بة ذن ، اإلصالربو وأمراض الجھاز التنفسي ، التھابات العین واألنف  واأل  أزمات ا

بإمراض السرطان ،  وتعرض النباتات للتلف ، وإصابة الحیوانات باألمراض وتعرضھا 

  . لالنقراض 

                                                           
 .2009یحي الفرحان ، وأخرون ، البیئة والموارد والسكان في الوطن العربي ، الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات ، . د 1
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، ووسائل النقل النھریة ضررھا ) السكك الحدیدیة (   ولكن نجد أن وسائل النقل البریة 

  . اقل بكثیر من ضرر الوسائل االخري 

، ) السیارات ( ائل النقل البریة    ویمكن تجنب اآلثار السیئة لھذه الوسائل خاصة  لوس

باستخدام الغاز الطبیعي ، وتحسین محركات السیارات ، وإجراءات الصیانة الدوریة 

  .1علي السیارات ، ووجود مراقبة ومتابعة من أجھزة الرقابة والمتابعة

 :السیاحة والبیئة  )5

ة في العالم ، فكلما كانت أالماكن تنطوي السیاحة علي إبراز المعالم الجمالیة ألي بیئ

وتبدو للوھلة األولي إن السیاحة ھي . نظیفة وصحیة كلما ازدھرت السیاحة وانتعشت 

حد المصادر للمحافظة علي البیئة وإنھا ال تسبب اإلزعاج لھا ، فھي ال تعد مصدرا ً من أ

احة فھي تشكل لكنھ علي العكس ، فالبرغم من الجوانب االیجابیة للسی. مصادر التلوث 

مصدرا ً آخر من مصادر التلوث البیئي  والتي تكون من صنع اإلنسان أیضا ، فالبد من 

تحقیق التوازن بین السیاحة والبیئة من ناحیة وبینھا وبین المصالح االقتصادیة 

  : ، فمثالمن ناحیة أخرى واالجتماعیة التي ھي في األساس تقوم علیھا 

 إلي اإلضرار باإلحیاء البحریة ىت البحریة أدممارسة السیاح لبعض الریاضا •

من األسماك النادرة ، والشعب المرجانیة والذي یؤدي إلي نقص الحركة 

  . السیاحیة في المناطق التي لحق بھا الضرر 

زیادة تلوث میاه البحر وخاصة البحر األبیض المتوسط ، لم تعد صالحة  •

   .لالستحمام نتیجة للتخلص من میاه المجاري فیھا

ونجد انتشار القمامة والفضالت فوق القمم الجبلیة حیث تمثل الجبال مناطق  •

جذب سیاحي من الدرجة األولي حیث نمارس علیھا الریاضة السیاحیة من تسلق 

ول عن كل ھذه الكوارث وإتالف المناطق ؤومشي ، فالسائح لیس وحده ھو المس

 لھذه المناطق لھما دخل كبیر األثریة أو السیاحیة لكن الطبیعة والسكان األصلیین

  . في ذلك أیضا 

 :تحدیات التنمیة المكانیة بلیبیا . .1.2

 : عدم الوعي بأزمات الكوارث الطبیعیة  •

                                                           
  .السابق المرجع 1
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االھتزازات والزالزل ، اإلمطار والسیول ، العواصف والریاح  •

  . واالنھیارات

):  غیاب التخطیط(ولة تساعد في تدمیر البیئة المسؤالنشاطات البشریة غیر  •

لتربة ، تلوث الھواء ، تلوث الماء،االنفجارات النوویة ، اب في تلوث تسب

  .والزحف العمراني 

فالتغیرات المناخیة بالعالم الیوم تطال كل : غیاب السیاسات البیئیة للدولة  •

دول العالم ، بما فیھا الدول النامیة ومنھا لیبیا ، فالتغیرات تشمل ارتفاع في 

میاه ، وقلة في أإلمطار، وقلة في التنوع درجات الحرارة، والشح في ال

الحیوي ، كلھا تسبب في ھجرة لمالیین من أألفارقة من دول الصحراء إلى 

 .            لیبیا ، وكلھا تتطلب سیاسات بیئیة مستدامة 

 السیاسات البیئیة المستدامة للتنمیة المكانیة .2

مصالح المتضاربة والحاجة تدعو أن التنمیة المكانیة یجب أن تأخذ في الحسبان كل تلك ال

 . إلى التخطیط الطبیعي الجید على المستوى الوطني واإلقلیمي 

والمبدأ األساسي لإلستراتیجیة المتكاملة ھو تحدید وقیاس نمط وكثافة وأسالیب  •

استغالل األراضي والموارد الطبیعیة بحیث تكون مستدیمة بیئیا ، وتشكل قضایا 

ي عملیة تخطیط وتنفیذ برامج ومشاریع التنمیة البیئة المعیار األساسي ف

 .االقتصادیة واالجتماعیة التي لھا تأثیر على البیئة 

وضع برامج وخطط للتقلیل من قضایا التلوث البیئي على المدى القریب وعلى  •

 :المدى الطویل وتكون على النحو التالي

  ث الھواء  ،لتقلیل من تلوات الصلبة بطریقة سلیمة بیئیا ، لإدارة للنفای •

مكافحة التصحر ، حمایة التنوع الحیوي من التلوث ،مكافحة التلوث بصورة  •

   .1دوریة والناتج من العملیات الصناعیة

  :أھداف استراتیجیھ . 1.3

ومن أجل إنجاز مكونات أإلستراتیجیة البیئیة بالسرعة الممكنة فإن األمر یتطلب ضرورة 

تنمیة وتنفیذ اإلستراتیجیة التي تسعى إلى التنسیق بین تنمیة استخدام األراضي وحمایة 

شاریع ، بمعنى آخر ففي الوقت الذي تكون ھناك حاجة إلى دعم م’ الموارد الطبیعیة
                                                           

 2030–2006، السیاسة المكانیة الوطنیة، )الھابیتات(، بالتعاون مع برنامج أألمم المتحدة للمستوطنات البشریة  مصلحة التخطیط العمراني بلیبیا1
 .186ص
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التنمیة االقتصادیة والصناعیة والبنیة التحتیة ومشاریع الخدمات االجتماعیة وما ینتج 

عنھا من خلق فرص عمل جدیدة وانتعاش مالي وخلق مصادر للدخل، فإن الحاجة تدعو 

كذلك إلى المحافظة على المصادر الطبیعیة األساسیة مثل الھواء النقي والمناخ المالئم 

ة والتربة الزراعیة والموارد البحریة والشواطئ ذات الجذب السیاحي والموارد المائی

والغابات واألراضي الزراعیة والرعویة واألماكن الطبیعیة التي تتمیز بجذب سیاحي ، 

  ..وما إلى ذلك

  :فتھدف أإلستراتیجیة البیئیة لالتي 

  . ضمان حقوق اللیبیین في العیش في بیئة صحیة□

 و اقتصادیة مستدیمة بیئیا ، ال للجیل الحالي من اللیبیین  تحقیق تنمیة اجتماعیة□

  .فقط بل لألجیال القادمة أیضا

 :مكونات اإلستراتیجیة البیئیة  .2.3

  .سیاسات مكافحة الجفاف والتصحر  .1

  .السیاسات الخاصة بالتحریج وبالمنتزھات الوطنیة لدعم األنظمة االیكولوجیة .2

  ) .محلیا وإقلیمیا(عكسیة سیاسات مكافحة التغیرات المناخیة ال .3

  .المعاھدات واالتفاقیات اإلقلیمیة والدولیة حول البیئة  .4

  .أإلدارة البیئیة للموارد الطبیعیة للتنمیة  .5

  .آلیات رفع الوعي البیئي  .6

تلوث الھواء ،وتلوث المیاه ، وتلوث ( سیاسة إدارة المخلفات والتحكم بالتلوث ، .7

  )خطرة وغیرھاالتربة ، وإدارة المخلفات الصلبة وال

اق االیكولوجي ـــالنط(إدارة استخدام أالراضى بالمناطق البیئیة المختلفة  .8

الساحلي ، النطاق االیكولوجي الصحراوي ، النطاق االیكولوجي الزراعي في 

  ) .مناطق السھول والمناطق البعلیة 

 .وضع وتطویر السیاسة البیئیة وفقا للقوانین واللوائح اللیبیة  .9

ارة البیئیة تتداخل بطبیعتھا في العدید من القطاعات فإنھ یوصي بإنشاء لجنة بما أن اإلد

ومن عدة قطاعات أخرى یكون الغرض منھا أإلشراف  من مجلس التخطیط الوطني ،

على برامج التنمیة المكانیة بالبلدیات والمحافظات ، والتعاون مع المنظمات الدولیة 

الموارد الطبیعیة المستدامة ، بما یحد من مشاكل المختلفة إلعداد مقترحات جادة إلدارة 

  .1التلوث البیئي ویضمن حق أألجیال القادمة من ھذه الثروات 
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  : السیاسات الخاصة بمكافحة التصحر. 1

یؤثر الجفاف والتصحر على أجزاء ھامة من األراضي الزراعیة الشمالیة المنبسطة 

ذلك بسبب المتغیرات المناخیة، ولو أن اإلنسان قد یتسبب في ذلك أیضا وغالبا ما یكون 

  : مثل

 الرعي الجائر نتیجة تغیر نمط حیاة البدو من التنقل بماشیتھم من مكان إلى آخر وراء □

  . المرعى إلى االستقرار بماشیتھم في مكان واحد

بة التربة وتقلص  الممارسات المتبعة في الزراعة والري التي أدت إلى فقدان خصو□

  . الغطاء األخضر 

ضي الغابات إلى أراضي ا تقلص المساحات المغطاة بأشجار الغابات نتیجة لتحویل أر□

  . زراعیة

لیس التصحر من الظواھر التي  تختص بھا لیبیا فقط إذ أن الدول المجاورة والكثیر من 

ت اھتمام عالمي مشترك، مناطق العالم تعانى من ھذه الظاھرة، وبالتالي  فإن المشكلة ذا

م قیام الدول التي تعانى من مخاطر التصحر والجفاف وخاصة في 1994وقد شھد عام 

في تلك الدول خاصة في قارة إفریقیا، وتعمل " مكافحة التصحر" إفریقیا بتوقیع اتفاقیة  

ة ھذه االتفاقیة على توفیر إطار دولي جدید قابل للتطبیق في برامج واستراتیجیات مكافح

  . التصحر في لیبیا 

وقد اتبعت لیبیا استراتیجیات خاصة لمكافحة الجفاف والتصحر خالل السنوات األخیرة ، 

  -:وذلك كما یلي

 .سیاسة تنسیق وتكامل التخطیط الخاص بالحد من التصحر •

  .سیاسة الحد من التصحر وذلك من خالل التوسع في الغطاء النباتي •

ل اإلدارة الجیدة للمیاه في المناطق سیاسة الحد من التصحر وذلك من خال •

  . الشمالیة

سیاسة الحد من التصحر وذلك من خالل التدریب وإدارة الزراعة وتنمیة  •

  .الثروة الحیوانیة على نحو جید 

السیاسات الخاصة بالغابات وبالمنتزھات الوطنیة لدعم األنظمة الحیاتیة المحیطة  .2

  )االیكولوجیة(

اضي المغطاة بالغابات تلعب دورا حیویا لیس فقط بوقف تقدم  أن الموارد الغابیة واألر

الصحراء، ولكن أیضا في المحافظة على العملیات االیكولوجیة وحمایة األنظمة 
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االیكولوجیة ومستجمعات األمطار وموارد المیاه العذبة وتوفیر الموارد البیولوجیة 

 أساس الحیاة ، باإلضافة إلى هروالموارد الوراثیة والمحافظة على التمثیل الضوئي باعتبا

ذلك تقدم الغابات العدید من المنتجات ذات القیمة االقتصادیة والغذاء وعلف الحیوانات 

والدواء والوقود والمأوى وفرص العمل والترفیھ والحیاة البریة وتنوع المناظر باإلضافة 

دید من المنافع  الھواء من غازات الكربون إضافة إلى العيإلى كونھا الرئة التي تنق

  ..1األخرى 

  :فالسیاسات العامة لتنمیة وتطویر الغابات تتطلب أالتى

 تخطیط الغابات  •

 حمایة الغابات الطبیعیة واألراضي المشابھة مثل المنتزھات •

 سیاسة التحریج •

لغابي من خالل التحریج ا الممارسات اإلیجابیة لزیادة أو التوسع في الغطاء سوف تستمر

وإعادة زراعة األشجار والغابات على األراضي غیر الزراعیة والتي تم تعریتھا من 

األشجار، كذلك یتعین زراعة أشجار الغابات على األراضي الزراعیة التي تدنت نوعیة 

  . میاه الجوفیة وزیادة ملوحتھاالتربة فیھا نتیجة للري المفرط بال

  السیاسات الخاصة بمكافحة التقلبات المناخیة العكسیة . 3

م، وقد تم 1992تم عقد اتفاقیة دولیة حول المتغیرات المناخیة في ریو دى جانیرو عام 

التوصل إلى إتفاق التخفیف والتقلیل من وطأة ظاھرة البیوت الزجاجیة والغازات الناتجة 

والمواد التي یتشكل منھا األوزون مثل ) N2O-CH4-CO2-PFCs- SF6-C2F6(عنھا

NO-NOX التي تساھم في تسخین الغالف الجوى المحیط بالكرة األرضیة مما یؤدى ، 

التصحر ، : إلى إحداث آثار بیئیة سلبیة على المحیط الحیوي وأنظمتھ االیكولوجیة مثل 

   ..وطغیان البحار على المناطق الساحلیة المنخفضة 

: وتمشیا مع ھذه االتفاقیة تسعى لیبیا إلى تطویر إستراتیجیات فاعلة في القطاعات التالیة

التصنیع والعملیات  ، ، التجارة والمنشآت الصناعیة ، اإلسكان صالتاالنقل والمو

، والمتغیرات في استغالل األراضي والغابات، وإدارة النفایات  ، والزراعیة الصناعیة

، وتتضمن  2رف الصحي واألنظمة االیكولوجیة بشكل عامومعالجة میاه الص

  : اإلستراتیجیات لمجابھة الموقف بالسیاسات المتعددة التالیة

  .سیاسة التقلیل من العوادم المترتبة عن وسائل النقل والمواصالت  - أ
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لیة وبالتالي التقلیل من آلیر المركبات اتحسین كفاءة الوقود المستخدم فى تسی •

  .كمیة العوادم التي تنفثھا تلك المركبات في الجو 

استخدام وسائل المراقبة ووضع السیاسات التي تتحكم بكمیات العوادم التي تنفثھا  •

  . المركبات اآللیة في الجو خالل انطالقھا على الطرقات

  . بما فیھا الحافالت والقطاراتاستخدام وسائل النقل الجماعي في نقل الركاب  •

استخدام السكك الحدیدیة كلما أمكن ذلك في نقل البضائع لمسافات طویلة بدال من  •

  .نقلھا على الطرقات 

  :سیاسة تقلیل العوادم الناتجة عن استھالك الطاقة   - ب

التي تطلق عادم ثاني أكسید الكربون في (تقلیص الطاقة المنتجة من النفط  •

لطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسیة والطاقة الناتجة عن واستخدام ا) الجو

  . الریاح

  . استخدام محركات غاز توربینیة تكون أكثر كفاءة •

  . ترشید استھالك الطاقة من خالل التسعیرة  •

سیاسة التقلیل من استھالك الطاقة في المدن والعوادم التي تنبعث في الجو   - ت

  نتیجة لذلك

  . في تكییف الھواء والتدفئة في المباني الحدیثةتحسین أداء الطاقة المستخدمة •

  . تحسین  كفاءة الطاقة المستھلكة في المباني القائمة •

  . كافة  ترشید استخدام الطاقة من خالل تركیب عدادات للكھرباء في المباني •

  . تغییر سلوكیات المستھلك نحو المحافظة على الطاقة •

  المستخدمة في الصناعة سیاسة الحد من العوادم الناتجة عن الطاقة   - ث

  . استخدام معدات ذات كفاءة عالیة في استخدام الطاقة  •

  . منح حوافز مالیة لكفاءة استخدام الطاقة •

  سیاسة التقلیل من العوادم والغازات الناتجة عن استخدام الطاقة في الزراعة  - ج

سیاسة توسیع الرقعة المغطاة بأشجار الغابات ألمتصاص الغازات الضارة   - ح

   عن البیوت الزجاجیةالناتجة

  سیاسة الحد من مخلفات العوادم   - خ

) CH4(تحسین عملیة إعادة االستفادة من المخلفات والحد من غاز المیثان  •

الناتجة عنھا وذلك من خالل وضع اللوائح ) CO2(وثاني أكسید الكربون 

  .واإلرشادات 
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ل تحسین عملیات معالجة میاه الصرف الصحي والتخلص من النفایات لتقلی •

  .غاز المیثان وثاني أكسید الكربون 

استعادة غاز المیثان الناتج من تحلل المواد العضویة بمواقع الردم الصحي  •

  . للمخلفات الصلبة واستخدامھ في إنتاج الطاقة

  .سیاسة توسیع رقعة الغطاء األخضر أو تخضیر البیئة واستعماالت األراضي   . د

 . تغیرات المناخیة المتوقع حدوثھا م المئسیاسة تكییف التنمیة المكانیة لتال  . ذ

  : االلتزام باالتفاقیات اإلقلیمیة والدولیة حول البیئة الطبیعیة .4

ھناك العدید من االتفاقیات التي وقعت خالل السنوات الماضیة حول اإلدارة المالئمة 

ن البیئة في لیبیا ذات طبیعة ھشة فإن معظم إللبیئة على الكرة األرضیة، وحیث 

  .  1قیات واألھداف والسیاسات المقترحة تتناسب مع الحالة السائدة في البالداالتفا

  آلیات رفع الوعي البیئي .5

ینبغي توعیة الرأي العام بأن یكون ملما بأھمیة البیئة لحیاتھم وحیاة أبنائھم للعیش في 

السلیمة، كما ینبغي أن یشكل جزءا إلزامیا من المناھج الظروف البیئیة الصحیة 

المطبوعات، اإلذاعة المرئیة والمسموعة فھي األخرى : التعلیمیة، ووسائل  اإلعالم مثل

  . لھا دور مھم علیھا القیام بھ یتمثل في نشر المعرفة البیئیة

ما یخص یجب أن تخول التشریعات البیئیة الكشف الدوري على المنشآت الصناعیة فی

األمور البیئیة والقیام بالتفتیش والفحص الكامل السنوي على الصناعات التي قد تلوث 

البیئة مما قد یؤدى إلى اتخاذ خطوات من شأنھا التقلیل من تلك اآلثار أو ربما تؤدى إلى 

اتخاذ إجراءات قانونیة ضد تلك الجھات في حاالت اجتیازھا للحد األقصى المسموح بھ 

ن تشجیع المنظمات األھلیة لإلستفاذة منھا كمراقبین أمر إت المنبعثة، كذلك فمن الملوثا

أثبت جدواه في العدید من األحوال، لذلك یجب أن تخضع المشروعات الرئیسیة للتقییم 

  . البیئي الملزم للجمیع إتباعھ

  :أإلدارة البیئیة للموارد الطبیعیة للتنمیة . 6

  :إدارة المخلفات   - أ

دا لم ینل موضوع التبعات البیئیة للممارسات والسلوكیات السائدة ، إلى وقت قریب ج

األھتمام المطلوب، حیث كان التركیز على إقامة المشروعات اإلنتاجیة وتقدیم الخدمات 

مثل النفایات السائلة والصلبة، : وخاصة ما یترتب عن تلك العملیات اإلنتاجیة من بقایا
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وجد مشاكل بیئیة فوریة ، وھذه مسألة لھا أولویة وتلوث الماء والھواء، األمر الذي أ

ویمكن اإلقالل من اآلثار المضرة لتلك المنتجات بدرجة كبیرة ویتم ذلك أساسا من خالل 

  : السیر في خطین متوازیین

  . تخفیض مستوى التلوث من خالل الممارسات الوقائیة والتقدیرات البیئیة •

سات المنبثقة في التخلص من میاه تنظیف المحیط من التلوث الناتج عن السیا •

  . الصرف الصحي والمخلفات الصلبة في الماضي والمستقبل

  :التحكم في التلوث  - ب

اة الجیدة للمخلفات تساھم في التقلیل من السلبیات الناتجة عنھا وأیضا وقایة رإن األد

، وعلى مدى السنوات الماضیة سعت السلطات  1األرض والھواء والماء من التلوث

بإنشاء معامل : المعنیة بلیبیا للوصول إلى معاییر مقبولة إلدارة المخلفات الصلبة وذلك

 ، من األسمدة العضویة الحدیثة ومكبات القمامة الصحیة في المناطق الحضریة الھامة

خالل توفیر وسائل النقل الخاصة بنقل المخلفات الصلبة باإلضافة إلى توفیر المعدات 

والعناصر البشریة الالزمة لذلك ومع ذلك فإن المناطق الحضریة لیست نظیفة بالدرجة 

  : التي ینبغي أن تكون علیھا وذلك بسبب

  . دة في معدل المخلفاتالمعدل المرتفع للنمو السكاني والتوسع العمراني أدیا إلى زیا •

نقص الدعم المالي إلحالل محل أو استبدال وتشغیل منظومة جمع ونقل والتخلص  •

  .النھائي من المخلفات الصلبة

  .البطء في عملیات بناء المؤسسات التابعة للقطاع العام بوجھ عام •

عدم كفایة التخطیط واإلدارة والتدریب في ھذه الفروع بصفة عامة نتیجة لقصور  •

  .مویلالت

 التخلص من فيعدم قدرة المؤسسات العامة والخاصة على تحمل مسؤولیات أكبر  •

المخلفات الصلبة على المستوى المحلي، والتحسین والتدرج في تحقیق إدارة بیئیة 

مستدامة للتعامل مع المخلفات الصلبة بطریقة سلیمة مقبولة في جمیع المدن 

جب على لیبیا أن تتبع السیاسات اإلداریة والسواحل والمنتزھات العامة اللیبیة، فی

  : التالیة والتي تلخص بما یلي

  المخلفات الصلبة •
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وزارة اإلسكان والمرافق یتطلب منھا التحدیث واإلبقاء على برامج متوسطة األمد إلدارة 

المخلفات الصلبة في كافة المناطق، حیث تتضمن تجمیع ومعالجة وتخزین وتصنیع 

واد العضویة، واختیار المواقع والمعدات، والقوى العاملة، وتصریف المخلفات والم

وبرامج التدریب، وإدارة جمع المخلفات، والنقل، والمبالغ الالزمة لتكوین رأس المال 

  .وتغطیة المصاریف الیومیة، باإلضافة الى المصاریف الالزمة لجمع القمامة

لمعنیة بالتخطیط الحضري مع كما یجب أن تتم إعداد تلك البرامج بالتنسیق مع الجھات ا

تحدید كافة المواقع في مخططات استخدامات األراضي في المناطق الفرعیة بما في ذلك 

  .  1مواقع التخلص من مخلفات المستشفیات والمصانع

  التمویل الالزم إلدارة المخلفات الصلبة •

لیھا أیضا توفیر التمویل الالزم إلعداد التحضیرات الالزمة لبرامج وزارة اإلسكان ع

اإلدارة في المناطق الفرعیة الخاصة بالتدریب وتوفیر مواقع ردم صحي للقمامة 

والمساھمة جزئیا في تكالیف إدارة المخلفات على مستوى لیبیا من أجل توفیر مصادر 

  .محلیة للعوائد

  رسوم جمع المخلفات الصلبة •

ولة عن إدارة المخلفات الصلبة والتي تقوم بجمع الرسوم من القطاعین ؤت المسالجھا

العام والخاص مقابل تجمیع المخلفات ونقلھا ومعالجتھا وتقدیم الخدمات بالخصوص، 

ولھذا یجب تسخیر ھذه العوائد في تكوین األسس إلدارة المخلفات الصلبة على مستوى 

  . م بعض المساعدات من المیزانیة العامةالمناطق الفرعیة أو الحضریة مع تقدی

  

  مراقبة الممارسات غیر القانونیة للتخلص من المخلفات الصلبة •

على وزارة اإلسكان والمرافق ضرورة إحكام الرقابة لمنع وتغریم كافة األفراد 

ولین عن إلقاء المخلفات بشكل غیر قانوني في األراضي العامة والخاصة ؤالمس

  . الخ.....  جانبى الطریق والمناطق الریفیةوشواطئ البحار وعلى

  التعاون في إقامة صناعات تعتمد على المخلفات •

تكاثف الجھود بین وزارة اإلسكان والمرافق و وزارة الصناعة أمر ھام جدا من أجل 

إقامة صناعات تعتمد على المخلفات الصلبة والسائلة وضمان استمراریة مشاركة وزارة 
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ً الصناعة في إدارة ال مصانع التي تقوم على المخلفات الصلبة وغیرھا من المخلفات طبقا

  . للمواصفات المعتمدة في ھذا الشأن 

ولتسھیل العملیات الخاصة بالمراقبة وإدارة الصناعات القائمة على المخلفات الصلبة 

  : والسائلة یجب أن یتم مراقبة الصناعات حسب المجموعات التالیة

  .لتكریر والنقل مرافق إنتاج النفط وا□

  .  الصناعات ذات المخلفات الخطرة والسامة بما في ذلك المخلفات المشعة□

  . صناعة ودبغ الجلود □

  . صناعة الورق□

وحفظ _ وإستخالص الزیوت النباتیة_ عصیر الفواكھ ( الصناعات الغذائیة الزراعیة□

  )الخضروات

  . معالجة المعادن□

  .  مصانع اإلسمنت□

  . لیة المحاجر الساح□

وتنطبق ھذه السیاسة على إدارة المخلفات السائلة وتلوث الھواء الناتج عن األنشطة 

  . الصناعیة

  منع التلوث الناتج عن مواقع التخلص من القمامة •

بات العشوائیة المفتوحة، ینبغى القیام باب وتلوث الھواء حول مواقع المكلمنع تكاثر الذ

  ) محسن التربة(ء مصانع األسمدة العضویة بأعمال الردم الصحي للمخلفات أو إنشا

  

  

  االستغالل األمثل للمخلفات •

تشیع إعادة استخدام بعض مكونات المخلفات الصلبة أن على السلطات المحلیة 

  : وخصوصا الحضریة منھا من خالل تطبیق األسالیب التالیة

قل  بدایة من المصدر وعند الجمع والن حدة فصل المخلفات حسب النوع كل على□

،  ، المطاط ، الخشب ، المعادن ، اللدائن ، الورق إلعادة تصنیعھا مثل المواد العضویة

  . الجلود

  .  إعطاء األولویة والتفضیل في اإلنتاج واالستیراد للمواد التي یمكن إعادة تصنیعھا□

  .  تقدیم حوافز مالیة للتوجھ نحو إعادة تصنیع المواد□
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م إعادة تصنیعھا ھي ذات منافع اقتصادیة بإعبتار أن الشك أن تجمیع المخلفات التي یت

المخلفات سوف تستغل كمواد أولیة لمنتجات جدیدة، وبالتالي التقلیل من حجم المخلفات 

  .  1التى سیتم التعامل معھا

   متر100منع البناء على الساحل أو شاطئ البحر بعمق  •

متر على األقل، وذلك 100تحظر القوانین واللوائح النافذة بلیبیا البناء على الشاطئ بعمق 

للتحكم بالتلوث بشكل أفضل في ھذه المنطقة الحساسة، باإلضافة إلى أسباب عدیدة أخرى 

منھا السیادیة واالجتماعیة ومنھا كذلك حق الجمیع في االستمتاع بشاطئ البحر وملكیتھ 

تفاذة منھ في إقامة المنشآت الترفیھیة والسیاحیة والخدمیة ذات النفع العام للجمیع واإلس

  .والملكیة الجماعیة

  المخلفات السائلة  •

، أولت لیبیا األولویة لتجمیع ومعالجة المخلفات السائلة،  السابقة على مدى السنوات

ات السائلة، م مثال تم االنتھاء من تنفیذ ثالثین محطة لمعالجة المخلف1993بحلول سنة 

  . كم من أنابیب تجمیع میاه الصرف الصحي1870وتم مد ما یزید عن 

ومع ذلك فإن عملیات إدارة المخلفات السائلة ال زالت دون المستوى المطلوب نتیجة 

  : لألسباب التالیة

  .محطات الصرف الصحي ل تفتقر أغلب المدن □

متعددة منھا الصعوبات في  العدید من المحطات القائمة عاطلة عن العمل ألسباب □

  .اإلدارة والصیانة

 جزء فقط من المباني في المدن متصل بشكل جید بمحطات معالجة میاه الصحي □

على سبیل المثال تبلغ الطاقة التقنیة (عن طریق شبكة أنابیب مخصصة لھذا الغرض 

   .) یوم3م/23,000غیر أنھ ال یصل إلیھا _  یوم 3م/37,000لمحطة طرابلس حوالي 

 یتم صرف میاه الصرف الصحي في البحر على طول الساحل أو في الودیان □

ً باستخدام اآلبار السوداء الذي یشكل مخاطر   .  صحیة وتلوثا للبیئةا

  .  یتم التخلص من السوائل الناتجة عن العملیات الصناعیة دون معالجتھا□

،  ویل غیر الكافيومن أھم األسباب التي أدت إلى تلك األوضاع غیر المرضیة التم

، والتدریب  والتدابیر التنظیمیة المحدودة وقصور في التنسیق بین الجھات ذات العالقة

ولة عن ؤغیر المرضى، باإلضافة إلى النقص في الكفاءات العاملة في المكاتب المس

                                                           
 .189 ص  مصلحة التخطیط العمراني بلیبیا ،  مرجع سابق 1



188 
 

، في الوقت الذي تزداد فیھ معدالت المخلفات السائلة كنتیجة  مرافق الصرف الصحي

، خاصة بعد وصول میاه النھر  مو السكاني في المدن وزیادة إمدادات المیاهمباشرة للن

لبعض المناطق اإل أن منظومات الصرف الصحي  لم تواكب منظومات المیاه والتطور 

  .  1العمراني

لى المدى المتوسط والبعید وللنھوض بوسائل إدارة المخلفات السائلة بشكل مرض ع

یستوجب على السلطات المعنیة بلیبیا تبنى إستراتیجیة شاملة إلدارة المخلفات متضمنة 

  -:السیاسات العامة المحلیة التالیة

  إدارة میاه الصرف الصحي

على البلدیات تحدیث برامج إدارة المخلفات السائلة متوسطة المدى في كافة المناطق مثل 

، والقوى  ، وصیانة وإدارة محطات معالجة المخلفات وشبكات التجمیع أعمال التشیید

، وتوفیر رأس المال الالزم لذلك وجمع  العاملة، والتدریب على إدارة المخلفات السائلة

  .العوائد

مشروعات جھاز ووفق البرنامج الوطني للمیاه والصرف الصحي والذي یقوم بتنفیذه 

 میاه - صرف صحي–منظومات میاه (فق متكاملة اإلسكان والمرافق سیتم توفیر مرا

  ).أمطار وطرق بكل المخططات بلیبیا

 ضخ میاه الصرف الصحي المعالجة من الساحل في اتجاه الداخل 

للمساعدة في احتواء مشكلة تداخل میاه البحر وتلویث الخزانات الساحلیة یجب أن تعمل 

د على ضخ میاه الصرف الصحي وزارة اإلسكان والمرافق على المدى المتوسط والبعی

نطاق الذي الالمعالجة الستخدامھا في ري الغابات والمناطق األخرى الواقعة جنوب 

  .تداخلت فیھ میاه البحر

  توفیر التمویل الالزم إلدارة المخلفات السائلة

على البلدیة توفیر التمویل الالزم لتطویر إدارة المرافق المتكاملة ولتغطیة تكالیف 

والمعالجة وامتالك المواقع باإلضافة إلى المشاركة جزئیا في تكالیف إدارة التدریب 

  . المخلفات فیما یتعلق بإیجاد مصادر عوائد محلیة على مستوى المناطق الفرعیة

  جمع رسوم میاه الصرف الصحي

ولة عن إدارة میاه الصرف الصحي بالمناطق الفرعیة والمدن مكلفة ؤالجھات المس

ن القطاعین العام والخاص على أساس جمع ومعالجة الصرف الصحي بتجمیع الرسوم م

وإعادة استخدام المیاه المعالجة في الري، واستخدام تلك العوائد في تغطیة جزء من 
                                                           

 .190 ص  مصلحة التخطیط العمراني بلیبیا ،  مرجع سابق 1



189 
 

تكالیف جمع ومعالجة میاه الصرف على مستوى المناطق الفرعیة أو المدن، إضافة 

منظومات تستقطع من المیزانیة ة دعم إدارة وتشغیل وصیانة أللمبالغ اإلضافیة على ھی

  . العامة

  ربط المنازل مع شبكة الصرف الصحي العامة

ة بالبلدیات ضرورة إلزام كافة المباني العامة والخاصة بعمل یعلى الجھات المعن

التوصیالت الالزمة لربط مرافقھا الصحیة بشبكات الصرف الصحي العامة عند توفیرھا 

لتوسع في لالجھات ذات العالقة إیجاد اإلجراءات الالزمة كما أن على . وقابلیتھا للتشغیل

  .  استعمال خزانات اآلبار السوداءيإقامة شبكات الصرف الصحي لتفاد

  تكامل استخدامات األراضي مع التخطیط المرافق

على وزارة اإلسكان والمرافق إعداد الخرائط الطبوغرافیة الحدیثة لمخططات استخدام 

خدامھا عند تصمیم ومد شبكات الصرف الصحي والمرافق األراضي الحضریة الست

  . األخرى لغرض التنمیة الحضریة

  التلوث الجوي

ال یعد التلوث الجوى في لیبیا حتى اآلن من القضایا الھامة نتیجة التساع رقعة البالد 

. للنظام والنسیج للتجمعات السكنیة الالمركزیة، باإلضافة إلى محدودیة التنمیة الصناعیة

بالرغم من ذلك تتواجد الصناعات المسببة للتلوث في الكثیر من المواقع الصناعیة و

وحولھا، بحیث تؤثر سلبا على المناطق الحضریة المجاورة باإلضافة إلى ذلك تتزاید 

، وبالتالي یتطلب إعطاء األولویة في  وسائل المواصالت المسببة لتلوث المدن الكبرى

، وبھذا  لي ذلك تخفیض نسبة التلوث في المواقع المحددةالمقام األول لمنع التلوث، ی

  : الخصوص تسعي السلطات بلیبیا إلى تنفیذ السیاسات التالیة بشأن

v التقلیل من الصناعات المسببة لتلوث الھواء  

مطلوب من الھیئة العامة للبیئة بلیبیا ضرورة تقییم المستویات الحالیة للتلوث الناتج عن 

كما یتطلب األمر إجراء الدراسات . التدابیر العالجیة لذلكالصناعة والبحث عن 

الضروریة لتقییم حجم التلوث الجوى ، والذي قد تسببھ الصناعات الجدیدة إضافة إلى 

أشكال التلوث األخرى قبل إعطاء اإلذن بتنفیذ المنشات الصناعیة، وذلك للتقلیل من 

  .ثل تلك المصانع علیھامعدالت التلوث ولتحدید المواقع المالئمة إلقامة م

v تحدید ونقل مواقع الصناعات المسببة للتلوث  
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إن من ضمن السیاسیات البیئیة بلیبیا النظر في مسألة إعادة تغییر مواقع مصانع األسمنت 

والصناعات األخرى المسببة للتلوث القائمة داخل المناطق الحضریة ونقلھا إلى مواقع 

بة لتحدید المواقع للصناعات الجدیدة التي تسبب في ، وبالنس ي التلوثفأخرى جدیدة لتال

  .تلویث الھواء یتم اعتمادھا فقط في نطاقات خاصة محددة من السلطات المختصة

v  مراقبة التلوث والتقلیل من التلوث الناتج عن وسائل المواصالت  

نمو تزاید المستمر في الالللتقلیل من تلوث الھواء بمدینتي طرابلس وبنغازي الناتج عن 

السكاني لھاتین المدینتین وتبعا لذلك تتزاید إعداد المركبات الخاصة یتطلب من الجھات 

المعنیة بلیبیا العمل على ضبط استیراد السیارات المسببة في تلوث الجو ومنعھا من 

 أكثر أمانا للبیئة ودعم دالسیر على الطرقات والتشجیع على استیراد المركبات التي تع

  .  النقل العاموتشجیع استخدام

v التقلیل من الغازات المساھمة في التغیر المناخي  

على السلطات المعنیة بلیبیا ضرورة تبنى سیاسة خاصة لتطویر مصادر بدیلة للطاقة 

وباألخص الطاقة الشمسیة للتقلیل من غاز ثاني أكسید الكربون وغیره من الغازات التي 

  . تتسبب في التغیر المناخي

السیاسة تلبیة لمتطلبات ونصوص االتفاقیة الدولیة لتغیر المناخ ویتم تنفیذ ھذه 

ودعم ) تغیر المناخ(وبروتوكول كیوتو حول الغازات التي تسبب رفع درجة حرارة الجو 

  . موقف لیبیا في ھذا الشأن 

  

v المخلفات الخطرة والسامة  

الزال التعامل ، و یحتمل مع النمو السكاني تزاید حجم المخلفات الناتجة عن المستشفیات

بشكل مالئم بل یتم التخلص من بعضھا أحیانا مع لم یتم مع تلك المخلفات الخطرة 

المخلفات السكنیة، ولھذا على السلطات بلیبیا إجراء مسح شامل للوضع الحالي وتبنى 

تدابیر إداریة وعالجیة مالئمة ، ومن المحتمل إعداد مخطط وطني إلدارة المخلفات 

ماكن و طرق الردم الصحي والمحارق  خطورة على البیئة ، وتحدید أالسامة التي تشكل

ولة ؤ، والمرافق المعالجة المأمونة التي یتعین تحدید موقعھا بالتنسیق مع الجھات المس

  . عن التخطیط العمراني

v التلوث البحري  
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 دول البحر األبیض المتوسط التي ىحدإباعتبار أن لیبیا دولة منتجة ومصنعة للنفط ، و

،  فإنھا تدرك تماما أھمیة موضوع التلوث البحري كم ،1820یزید امتداد سواحلھا عن 

وقد أحدث ھذا التلوث في اآلونة األخیرة آثار سلبیة على صید األسماك واألنشطة 

  . الترفیھیة وتنمیة المناطق الساحلیة باإلضافة إلى حمایة األحیاء البحریة بوجھ عام

المعاھدات واالتفاقیات والبروتوكوالت ري بلیبیا على سات التلوث البحوتعتمد سیا

  : وھى الرئیسیة المرتبطة بالخطة الطبیعیة طویلة المدى

  منع إلقاء الفضالت والمخلفات البریة في البحر §

 المحافظة على تنوع األحیاء البریة على طول الساحل اللیبي §

النطاق االیكولوجي (ة  سیاسة إدارة استخدام أالراضى بالمناطق البیئیة المختلف.7

الساحلي ، النطاق االیكولوجي الصحراوي ، النطاق االیكولوجي الزراعي في مناطق 

  ) .السھول والمناطق البعلیة

إن سیاسات وإستراتجیات وبدائل واستعماالت األراضي وإدارة موارد األراضي  

  : للنطاقات البیئیة األربعة العامة كما یلي

  2 كم9700ومساحتھ ) 1ن أ(ساحلي  النطاق االیكولوجي ال■

  2كم29600ومساحتھ ) 2ن أ( النطاق االیكولوجي لألراضي الزراعیة البعلیة الشمالیة ■

  2كم304300ومساحتھ ) 3ن أ( النطاق االیكولوجي لألراضي الرعویة الشمالیة ■

  2كم1432104ومساحتھ ) 4ن أ( النطاق االیكولوجي لألراضي الصحراویة ■

  

دام األراضي واألمور المرتبطة باإلدارة البیئیة لكل من النطاقات البیئیة إن تنمیة استخ

  : األربعة ستتناولھا الفقرات التالیة

i.  1ن أ(النطاق االیكولوجي الساحلي(  

  -:ویغطى ھذا النطاق 

  كم 30- 1 الشریط الساحلي للیبیا بعرض یتراوح ما بین ■

  . السبخات المجاورة ■

  . بحر المیاه الساحلیة وقاع ال■

ویحد ھذا النطاق جنوبا النطاق الزراعي والغابي والنطاق الرعوي وھناك اقتراح 

 ھذا النطاق األیكولوجى د، ویع بتخطیط حدود النطاق الساحلي في المخططات اإلقلیمیة

، إذ أن  الساحلي من أكثر النطاقات ھشاشة مقارنة بالنطاقات االیكولوجیة األخرى
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ضغوطات التنمویة العدیدة التي لھا آثار ایكولوجیة سلبیة أقسامھ الھامة ھي عرضة لل

  :  وتشمل اآلثار الرئیسیة التالیة

 السحب المفرط للمیاه الجوفیة مما أدى إلى تداخل میاه البحر وتلوث المیاه الجوفیة بھا ■

، وفي العدید من المناطق   كم15-1على طول الشریط الساحلي بعرض یتراوح ما بین 

زاید عرض المساحة الملوثة بمیاه البحر باستمرار في حین تتناقص فیھ الساحلیة یت

  .مساحة األراضي البعلیة

 نتیجة لتداخل میاه البحر واستمرار سحب المیاه واالستخدام المتزاید للمیاه الضاربة في ■

، انخفضت إنتاجیة األراضي الزراعیة وقد تم ھجر العدید من  الملوحة إلغراض الري

  . ي حیث تركت عرضھ للتصحرتلك األراض

والتخلص منھا ) المنزلیة والصناعیة ( إلقاء مختلف أنواع النفایات الصلبة والسائلة ■

بتصریفھا في البحر األمر الذي تنج عنھ حدوث تلوث في البحر في العدید من المواقع 

، مما أثر سلبا على نظافة ونقاء األماكن الترفیھیة والسكنیة  على طول الساحل

الساحلیة وقلل من أھمیتھا كمناطق جذب سیاحي ومناطق صید، باإلضافة إلى أھمیتھا و

إن التنمیة السریعة لم تتم مراقبتھا بالشكل المناسب أو إدارتھا .  كمنتزھات بحریة

بالشكل الفعال على امتداد المناطق الساحلیة وفي المواقع السیاحیة الساحلیة األخرى نتج 

  . لموارد ترفیھیة واقتصادیة قیمةعنھ استخدام غیر مجد 

 إن التركیز العام على النمو الحضري والریفي على طول الخط الساحلي یؤدى وبشكل ■

ثابت إلى إیجاد سلسلة متصلة من التجمعات السكانیة ذات الكثافة المنخفضة التي تعمل 

 اإلنمائیة ، األمر الذي یقلل من االختبارات على تقلیص المساحات المفتوحة على البحر

  . المستقبلیة الخاصة بتلك المواقع إلى حد كبیر

ات ، والمخلف  السبخات أنظمة ایكولوجیة حساسة مھددة بتلوثھا بمیاه الصرف الصحي■

 .الصلبة الناتجة عن اإلھمال وسوء اإلدارة

، وإدارة كل الموارد الساحلیة  الھدف الكلى على المدى البعید ھو تحقیق تنمیة مستدامة

،  ، والمناظر الطبیعیة ، والحیاة البحریة ، والنباتات رض والتربة والموارد المائیةاأل

ولكي یتم تحقیق ذلك الھدف تدریجیا یجب تنفیذ السیاسات .  1والمواقع المعماریة األثریة

  : بالتنسیق مع الجھات المعنیة األخرىالتنمویة والتدابیر التالیة بشكل مترابط ومتكامل 

ü 1ن أ (إدارة المیاه في النطاق األیكولوجى الساحلي(  

                                                           
 . مصلحة التخطیط العمراني بلیبیا ،  مرجع سابق 1
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ü  1ن أ (التحكم في التلوث في النطاق األیكولوجى الساحلي(  

ü  التحكم في التلوث الناتج عن الطاقة والصناعة في النطاق األیكولوجى الساحلي

  )1ن أ ( 

ث الصناعي تصنیف الصناعات القائمة والمحتملة یتعین ألجل تسھیل عملیة التحكم بالتلو

  :ومرافق إنتاج الطاقة حسب نوع المخلفات والتلوث مع التركیز بشكل خاص على 

  . مرافق إنتاج النفط والتكریر والنقل□

  .  الصناعات ذات المخلفات الخطرة والسامة بما في ذلك المخلفات المشعة□

  . صناعة ودبغ الجلود □

  . صناعة الورق□

وحفظ _ وإستخالص الزیوت النباتیة_ عصیر الفواكھ (  الصناعات الغذائیة الزراعیة□

  )الخضروات

  . معالجة المعادن□

  .  مصانع اإلسمنت□

  . المحاجر الساحلیة□

  .  محطات تولید الطاقة□

ü  1ن أ (الزراعة المستدامة بیئیا في النطاق األیكولوجى الساحلي(.   

ü ستخدام األراضي في النطاق األولفي التنمیة الشاملة ال التحكم .   

ü ة شریط على طول خط الساحلأالحد من تكون نوع من العمران على ھی.   

ü  متر بعرض الساحل باعتبارھا منطقة 100السیطرة على أراضي بمسافة

   .خاضعة لتصرف الدولة

ü إنشاء منتزھات ساحلیة وبحریة ومناطق محمیة.   

ü التحكم بتلوث المیاه في النطاق األول.   

ii.  النطاق الثاني(األراضي الزراعیة البعلیة الشمالیة(.   

،   من أجود األراضي الزراعیة البعلیةد ، وتع2كم 16199یغطى ھذا النطاق حوالي 

سھل ( والمساحات المغطاة بالغابات واألراضي الحضریة من الدرجة األولى في منطقة 
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بل األخضر،  ویزید المعدل  في منطقة الج2كم 13387،باإلضافة إلى حوالي ) الحفارة

ملم، ونتیجة للموقع الجید والمناخ 150السنوي لھطول اإلمطار في ھذا النطاق عن 

المعتدل الذي یتمتع بھ ھذا النطاق فقد شھد أنشطة إنمائیة مكثفة خالل األعوام الماضیة، 

ات فقد ازدادت في الفترة األخیرة القضایا المتعلقة باستخدام األراضي والمحیط ، ذ

  : االھتمام الوطني وضوحا واستقطابا كما ھو مبین في النقاط التالیة

 نتیجة الزدیاد الكمیات المسحوبة من المیاه الجوفیة والتي غالبا ما تحتوى على نسبة □

مرتفعة من المعادن واألمالح واستخدامھا في الري انخفضت نوعیة التربة وتدنى 

  . اإلنتاج الزراعي

اضي الزراعیة بسبب فقدان التربة السطحیة وتسارع التصحر  انخفاض جودة األر□

نتیجة للعدید من العوامل بما في ذلك قطع األشجار، وازدیاد نسبة األمالح في التربة 

والممارسات الزراعیة الخاطئة، وقد أدت كل تلك العوامل مجتمعة إلى تدنى إنتاجیة 

  وقصر الفترات الالزمة لنمو المزروعات والمحاصیل 

 وكنتیجة مباشرة للنمو السكاني واألنشطة الزراعیة فقد تم تحویل األراضي الممكن □

ستخدام الحضري واالستخدامات ذات الصلة وذلك االاستغاللھا في الزراعة إلى 

بمعدالت مرتفعة مما أدى إلى تقلیص اإلنتاج الزراعي لألراضي الزراعیة البعلیة 

تي قد تكون متوفرة في المستقبل، فعلى سبیل الحالیة واألراضي الزراعیة البعلیة ال

المثال استھلكت التنمیة الحضریة المعتمدة المنفذة في النطاقین االیكولوجیین األول 

 من 2 كم432 م حوالي 2000 وحتى عام 1980والثاني خالل الفترة من عام 

 ملیون نسمة إضافیة 2وذلك لسد احتیاجات % 5األراضي ، اى بمعدل سنوي یبلغ 

ن السكان، ولذلك ینبغي أن تعمل وسائل التخطیط الحضري وإدارة األراضي على م

التقلیل قدر المستطاع  من مساحات األراضي البعلیة المحولة لالستخدام في 

  . األغراض الحضریة

 ھناك نمو شبھ حضري آخذ في التزاید في النطاق االیكولوجي خارج الحدود □

 ما تكون البنیة التحتیة دون المستوى وبكثافة المعتمدة للمنطقة الحضریة وغالبا

، وتمثل ھذه التنمیة تحضرا مقنعا یتم اعتمادھا كتنمیة ریفیة  ةیسكانیة منخفضة للغا

زراعیة رغم أنھ نادرا ما یوجد مزارع بلیبیا متفرغ للزراعة، واستنادا لتحلیل 

 صورة القمر استخدام األراضي التي قامت بھ مصلحة التخطیط العمراني بناء على

من األراضي % 40مسیحي فان ما یقارب من 1987الصناعي الملتقطة عام 
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المستخدمة في اإلغراض  الحضریة في المنطقة الواقعة ما بین طرابلس وصبراتھ 

  .  1ھي شبھ حضریة وتقع في الغالب خارج حدود المنطقة الحضریة المعتمدة

یرمى الھدف األول طویل المدى إلى دعم اإلمكانیات المستدامة لألنشطة المتعلقة 

بالزراعة البعلیة وتربیة الحیوانات واألراضي المغطاة بالغابات وھى من األمور األكثر 

أھمیة وحساسیة لتدعیم وسائل العیش بالمناطق الشرقیة من أرض لیبیا، والھدف الثاني 

اظ على أھم النظم العمرانیة المجاورة في ظل تعایش مشترك وبما الحف: طویل المدى ھو 

یضمن الحد األدنى من اآلثار السلبیة على الزراعة والثروة الحیوانیة والغابات واألنشطة 

  . المصاحبة 

إن تحقیق ھذین ضمن النطاقین االیكولوجیین المحدودین للغایة یتطلب تخطیطا تفصیلیا 

والموارد، باإلضافة إلى اإلدارة الفاعلة لموارد األراضي، في مجال استخدام األراضي 

وفي ھذا الخصوص یتعین تنفیذ السیاسات العامة والتدابیر التالیة بالتنمیة الطبیعیة 

  .  2المتكاملة وذلك بالتنسیق مع كافة الجھات المعنیة

v حضري في النطاق الثاني وضع حدود معینة للتوسع ال.  

v  التحكم الصارم في توسیع التجمعات الریفیة على حساب االراضى الزراعیة

   .نطاق الثانيالالبعلیة في 

v  نشطة اإلنمائیة الزراعیة في النطاق الثاني باالعدم السماح.  

v االستفادة من میاه الصرف الصحي المعالجة.   

v یكولوجي الثانيالمحافظة على المیاه الجوفیة في النطاق اال .   

v  التوسع في رقعة أألشجار المغروسة. 

iii.  أراضى السھول الشمالیة والمراعى المنبسطة شبھ الصحراویة في النطاق

  :الثالث

 ھكتارا من أراضى المراعى المنبسطة شبھ 5378یغطى النطاق االیكولوجي ھذا حوالي 

  یومیا في العام 90 -0الصحراویة التي یمكن استخدامھا موسمیا لمدة تتراوح مابین 

 ملیون ھكتار من أفضل االراضى الرعویة 1682، باإلضافة إلى  لرعى الحیوانات

 یومیا في العام، 120-90المنبسطة التي یمكن استغاللھا في الرعي لفترة تتراوح مابین 
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 ملم فقط 150-50ویتراوح المعدل السنوي لإلمطار التي تھطل على ھذا النطاق مابین 

  .ون ھذا النطاق ھشا للغایة من حیث البیئة الحیاتیة وبذلك یك

یسعى الھدف الطویل األمد من وراء إدارة استخدام االراضى في ھذا النطاق إلى الحد 

 زحف رمال الصحراء الكبرى واستغالل تلك االراضى بشكل - أن لم یكن وقف–من 

  . المتاحة في ھذا النطاق محدد ولكنھ دائم باالعتماد على الموارد الطبیعیة غیر المتجددة

ولتحقیق ذلك یتعین صیاغة وتنفیذ السیاسات العامة والتدابیر الخاصة بالتنمیة الطبیعیة 

  -:من خالل التنسیق مع كافة الجھات المعنیة على المستویین الوطني والمحلى 

v  التحكم باستخدام االراضى فى الودیان والواحات في حدود النطاق الثالث.  

v اه في النطاق الثالث إدارة المی.  

v  الري وفقا للسیاسة المائیة الوطنیة والمحافظة على إنتاجیة التربة.  

v  مكافحة التصحر في النطاق الثالث.  

v  المنتزھات والمراعى والمناطق المحمیة في النطاق الثالث.  

v  إعادة بعث نمط الحیاة البدویة التقلیدیة المستخدمة في إدارة الثروة الحیوانیة

  .طاق الثالث في الن

iv.  الصحراء الكبرى والجنوبیة في النطاق الرابع:  

من إجمالي األراضي بلیبیا وھى منطقة ذات كثافة % 95یغطى ھذا النطاق ما مساحتھ 

سكانیة ضئیلة ، إال إنھا تحتوى على مخزون ھام جدا من موارد النفط الخام الطبیعي 

لقد تم في ھذا . ات المعادن األخرىوالمیاه الجوفیة باإلضافة إلى بعض الموارد من خام

النطاق إنشاء العدید من المستوطنات الھشة والمشاریع الزراعیة خالل العقود الماضیة 

التي تعتمد في بقائھا على توفر الموارد الطبیعیة والمیاه باإلضافة إلى الحوافز 

  .والمساعدات المالیة التي تقدمھا الدولة لتلك المستوطنات والمشاریع

 أھم القضایا المتعلقة باستخدامات االراضى والمحیط الحیاتي وما یتعلق بھا من ومن

  -:تنمیة طبیعیة في ھذا النطاق ما یلي

بما إن كافة األنشطة البشریة القائمة في المنطقة تعتمد باألساس على توفر المیاه  •

الجوفیة غیر المتجددة والمخزنة في باطن األرض من مالیین السنیین، فان 

مواقع السئلة التي یجب التركیز علیھا ھي كیف ؟ والى اى مدى ؟ وفى اى األ
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االقتصادیة واألنشطة االقتصادیة والمستوطنات التي یتعین دعمھا في النطاق 

نحو دائم حتى في حالة ي، بحیث تبقى ھذه األنشطة على  االیكولوجي الصحراو

 . 1طق الساحلیة في شمالمناالصحراء إلى النقل موارد المیاه غیر المتجددة من 

نتیجة لالستغالل المحلى المفرط في موارد المیاه الجوفیة فقد انخفض منسوب  •

المیاه الجوفیة في العدید من التجمعات الصحراویة في الفترة األخیرة إلى الحد 

ذات األھمیة التاریخیة والتراثیة الذي نتج عنھ اختفاء الواحات وغابات النخیل 

واالجتماعیة الخاصة في الحضارة اللیبیة من النطاق الصحراوي، مما أدى إلى 

التأثیرات السلبیة التي تنعكس على استمراریة الحیاة وبقائھا معتمدة على میاه 

الري والشرب من مناطق أخرى لري الواحات وأشجار النخیل وتزوید سكان 

 . اویة بالمیاه الالزمة للحیاة الیومیةالمستوطنات الصحر

م تم وضع القوانین والقرارات الخاصة بالبیئة التي اقرھا مؤتمر 1995في عام  •

الشعب العام سابقا ، وأصبحت ساریة المفعول لتنفیذ العدید من السیاسات الخاصة 

ك باستخدامات االراضى واإلدارة البیئیة والواردة في ھذا الفصل ، والكثیر من تل

القوانین تحتاج إلى لوائح وقرارات تنفدیة ، كما أن جمیعھا في حاجة إلى تحدیث 

من حین ألخر، وذلك لتوفیر الدعم الالزم إلدارة البیئة واستخدامات االراضى 

بشكل فعال ، ویجب أن یتم ذلك باالشتراك مع كافة الجھات المعنیة بالبالد ضمن 

   .2سیاق  مسودة البرنامج القانوني

إن إدارة استخدامات االراضى وتطویر الظروف الحیاتیة والبیئیة في المنطقة 

الصحراویة على المدى الطویل یھدف بشكل عام إلى إدارة المستوطنات ، واألنشطة 

بیئیة نحو یتالءم مع الظروف المناخیة والصادیة فیھا ، وخاصة الزراعة على االقت

، ولتحقیق ھذا  السائدة في المنطقة ، مع المحافظة على موارد المیاه المحدودة للغایة

  : الھدف ینبغي صیاغة وإتباع السیاسات المقترحة التالیة 

v  تخطیط استخدامات االراضى تمشیا مع موارد المیاه المتاحة.  

v  وضع ومراقبة حصة المیاه المخصصة للمستوطنات الصحراویة.  

v ھات الوطنیة والمحمیات العلمیة في النطاق الرابع المنتز. 

  :الفرص المستقبلیة المتاحة للتنمیة المكانیة المستدامة )4

 :تمتاز لیبیا بالتنوع البیئي ، فلھذا تضم لیبیا أربع أنماط بیئیة أساسیة وھي

                                                           
 . مصلحة التخطیط العمراني بلیبیا ،  مرجع سابق 1
 .حة التخطیط العمراني بلیبیا ،  مرجع سابق مصل 2
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  .الشریط الساحلي •

  ).البیئة الجبلیة ، الجبل أألخضر وجبل نفوسة(بیئة المرتفعات  •

  .بیئة الصحراویة ال •

 .الواحات •

  :علیھ ،،، نقترح أالتى 

 ) .شمال ، شرق، جنوب،غرب( أنشا مناطق تنمویة موزعة على كل لیبیا .1

تشمل كل الموارد المتاحة (المناطق تضم مختلف الصناعات الصغرى والكبرى  . 2

ُخطط تخطیطا جیدا بحیث تضم الطرق والمواصالت وخدمات البنیة  بالمنطقة ، وت

، كما ھو موضح ) لتحتیة ، وتأخذ في الحسبان مشاكل التلوث البیئي ، واستدامة المواردا

  . بالخریطة
  

  

  

  

  

  

  

  

  )1(خریطة رقم 

منطقة 
صناعیة 

منطقة + 
زراعیة

منطقة صناعیة منطقة زراعیة+ منطقة صناعیة 
  +

منطقة زراعیة

منطقة زراعیة+ منطقة صناعیة  منطقة زراعیة+ منطقة صناعیة 
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  :صناعیة والزراعیة الھدف من أنشا المناطق ال

تؤمن المدن الصناعیة مواقع لإلنتاج وتضمن توفیر المساحات الالزمة .  •

لتوسعھا المستقبلي والتي یصعب تأمینھا في حال وجودھا كمناطق مبعثرة ضمن 

 . المناطق السكنیة

تقلل من الشكاوى المتكررة حول اآلثار المزعجة للسكان المتأتیة من المناطق .  •

  ). تقلل من التلوث الضوضائي(ل المدن الصناعیة داخ

  . تؤمن ربط جید مع شبكة المواصالت الوطنیة والدولیة.  •

•  . ً   . تعمل كأقطاب نمو وتخدم التنمیة في المناطق األقل حظا

  . تشجع على التعاون بین الصناعات لوجودھا متجاورة في مناطق محددة.  •

  . على مكانھا وأسس عملھاتساعد في المحافظة على البیئة عن طریق السیطرة .  •

  .تساعد على تشغیل مزید من العمالة في ظروف حضاریة ومؤسسیة منظمة.  •

المناطق الصناعیة تساعد مؤسسات الدولة في الرقابة الصحیة والبیئیة لمكافحة .  •

 . التلوث

  

 

 :الخالصة )5

فى غیاب  التنمیة إحدى الوسائل لالرتقاء باإلنسان ، ولكن في غیاب التخطیط البیئي ودتع

المتابعة ، تساھم التنمیة في استنفاد الموارد وإیقاع الضرر بھا،بل وإحداث التلوث وزیادة 

 .  نسبة أإلمراض المزمنة والحادة والسرطانیة 

 مناطق تنمویة موزعة على كل لیبیا ء لیبیا ، نقترح أنشايفلكى تساھم التنمیة فى رق

تشمل (ناعات الصغرى والكبرى  ، تضم مختلف الص) غرب ، ، جنوب شمال ، شرق(

ُخطط تخطیطا جیدا بحیث تضم الطرق والمواصالت  كل الموارد المتاحة بالمنطقة ، وت

، ) وخدمات البنیة التحتیة ، وتأخذ في الحسبان مشاكل التلوث البیئي ، واستدامة الموارد
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عدة فى لتشجع على التعاون بین الصناعات لوجودھا متجاورة في مناطق محددة ، وللمسا

  . المحافظة على البیئة ، وأستدامة الموارد 

  : وخالصة القول 

ترافق التنمیة العدید من القضایا البیئیة ، ولكن بما یحقق التنمیة المكانیة المستدامة بلیبیا 

ة أو جھاز للتخطیط التنموي بلیبیا ، تحت إشراف مجلس التخطیط أ ھیءنقترح أنشا

 : الوطني یھدف لالتي

ج وخطط لبرامج التنمیة بلیبیا ، على المدى القریب وعلى المدى وضع برام .1

  .الطویل 

  .التخطیط البیئي المستدام للمناطق  .2

 .أإلشراف والمتابعة بشكل دوري  .3

  ملخص السیاسات البیئیة والتنمیة المكانیة المستدامة بلیبیا

 التغیر المناخي تتأثر البیئة اللیبیة سلبیا بالظواھر العالمیة واالقلیمیھ المتمثلة في

، وكذلك بالتطورات المحلیة مثل استمرار  ة الطبیعیةیمة البیئظوالتصحر وتفسخ االن

، وتلوث االراضى بالتجمعات السكانیة وحولھا،  استنزاف مصادر المیاه الجوفیة وتلوثھا

، وفقدان بعض  وتلوث الھواء بالقرب من المجمعات السكانیة والصناعیة الرئیسیة

زراعیة البعلیة نتیجة للزحف العمراني علیھا ، وتلوث میاه الساحل وغیرھا االراضى ال

 للحد منھا أو وقف تلك التأثیرات السلبیة على ة ومجدیةیجب اتخاذ تدابیر فعاللذا الكثیر، 

  .البیئة 

التنمیة إحدى الوسائل لالرتقاء باإلنسان ، ولكن في غیاب التخطیط البیئي وفى غیاب و

ھم التنمیة في استنفاد الموارد وإیقاع الضرر بھا،بل وإحداث التلوث وزیادة المتابعة ، تسا

  .  نسبة أإلمراض المزمنة والحادة والسرطانیة 

فمصانع .  الغازیة والصلبة والسائلة اتومن ھنا ، تعانى لیبیا من جملة من الملوث

زة الدولة ، أالسمنت مثال تنفث في ملوثاتھا الغازیة دون رقابة وال متابعة من أجھ

والمخلفات الخطرة تلقى على حافة الطرق بدون أي معاملة أو معالجة ، والمخلفات 

السائلة ، منھا مخلفات الصرف الصحي بطرابلس تلقى مباشرة في البحر أألبیض 

المتوسط ، وفى التربة الزراعیة بالمناطق الجنوبیة  ، وبدون اى معالجة ، مما تسبب في 
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ة ، وتقلیص لالراضى الزراعیة ودمار للتنوع الحیوي  بھما ، فھذه تدھور البیئة البحری

  .كلھا من معوقات التنمیة المكانیة بلیبیا ، ویجب إیجاد الحلول لكل تلك القضایا 

فعلى البلدیات تحدیث برامج إلدارة المخلفات السائلة متوسطة المدى في كافة  -

معالجة المخلفات  وشبكات المناطق مثل أعمال التشیید، وصیانة وإدارة محطات 

التجمیع، والقوى العاملة، والتدریب على إدارة المخلفات السائلة، وتوفیر رأس 

  .المال الالزم لذلك وجمع العوائد ، وفق البرنامج الوطني للمیاه والصرف 

توفیر التمویل الالزم لتطویر إدارة المرافق المتكاملة ولتغطیة تكالیف ...وعلیھا  -

الجة وامتالك المواقع باإلضافة إلى المشاركة جزئیا في تكالیف إدارة التدریب والمع

المخلفات فیما یتعلق بإیجاد مصادر عوائد محلیة على مستوى المناطق الفرعیة ، 

وذلك بتجمیع الرسوم من القطاعین العام والخاص على أساس جمع ومعالجة 

استخدام تلك العوائد الصرف الصحي وإعادة استخدام المیاه المعالجة في الري، و

في تغطیة جزء من تكالیف جمع ومعالجة میاه الصرف على مستوى المناطق 

ة دعم إدارة وتشغیل وصیانة أالفرعیة أو المدن، إضافة للمبالغ اإلضافیة على ھی

  . منظومات تستقطع من المیزانیة العامة

ستویات الحالیة وعلى الجھات المختصة بالبیئة بالدولة اللیبیة ، ضرورة تقییم الم -

كما یتطلب األمر . للتلوث الناتج عن الصناعة والبحث عن التدابیر العالجیة لذلك

إجراء الدراسات الضروریة لتقییم حجم التلوث الجوى ، والذي قد تسببھ الصناعات 

الجدیدة إضافة إلى أشكال التلوث األخرى قبل إعطاء اإلذن بتنفیذ المنشات 

 من معدالت التلوث ولتحدید المواقع المالئمة إلقامة مثل ، وذلك للتقلیل الصناعیة

  .تلك المصانع علیھا

إن من ضمن السیاسیات البیئیة بلیبیا النظر في مسألة إعادة تغییر مواقع مصانع  -

األسمنت والصناعات األخرى المسببة للتلوث القائمة داخل المناطق الحضریة 

، وبالنسبة لتحدید المواقع للصناعات  ثي التلوفونقلھا إلى مواقع أخرى جدیدة لتال

الجدیدة التي تسبب في تلویث الھواء یتم اعتمادھا فقط في نطاقات خاصة محددة من 

  .السلطات المختصة

 ، والزال ویحتمل مع النمو السكاني تزاید حجم المخلفات الناتجة عن المستشفیات -

تم التخلص من بعضھا بشكل مالئم بل یلم یتم التعامل مع تلك المخلفات الخطرة 

، ولھذا على السلطات بلیبیا إجراء مسح شامل للوضع  أحیانا مع المخلفات السكنیة

الحالي وتبنى تدابیر إداریة وعالجیة مالئمة ، ومن المحتمل إعداد مخطط وطني 
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إلدارة المخلفات السامة التي تشكل خطورة على البیئة ، وتحدید أماكن و طرق 

ق، والمرافق المعالجة المأمونة التي یتعین تحدید موقعھا الردم الصحي والمحار

  . ولة عن التخطیط العمرانيؤبالتنسیق مع الجھات المس

نظرا للقضایا البیئیة المرافقة لعملیات التنمیة ، وبما یحقق للیبیا التنمیة : فخالصة القول 

ا ، تحت إشراف ة أو جھاز للتخطیط التنموي بلیبیلمكانیة المستدامة نقترح أنشا ھیأا

 : مجلس التخطیط الوطني یھدف لالتي

وضع برامج وخطط لبرامج التنمیة بلیبیا ، على المدى القریب وعلى المدى  .1

  .الطویل 

  .التخطیط البیئي المستدام للمناطق  .2

 .أإلشراف والمتابعة بشكل دوري  .3

شمال ، شرق، ( موزعة على كل لیبیا ) زراعیة وصناعیة(أنشا مناطق تنمویة  .4

تشمل كل (، وتضم مختلف الصناعات الصغرى والكبرى  ) نوب،غربج

ُخطط تخطیطا جیدا بحیث تضم الطرق  الموارد المتاحة بالمنطقة ، وت

،  في الحسبان مشاكل التلوث البیئيوالمواصالت وخدمات البنیة التحتیة ، وتأخذ

  ). واستدامة الموارد

  

  

  

  المراجع

ئي وأثره على صحة أإلنسان ، محمد السید أرناؤوط ،  التلوث البی.د .1

   .2007مكتبة أالسرة القاھرة ، 

صالح الحجار ، أإلصالح البیئي فى الوطن العربي ، دار الفكر .د .2

   .2007العربي ، الطبعة أألولى ، 

حمایتھا ، تلوثھا ، مخاطرھا ، دار : عماد محمد الحفیظ ، البیئة .د .3

  .54 ، ص2005صفاء للنشر والتوزیع ، 
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ان ، وأخرون ، البیئة والموارد والسكان في الوطن یحي الفرح.د .4

  .2009العربي ، الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات ، 
مصلحة التخطیط العمراني بلیبیا ، بالتعاون مع برنامج أألمم المتحدة  .5

 2006، السیاسة المكانیة الوطنیة ،  ) الھابیتات(للمستوطنات البشریة 

– 2030. .   

الدولي للتغیر المناخي ، حول مبادئ الغابات ، البرازیل ، دى المؤتمر  .6

  .م 1992جانیرو ،  

  .مصلحة التخطیط العمراني بلیبیا  .7

عاطف علیان ، وآخرون ، كیمیاء وفیزیاء الملوتاث البیئیة ، .د .8

   .1994منشورات جامعة بنغازى ، الطبعة أالولى ، 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

 اإلسكان والبنیة التحتیة -7
  

  .سكــــــــــــان اال: اوالً 

قضیة االسكان واستراتیجیاتھ والنشاطات االسكانیة عندما یتم برمجتھا یجب ان تحدد 

رسم سیاسات التطویر السیاسي والتغییر االجتماعي واالقتصادي تاالھداف وكذلك 

والثقافى للمجتمعات ، والنھ من البعد الفلسفى والحضاري لقضیة االسكان ارتباطھما 

ینظر الیھا من الناحیة المحلیة فمشكلة االسكانیة للفرد ومن ثم المجتمع ، مباشرة بال

  .واالقلیمیة والدولیة على انھا متعددة االبعاد السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة 
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   .2025حصر وتقییم االحتیاجات حتى سنة  

لقد تولت سابقا عدة وزارت ومؤسسات وجھات عامة مھتمة بالسكن واالسكان 

ة أوضاع السكنیة دراسة متطلبات االسكان واالحتیاج من الوحدات السكنیة على ھیواال

مؤشرات رقمیة حول إحتیاج لیبیا من الوحدات السكنیة وقد شملت الفترة الزمنیة من 

وبعض ھذه الدراسات قدمت مؤشرات إجمالیة أو لفترات ) . م2000(لسنة ) 1981(

ً بتحدید  ھذه المتطلبات بتحلیل العوامل زمنیة أو متطلبات سنویة محددة ، وقامت  أیضا

وحدد المخطط الطبیعي طویل المدى والذي یستھدف الفترة . االساسیة المؤثرة فیھا 

ً ورسم دوالتي یع) 2025- 2000(الزمنیة   دلیل عمل للتخطیط التنموي في لیبیا عموما

ً ، االحتیاجا ت من الوحدات الخطط للتجمعات السكانیة المستھدفة لالقالیم خصوصا

  2025 ولعام 2000وحدة سكنیة في الفترة ما بین عام ) 1.684.000(السكنیة بإجمالي 

سنة القادمة تبین زیادة تدریجیة في االحتیاج السنوي من حوالي ) 25(م وفي الفترة ل 

ً في سنة ) 24000( وحدة سكنیة بحلول سنة ) 38000(م إلى ) 2000(وحدة سكنیة سنویا

 وما بعدھا مما 2000أنھ لم یتم بناء الوحدات المطلوبة بناؤھا خالل سنة وحیث ) 2025(

ً ) 42000(یجعل الرقم السنوي من المساكن المطلوبة بناؤھا ترتفع إلى    .وحدة سنة سنویا

  :االحتیاجات والمستھدفات العامة  .1

من االھمیة القیام بدراسة االوضاع السكنیة من خالل استراتیجیة اسكان وطنیة 

ة على نحو مفصل بحیث یتم تناول حجم ونوعیة الرصید المتوفر من المباني شامل

حدید قدرة ادوات التنفیذ السكنیة ومدى توفر الخدمات والمواد واالراضي وت

ة بقطاع االسكان ، باإلضافة الى االمور نی، مع اھمیة تفعیل المؤسسات المعالالزمة

یتم  ، المتعلقة باالحتیاجات السكنیةالقانونیة واإلداریة ودراسة وتحلیل البیانات 

دراسة وتحلیل البیانات المتعلقة باالحتیاجات واالستفادة منھا في وضع البرامج 

 -:التنفیذیة، ویجب ان تركز االستراتیجیة االسكانیة على جملة من المحاور اھمھا 

  .تطور نظم االدارة في قطاع االسكان على المستوى الوطني والمحلي  .1

 التمویل بقطاع االسكان وتفعیل سوق االسكان لیستوعب الحراك تطور نظام .2

 .والنشاط المطلوبین للقطاع 

 .تجھیز وتوفیر األراضي ألغراض السكن والخدمات  .3

 .دوات التنفیذ الوطنیة أتفعیل دور  .4
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 .تأھیل وتكوین االیدي العاملة  .5

 .توفیر مواد ومستلزمات البناء  .6

 .دراسة تكلفة البناء  .7

 -: متطلبات قطاع األسكانتحلیل وتحدید .2
وفي ھده المرحلة االساسیة والمھمة المؤثرة في استراتیجیات قطاع االسكان 

  -:یتطلب القیام بدراسة المؤشرات التالیة 

  .تحدید فترة الدراسة والنمو السكاني المتوقع لھا  -1

 .دراسة التحول االجتماعي للسكان المتوقع خالل فترة الدراسة  -2

قائمة وتحدید نسبة المتھالك منھا والقائم والذي سیتھالك تحدید المساكن ال -3

 . خالل الفترة

 .تحدید العجز القائم  -4

 .نسبة المالئمة للتغییر التحدید  -5

قضیة االسكان واستراتجیاتھ واوضاعھ والنشاطات السكنیة عندما یتم  .3

 -:برمجتھا یجب تحدید المؤثرات التالیة 
  .تحدید االھداف والبرامج   - أ

 ت التطویر والتغییر االجتماعي والثقافي  رسم سیاسا  - ب

 -:تحدید االھداف والبرامج   - أ
 . المشكلة االسكانیة في لیبیا وذلك من خالل التقییم والتحلیل لىالكشف ع -

تحذیر متخذي القرار بأن ھناك مشكلة اسكانیة في لیبیا ذات ابعاد اجتماعیة  -

 .وثقافیة واقتصادیة 

 . السكن وباسرع وقت ممكن ىلالمعالجة الفوریة لمعدالت الطلب ع -

 .تشجیع االستثمارات الخاصة في تمویل المشاریع االسكانیة في المجتمع  -

 .خلق فرص للتنوع في وسائل التمویل  -

القضاء أو باألحرى الحد من الظواھر االجتماعیة والثقافیة السكنیة التي قد  -

 .یةتظھر على السطح االجتماعي إذا لم یتم معالجة المشكلة االسكان

 .الحد من ارتفاع متوسط سن الزواج في لیبیا  -

 -: رسم سیاسات التطویر والتغیر االجتماعي والثقافي –ب 
  .تدویب العجز التراكمي في أعداد الوحدات السكنیة القائمة  -
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مقابلة االحتیاجات السنویة من الوحدات السكنیة نتیجة للنمو الطبیعي  -

ض الفاقد من المخزون لالسكان ، ومقابلة ظروف االحالل وتعوی

  .والرصید السكني 

 .تحدید قنوات التمویل وفق قدراتھا على المستھدف من الوحدات السكنیة  -

اقتراح البرامج االسكانیة المختلفة لتوفیر المطلوب خالل الخطط  -

 .المقترحة 

تحدید االنماط العمرانیة والوظیفیة وتحدید متوسط المساحات لمقابلة  -

 .ةحجم االسر المستھدف

من خالل عدم وجود مؤشرات دقیقة للنمو السكني واالسكاني  .4

ومدخالت ومخرجات االحتیاجات السكنیة وعدم المراجعات  للرصید 

السكني القائم وعدم االنتظام في توزیع الوحدات السكنیة بكامل األقالیم 

 : یجب األخذ بعین االعتبار  المؤشرات التالیة

 -:مؤشر حجم االحتیاجات السكنیة   . أ

 وذلك بتحدید االحتیاجات من الوحدات السكنیة خالل فترة المخطط المعتمد 

محدودة بالتجانس مع مؤشرات .بالمتطلبات المتوقعة من المساكن خالل فترة زمنیة 

  .النمو السكاني ومراجعة الرصید السكني القائم 

  

 

المستھدفات االقتصادیة واالجتماعیة (مؤشر المستھدفات العامة   . ب

 -:والتي تتناول المقترحات التالیة ) ةوالثقافی
تسلیط الضوء على الواقع اإلسكاني في لیبیا وتحلیلھ وتقییمھ ولفت االنتباه  -

 االقتصادیةاالجتماعیة والثقافیة و( إلى حجم المشكلة اإلسكانیة والوعي بأبعادھا 

.(  

ى  المدة  مواجھة معدل الطلب المرتفع على السكن من خالل خطط متوسطة وطویل -

واحتیاجات النمو السكاني الطبیعي ) التراكمي(تضع في اعتبارھا العجز القائم 

 .ومتطلبات االحالل والتعویض في الرصید السكني 
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نشر مفاھیم ثقافیة واقتصادیة جدیدة بین افراد المجتمع ومؤسساتھ المالیة  -

دخراتھم بتشجیع وتوجیھ استثماراتھم وم) السكن(والتمویلیة والتنفیذیة حول أھمیة 

 .في تمویل المشاریع االسكانیة 

سكان نحو خطط وبرامج غیر تقلیدیة من حیث التمویل توجیھ سیاسات اإل -

 .والتنفیذ واإلدارة 

االسعار المناسبة للفرد والمجتمع مع تحدید دور الدولة بضمان السكن لغیر  -

 .القادرین

 )مرافق المیاه والصرف الصحي(اعمال المرافق العامة  .5

ً ل النفاق المتدني في مجال المیاه والصرف الصحي خالل العقود األربعة نظرا

ً على الحالة الفنیة وكفاءة التشغیل  ً مباشرا الماضیة والممنھجة ترتب علیھ تاثیرا

دامة ما تم انجازه من مرافق في مجال المیاه والصرف الصحي ، ادى الى تھالك إو

ً اآجزء كبیر من ھذه المرافق والمنش لى تدني منظومة شبكات المیاه ت ، ونظرا

والصرف الصحي باألقالیم وعالوة على حاجة الشبكات المنفذة الى اعمال الصیانة 

وضع استراتیجیة لبرنامج مشروعات المیاه والصرف الصحي یجب واعادة التأھیل 

 :وذلك بتحقیق االھداف التالیة 

حي بكافة استكمال البنیة االساسیة في مجاالت میاه الشرب والصرف الص .1

  .االقالیم 

تنفیذ الشبكات والخزانات ومحطات الضخ والدفع والتحلیة والمعالجة لمنظومات  .2

 .المیاه والصرف الصحي 

) شبكات ومحطات(اعادة تأھیل منظومات المیاه والصرف الصحي القائمة  .3

 .وتطویرھا الدامة االستفادة منھا 

نیة بتنفیذ وتشغیل وصیانة االھتمام بالتدریب والتأھیل للكوادر الوطنیة المع .4

 .مرافق المیاه والصرف الصحي 

االھتمام بتطویر طرق ادارة وتشغیل وصیانة مرافق المیاه والصرف الصحي  .5

ً الستدامة القطاع المعني   .ضمانا
  

  البنیة التحتیة: ثانیاً 
 أساسات الحیاة الالزمة لنمو وازدھار وتطور المجتمعات ، البنیة التحتیةتشمل 

شبكات الطرق والنقل البري والمواني والمطارات وشبكات المیاه والكھرباء وتتضمن 
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 شبكات البنیة التحتیة العصب الرئیسي لألنشطة االقتصادیة و د وتع،واالتصاالت 

 ،االجتماعیة في المجتمعات المتحضرة والعامل المھم المؤثر في التنمیة المكانیة 

على المستوى الوطني كما وردت في ونستعرض فیما یلي أوضاع البنیة التحتیة 

 مع تحدیث البیانات والمعلومات كلما ،) م 2030 – 2006( السیاسة المكانیة الوطنیة 

 ،توفر ذلك من خالل بیانات المؤسسات التي تشرف وتدیر القطاعات ذات العالقة 

  وذلك على النحو التالي 

  . الطرق والنقل البري – 1

لشبكات المھمة ذات التأثیر المباشر على التنمیة  الطرق والنقل البري من ادتع

 لما تؤدیھ من دور في نقل أدوات اإلنتاج ،االجتماعیة واالقتصادیة والمكانیة 

والبضائع وتأمین تنقل المسافرین عبر الدولة وتوصیل الخدمات إلى التجمعات 

  . السكنیة
  )1(خریطة رقم 

  الطرق والنقل البري

  
  مصلحة الطرق والجسور: المصدر

 حیث بلغت أطوال الطرق الرئیسیة ، ھي الوسیلة البریة الوحیدة المتاحة والطرق البریة اآلن

 وأطوال الطرق الفرعیة والزراعیة  ،) كم 15 ، 000(  م حوالي 2009المنفذة حتى عام 

 وتوجد ، من الطرق المعبدة ،) كم  34 ، 000(  أي بإجمالي قدره ) كم 18 ، 000( حوالي 

 ، وخطط أخرى لتنفیذ الطریق البدیل للطرق الساحلي ،خطط لتنفیذ شبكة السكة الحدیدیة 

ً والحدود اللیبیة المصریة  وھو طریق مزدوج سیربط ما بین الحدود اللیبیة التونسیة غربا

 ً   . كیلو متر 1700 وسیبلغ طول ھذا الطریق ،شرقا

ً  تجدیدحالیةوتتطلب الشبكة ال  وصیانة لكي تفي بمتطلبات النقل على أكمل وجھ أخدین ا

باالعتبار أن الطلب على النقل البري سیزداد بشكل طردي مع نمو حركة النقل مع البلدان 
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ومن جھة أخرى نجد أن معدل امتالك السیارات الخاصة اتجھ إلى االرتفاع خالل .المجاورة 

المتوقع أن یتراجع في المستقبل نتیجة للسیاسة الخاصة السنوات الماضیة وفي الحاضر ومن 

  .  بالتوجھ نحو وسائل النقل الجماعي 

  . النھر الصناعي – 2
 وھي لنقل ، المرحلة األولى التي تم االنتھاء منھا ، مراحل تنفیذیة یتضمن المشروع خمس

ً من الجنوب إلى الساحل اللیبملیون متر مكعب) 2(كمیة   والمرحلة الثانیة ،ي  من المیاه یومیا

ً من الحقول الشرقیة ومن شمال فزان   والمرحلة الثالثة ،لنقل ملیون متر مكعب إضافي یومیا

ً ) 2 . 68(لزیادة كمیة المیاه التي یتم ضخھا إلى   وستعود المرحلة ،ملیون متر مكعب یومیا

 والمرحلة الخامسة ،الرابعة بالنفع على مدینة طبرق من خالل جلب المیاه إلیھا من جنوبھا 

 . بار أخرى إلى المنظومة آتتعلق بربط المنظومة األولى مع المنظومة الثانیة وإضافة 

   .المطـــــــــارات - 3
  ــ : تصنف المطارات في لیبیا إلى مطارات محلیة وھي على النحو التالي  -

 –  غات– الكفرة – سرت – معیتیقة – سبھا – بنینة –طرابلس (:مطارات دولیة  -

  .) طبرق–مصراتھ 

  ). براك– السریر – بني ولید – زوارة – الجفرة – األبرق –ھون (: مطارات محلیة  -

 من تدھور مستوى الخدمات المقدمة إذا ما قورنت وتعاني كل المطارات في لیبیا

 كما تشیر تقاریر جھات االختصاص وقد وصل ،بالمعاییر الدولیة المتعارف علیھا 

  .قدمة إلى درجة غیر مرضیةمستوى الخدمات الم

 

  

  .الموانـــــي  – 4
 الوصل بین الماء والیابسة وتقع في منتصف دورة نقل  المواني البحریة حلقةدتع

 ویحتضن الساحل اللیبي ، تسبقھا وسائل نقل وتأتي بعدھا وسائل نقل أخرى ،السلعة 

واني بلیبیا عشرون  ویبلغ عدد الم،العدید من المواني التجاریة والنفطیة والصناعیة 

  ــ : میناء مصنفة على النحو التالي 

زوارة ـ طرابلس ـ الخمس ـ مصراتھ ـ سرت ـ بنغازي ـ درنة ـ ( المواني التجاریة  -

   . )طبرق 

 ) .  الحریقة – الزویتینة – الزاویة – ملیتة–أبو كماش ( المواني المتخصصة  -
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  .)  مرسي البریقة –رأس النوف ( المواني المشتركة  -

 . والعدید من تلك المواني بحاجة إلى الصیانة والتطویر والمیكنة 

  . الكھربــــــــاء – 5
 وبلغت أطوالھا عام ،توجد اآلن في البالد شبكة نقل ضخمة تربط جمیع المناطق 

  ــ :  م على النحو المبین في الجدول التالي 2010
  )1(جدول رقم 

  اطوال شبكة نقل الكھرباء

 الكوابل األرضیة الخطوط الھوائیة )ف . ك ( الجھد 
 0  كم2 ، 290 400
  كم185  كم13 ، 706 220
  كم165  كم14 ، 312 66
  كم2 ، 684  كم11 ، 142 30

  

  . إحصائیات الشركة العامة للكھرباء : المصدر *

 جیجا  )17 ، 531(  من جمیع محطات التولید فــي لیبیــا مـــن وتطورت الطاقة المنتجة

  . م 2010جیجا وات ساعة عام  ) 32 ، 558(  م إلى 2002وات  ساعة عام 

 من خالل مجموعة من محطات التولید التي تستخــدم وتنتج الطاقة الكھربائیة في لیبیا

  . وھي على النحو المبین في الجدول ،أنواع وقــود مختلفــة 

  

  

  

  
  )2(جدول 

  انواع الوقود

 اریخ التشغیلت نوع الوقود أسم المحطة م. ر 
 1982 غاز/ ثقیل  الخمس 1
 1976 ثقیل غرب طرابلس 2
 1985 ثقیل درنة 3
 1985 ثقیل طبرق 4
 1982 خفیف أبو كماش 5
 1995 غاز/ خفیف  الخمس 6
 1994 خفیف جنوب طرابلس 7
 1994 غاز/ خفیف  الزویتینة 8
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 1994 خفیف الكفرة 9
 2005 غاز/ خفیف  الجبل الغربي 10
 2009 غاز/ حفیف  شمال بنغازي 11
 2009 غاز/ خفیف  مصراتھ 12
 2010 غاز/ خفیف  الجبل الغربي 13
 2010 غاز/ خفیف  الزویتینة 14
 2010 غاز/ خفیف  السریر 15
 2000 غاز الزاویة 16
 1995 غاز شمال بنغازي 17
 1990 غاز/ ثقیل   الحدید-مصراتھ  18
 1990 غاز/ خفیف  )النھر الصناعي ( السریر  19

  

  . االتصاالت – 6
الھاتفیة ، والبث المرئي ، والبنیة التحتیة المتعلقة بھا من تشمل خدمات االتصاالت 

تجھیزات الموجات المیكروویفیة السطحیة، والكوابل األرضیة والكوابل المحوریة التي 

ول العالم، تربط لیبیا مع البلدان األخرى في شمال أفریقیا وجنوب أوروبا وبقیة د

 محطة في مدن )13(باإلضافة إلي شبكات محطات األقمار الصناعیة التي یبلغ عددھا 

طرابلس، غریان ، غدامس ، بنغازي ، طبرق ، سرت ، سبھا ، ھون ، الكفرة ، الواو ، 

الویغ ، غات ، الفقھا ، السارة ، وتتضمن خدمات االتصاالت الھاتفیة الشبكات الھاتفیة 

  .كة االتصاالت بالھاتف النقال وشبكة خدمات االنترنتوشب ، األرضیة
  

  

  

  

  )1(خریطة 

  شبكة االتصاالت



212 
 

  
، والتي یتبعھا  م إلي وزارة االتصاالت والمعلومات 2013 في عام ویتبع ھذا القطاع

  :العدید من الشركات نذكر منھا ما یلي

، وتختص بتشغیل وصیانة وتطویر  م 2008أسست عام التي   شركة ھاتف لیبیا- 

  .الشبكة الوطنیة للھواتف

  .وھي تھدف إلي تشغیل إدارة وتنظیم كافة أنواع الخدمات البریدیة  شركة برید لیبیا -

 شركة الجیل الجدید للتقنیة التي تعنى بنقل وتوطین التقنیات الحدیثة في مجال -

  .االتصاالت

م ، وبلغ عدد مشتركیھا  2004 المحمول التي بدأت أعمالھا عام  شركة لیبیانا للھاتف-

  . مشترك6,980,503م إلي عدد  2009عام 

م وتختص بخدمات االنترنت  1999 شركة لیبیا لالتصاالت والتقنیة التي تأسست عام -

ولیبیا ماكس ، واأللیاف البصریة   ولیبیا دى اس ال ،، لألفراد عن طریق خدمات لیبیانا 

  .ات االنترنت لألعمال عن طریق الخدمات السلكیة والالسلكیةوخدم

م ، وھي أول مشغل  1996 حیث تأسست عام : شركة المدار الجدید لالتصاالت -

 2,489,705م ،  2009، ووصل عدد مشتركیھا عام  للھاتف المحمول في لیبیا

  .مشترك

لمحمول ھو أكبر من  أن عدد المشتركین في خدمات الھاتف اوتظھر اإلحصائیات السابقة

، وتشیر الدراسات إلي أن تغطیة الھاتف المحمول في البالد قد وصلت  عدد سكان البالد

 .من مناطق لیبیا% 90إلي نسبة 
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ً وزارة االتصاالت والمعلومات مبادرة لیبیا االلكترونیة وھي رؤیة  ، وقدمت مؤخرا

ت والمعلومات وتھدف ھذه لتطویر لیبیا من خالل التوظیف الذكي لتكنولوجیا االتصاال

  : المبادرة إلي

  . تطویر ورفع مستوى جودة المعیشة في لیبیا عن طریق استخدام التكنولوجیا-  

  . بناء االقتصاد المعرف في لیبیا وتطویر القیمة المضافة لھ-  

 :وتتكون المبادرة من أربع مبادرات محوریة وھي

  . الحكومة المفتوحــــة-

  .نیة الحكومة االلكترو-

  . التجـــارة االلكترونیة-

  . التعلیم االلكترونــــي-

  . سیاسات النقل والمواصالت – 7
 النقل البرى والمطارات وخدمات النقل الجوي وخدمات یتكون ھذا القطاع من خدمات

ویتطلب ھذا  ، المواني ومنظومات االتصاالت والسكك الحدیدیة وسفن نقل الركاب

ة في تقدیم الخدمات بطریقة فعالة وتكلفة تلضمان استمراریالقطاع استثمارات كبیرة 

  :  وتشمل السیاسات اآلتي ،منخفضة 

  . استكمال إنشاء محاور شبكة الطرق السریعة والرئیسیة-

  . استكمال وإنشاء عدد من المطارات المحلیة والدولیة ومنظومة سالمة الطیران-

  . تطویر مشاریع النقل الجوي-

  . المواني البحریة بما یمكن من تحسین وزیادة الطاقة االستیعابیة لھا استكمال وتجھیز-

  . تحدیث وتطویر مشاریع الشركات الوطنیة للنقل البحري-

  . االھتمام بمجال نقل الركاب والبضائع-

  . تنفیذ شبكة الطرق الحدیدیة-

  . استكمال إنشاء وتجھیز محطات األرصاد الجویة-
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  ) ـــــة الخالصـــــــــــ (  
  .ضرورة توفیر المعلومات والبیانات والسیاسات القطاعیة المحدثة* 

تشمل البنیة التحتیة شبكات النقل ، والمواصالت، والمواني، والمطارات، وشبكات المیاه ، * 

  .والكھرباء ، واالتصاالت 

لي للشبكة شبكة الطرق البریة ھي اآلن الوسیلة البریة الوحیدة المتاحة ، والطول اإلجما* 

 أغلبھا بحاجة إلي تجدید وصیانة لتقییم متطلبات النقل على أكمل كیلومتر )34,000(ھو 

  .وجھ

ارتفاع معدل امتالك السیارات الخاصة في السنوات الماضیة ، وإذا ما طبقت السیاسات * 

  .الخاصة بالتوجھ نحو وسائل النقل الجماعي فإن ھذا المعدل سیتراجع مستقبالً 

  .ارات في لیبیا تعاني من تدھور مستویات الخدماتكل المط* 

  .العدید من المواني البحریة بحاجة إلي الصیانة والتطویر والمیكنة* 

مبادرة لیبیا االلكترونیة ، تدعم االتجاه نحو التنمیة المكانیة، ویتطلب نجاحھا توفر البنیة * 

  .األساسیة المتعلقة بنظم االتصاالت الحدیثة

سي من سیاسات النقل ھو التأكید على أن تنفیذ مشروعات النقل والمواصالت الھدف األسا* 

ً لإلستراتیجیة الوطنیة الشاملة لتنمیة وتطویر التجمعات السكنیة   .واألولویات یتم وفقا

  

  .المصـــــــادر

  ) .2025 - 2000(المخطط الوطني طویل المدى  -

 .الخطط االسكانیة) ة العامة لإلسكانأالھی( -

 .دراسة السیاسة االسكانیة لتطویر العمراني) لتخطیط الوطنيمجلس ا( -

 . 254 م ، ص 2009یب االحصائي لعام ة العامة للمعلومات الكتأالھی -

 .مواقع المؤسسات اللیبیة بشبكة المعلومات الدولیة  -

 

 
 

  

  

  

  االمكانیات االقتصادیة -8
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  االقتصادیة للتنمیة المستدامة ات ی االمكان-1
 عملیة سیاسیة اقتصادیة اجتماعیة تھدف الى توفیر حیاة افضل للسكان التنمیة المستدامة

نتاج سلع إنھا تسعى الى إخالل الزمن المنظور ولكي تحقق الدولة حیاة افضل للسكان ف

وخدمات واتاحتھا ألكبر عدد من السكان ، وكذلك توفیر مناخ سیاسي واجتماعي یسوده 

ر الفرد ومساھمتھ في العطاء والحفاظ علي الستقرار ویتعاظم فیھ دواالعدل واالمن و

االمن والسلم االجتماعي ویعمل فیھ االفراد فرادى ومجموعات لبناء مجتمع مبدع منتج 

 .متكافل ومتضامن ومتعاون لبناء دولة عصریة

   ان تحقیق التنمیة بمفھومھا الشامل والتي تھدف الى تعظیم الرفاھیة ألكبر عدد من 

رھا عبر الزمن عملیة معقدة و متشابكة تؤثر في وتتأثر بعدد السكان وضمان استمرا

وبالنظر الى أھمیة العملیة التنمویة . كبیر من العوامل االقتصادیة وغیر االقتصادیة

مثل الذي یحقق تخصیص ألوالصعاب التي قد تواجھھا ، فأن اختیار النظام االقتصادي ا

 .رطا اساسیا لتحقیق التنمیة شدوتوزیع واستخدام الموارد المتاحة بكفاءة یع

    ولمعرفة مدى امكانیة الدولة لتحقیق التنمیة المستدامة من عدمھ ، یتطلب االمر 

معرفة حجم ونوع الموارد االقتصادیة وامكانیات توزیعھا واستخدامھا بكفاءة وكذلك 

الفراد حجم الناتج المحلي ومستوى دخل الفرد والقوة الشرائیة للدخل وتوزیع الدخل بین ا

ونسبة البطالة بین السكان وكذلك مدى امكانیات التغیر المطلوب في جمیع ھذه 

 .المؤشرات 

   عوائق التنمیة المكانیة المستدامة - 1-1

 ندرة المیاه بل وانعدامھا في اغلب المدن والقرى المتعددة بمناطق الجنوب والجبل – 1

ھا مستقبال بالنوعیة والجودة الغربي والدواخل وزیادة ھذه الندرة واستحالة توفیر

  .والتكالیف المناسبة 

 كثافة سكانیة منخفضة جدا في اغلب مناطق الجنوب والجبل الغربي وبعض مدن – 2

الدواخل مما یؤدي الي ارتفاع تكالیف البنیة التحتیة والفنیة الالزمة لبناء حضارة 

ات االقتصادیة واستقرار ومشاریع اقتصادیة وتوفیر فرص عمل وغیرھا من المؤشر

  .الالزمة لتحقیق تنمیة مستدامة بتلك المواقع 

 ندرة الموارد الطبیعیة الزراعیة منھا والصناعیة القابلة لالستثمار وتحقیق عوائد – 3

اقتصادیة مناسبة إلنشاء المصانع ومؤسسات االنتاج بأنواعھا وبذلك انعدام فرص عمل 

  .منتجة وتحقیق دخل مناسب 
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طاردة للسكان عامة وللكفاءات والخبرات البشریة خاصة في اغلب مدن  مناخ وبیئة – 4

ھذا المناخ والبیئة . عض المدن الرئیسیة بمناطق الساحلوقرى ومناطق الدولة باستثناء ب

أدیا الي ھجرة العقول واألموال وخلق مناخ طارد للسكان والمشاریع وتفكك اجتماعي 

  .لیھ من مشاكل إوما 

ؤھلة و انخفاض نسبة العمالة المھنیة المتخصصة وعزوف اللیبیین  قوة عمل غیر م– 5

عن األعمال اإلنتاجیة في قطاعات الزراعة والصناعة والبناء والتشیید والخدمات الدنیا 

  .من القوة العاملة % 3مما ساھم في إرتفاع نسبة العمالة األجنبیة إلى نحو 

سباب اإلدارة العامة والكثافة السكانیة  إرتفاع تكالیف الخدمات التعلیمیة والصحیة أل– 6

  .والمناخ والتباعد المكاني بین المدن و القرى 

ھد العلیا والجامعات  ان تعدد المؤسسات العلمیة وغیاب المعاییر التعلیمیة في المعا– 7

ن بمختلف المدن والقرى ، انما ھو أمر خطیر یؤدي الي انتاج حملة المنتشرة اآل

علم أو ثقافة أي جھلة بمعني الكلمة وھم أخطر على التنمیة ممن ال مؤھالت علمیة دون 

ان المطالبة من قبل مختلف األقالیم والمناطق بإنشاء مؤسسات جدیدة . یحملون شھادات

بمنطق العدالة والخدمات العامة لكل الناس او حتى  المطالبة باستمرار الوضع الحالي 

  .بل یھدم البناء ألعدادھا ھو أمر خطیر ال یحقق التنمیة 

 ان استمرار تحمل الدولة توفیر العمل في القطاع العام وفي غیاب المعاییر لشغل – 8

الوظائف العامة ساھم في تخلف الدولة وقتل روح االبداع واإلنتاج والبطالة المقنعة وھي 

اخطر على التنمیة من البطالة الظاھرة وقد ساھم ذلك في خلق روح من الحقد والحسد 

 الناس والمطالبة بالمزید من التعیین بمؤسسات الدولة بكل منطقة وقریة ومدینة بین

ان استمرار ھذا األمر ھو معرقل للتنمیة ولیس . بغض النظر عن الحاجة من عدمھا 

  .داعما لھا 

 ان احتمال نضوب المیاه من الجنوب وبذلك توقف انسیاب المیاه عبر النھر – 9

صادر المیاه الجوفیة بمختلف مدن وقرى لیبیا وذلك خالل الصناعي ، وكذلك في اغلب م

 عاما من اآلن في احسن الظروف ، لھو أمر خطیر یھدد األمن واالستقرار ومؤشر 30

  . صریح لبیان صعوبة تحقیق تنمیة مستدامة في جمیع مدن وقرى لیبیا 

تاج الي  عاما من اآلن لھو أمر ھام وخطیر یح30 ان احتمال نضوب النفط خالل – 10

  .تفكیر ورؤیة مستقبلیة مخلصة وقادرة على استشراف المستقبل في غیاب النفط 

  :والخالصة إن 
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ان .    مشكلة لیبیا وتخلف التنمیة ھي بسبب القرارات السیاسیة وسوء إدارة المال العام 

 666و المطالبة بتنمیة مكانیة لجمیع االقالیم واألقالیم الفرعیة والمحالت البالغ عددھا نح

تجمع سكاني أمر غیر ممكن علمیا واقتصادیا وسیاسیا وھو ھدر للمال العام وتوزیع غیر 

  ) .المیاه والنفطاألرض و( عادل للثروات القومیة  

   أسس عامة لسیاسات التنمیة المستدامة-1-2
  . التقسیم اإلداري –تحدید اإلطار المكاني  .1

  .یة والمائیة  خریطة للموارد األرض–تحدید االطار الطبیعي  .2

  .  التشتت - الكثافة –تحدید الثقل السكاني والتوزیع الطبیعي للسكان  .3

  ) الناتج المحلي ( تحدید التفاوت االقتصادي الكلي لألطر المكانیة  .4

  .تحدید التفاوت في أداء التنمیة البشریة بین األطر المكانیة  .5

ن طریق احداث تحدید مدى امكانیة وضع ضوابط للحد من التفاوت السكاني ع .6

  .توازن مكاني 

 اعتماد السكان على المرتبات من القطاع العام ىتحلیل قوة العمل وبیان مد .7

  .وتحلیل البطالة بأنواعھا 

المستشفیات "والصحیة " الجامعات" دراسة واقع المؤسسات العامة التعلیمیة  .8

  .باألطر المكانیة " والمراكز الطبیة

خدمیة واإلنتاجیة الوزارات ، مراكز البحوث ، دراسة وبیان المؤسسات العامة ال .9

  الخ ..... الحدید والصلب : المصانع االستراتیجیة 

استخالص نموذج أو نماذج علمیة قیاسیة تأخذ في الحسبان األوضاع السیاسیة  .10

واالقتصادیة واالجتماعیة القائمة حالیا واستخدامھا جمیعا في تقدیر حجم المیزانیة 

اإلنتاجیة والخدمیة وتوزیعھا بین األطر المكانیة بعلمیة واختیار المشروعات 

ومسؤولیة وواقعیة ، وبما یخدم الصالح العام ویساھم في إرساء دعائم تنمیة 

  - :اقتصادیة واجتماعیة مستدامة تحقق األھداف والغایات التالیة 

  . نوع أفضل من التعلیم-2               .   فھم ووعي أعمق للدین اإلسالمي-  1

 . نوع أفضل  من الصحة -4               .          مستویات أعلى من التغذیة -  3

 . ثقافة أكثر ثراء -6     .         القضاء على الفقر ، فقر أقل – 5

 . عدالة ومساواة في الفرص المتاحة -8      .                       بیئة أوفر نظافة – 7

  . إنتاج مادي متنامي بكفاءة وعدالة -10     .یق اإلبداع  حریات فردیة أكبر لتحق-  9
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  المالمح والمؤشرات القیاسیة لالقتصاد اللیبي  -1-3
 ملیار دینار یساھم قطاع 60حجم ومكونات الناتج المحلي االجمالي بلغت نحو  .1

  .منھا% 80النفط بنحو 

  . آالف دینار سنویا 10متوسط دخل الفرد نحو  .2

 2.6ضعیف نسبیا اذ أنھ متقلب وغیر مستقر حیث بلغ نحو : األداء االقتصادي  .3

خالل تسعینات القرن الماضي وھو مؤشر على عدم كفاءة القطاع العام المھیمن 

  .على النشاطات االقتصادیة في لیبیا 

احتیاطي نفطي متنامي في التناقص إذ بلغت نسبة اإلنتاج النفطي التراكمي حتى  .4

وتقدر .  حالیة لالحتیاطات القابلة للتحصیلمن التقدیرات ال% 60اآلن نحو 

من االحتیاطي الحالي البالغ % 20كمیات النفط االحتیاطي غیر المكتشفة نحو 

  1. ملیار برمیل 30نحو 

انھ ومن خالل مؤشرات التنمیة المستدامة والتي یمكن التعبیر عنھا من خالل  .5

یة التي تعتمد على موارد جدیدة ومتجددة ومستدامة ، نمو القطاعات غیر النفط

توضح تلك المؤشرات إن إمكانیات حدوث تنمیة في القطاعات غیر النفطیة 

  .محدودة جدا في قطاعي الزراعة والصناعة 

 متدني جدا ومنخفض نسبیا للنمو في القطاعات غیر النفطیة ، وغیر ىمستو .6

ت النفطیة ولیس بسبب الكفاءة أو مستقر وھو نتاج لالستثمارات من القطاعا

  .جدوى المشروعات في القطاعات غیر النفطیة

بالرغم من االستثمارات الكبیرة نسبیا في القطاعات غیر النفطیة والتي بلغت  .7

فإن العائد  ) 2003-1970( من الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة % 17نحو 

  2 .فقط % 2على االستثمارات لم یتجاوز ما نسبتھ 

إنتاجیة متدنیة جدا لقوة العمل بمختلف القطاعات بسبب انخفاض الكفاءة في  .8

  .إدارة المال العام وانخفاض نسبة مساھمة القطاع الخاص في االستثمار 

إن زیادة اإلنتاجیة وتحسین الكفاءة شرطان أساسیان لتشجیع االستثمار الخاص  .9

ولتحقیق ذلك یتطلب األمر استثمار ما نسبتھ نحو . االقتصادي والرفع من النمو 

من الناتج المحلي اإلجمالي بمختلف القطاعات وتحت سیاسة فاعلة % 25

                                                           
 4 ص- 2006 تقریر البنك الدولي - 1
 4 ص- 2006 تقریر البنك الدولي - 2
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وتدخل حكومي فاعل ومحدود من خالل تحدید أولویات ھادفة لتحدید أنواع 

 .االستثمار واختیار المشروعات كما ونوعا وموقعا 

ً في ا .10 لقطاع اإلنتاجي الخاص واالعتماد على القطاع فرص عمل محدودة جدا

  .العام في توفیر فرص العمل 

  % .17بطالة بلغت نحو  .11

  % .50فائض في قوة العمل بالقطاع العام تبلغ نحو  .12

ً مصدر على قطاع النفط االعتماد .13 ً  أساسیا   . للعملة األجنبیة ا

 حیث االعتماد على الخارج في توفیر الطلب اإلجمالي من السلع و الخدمات .14

  1.)2(من إجمالي الطلب المحلي% 83و بلغت نسبة الطلب السلعي المستورد نح

   نتائج السیاسات االقتصادیة السابقة-1-4
تھدف السیاسات االقتصادیة المالیة منھا والنقدیة والتجاریة الي احداث توازن في     

ولكي تحقق الخطط . التوازن بین النفقات واإلیرادات بنود المیزانیة العامة للدولة اي 

االقتصادیة اھدافھا والتي من اھمھا توفیر حیاة كریمة مزدھرة ومستدامة لجمیع االفراد 

ن فإ ، وبمعني آخر إحداث تنمیة مكانیة مستدامة ،في النطاق التخطیطي الجغرافي 

تدام والمناسب والذي بدوره الشرط االساسي إلحداث التنمیة ھو النمو االقتصادي المس

والموارد البشریة ) األرض والمیاه( یتطلب توافر موارد متعددة أھمھا الموارد الطبیعیة 

القادرة على إدارة مشاریع التنمیة والموارد المالیة النقدیة الالزمة لالستثمار في مشاریع 

  .التنمیة االنتاجیة منھا والخدمیة 

مة تعدد مصادر تمویل المیزانیة وحسن ترشید التخصیص    كما تتطلب التنمیة المستدا

  وتقنیةواإلنفاق وتحقیق عوائد مالیة وبناء مؤسسات انتاجیة ورؤوس أموال مادیة

وبشریة ومؤسساتیة وثقافیة واجتماعیة قادرة على ارساء دعائم اقتصاد منتج ومتطور 

 .ة نفاق االستثماري لضمان استمرار التنمیوقادر على استرداد اإل

   ومن خالل الدراسات االستطالعیة المبدئیة للسیاسات الوطنیة االقتصادیة السابقة 

یمكننا وضع واستنتاج عدد من المالمح والنتائج التي تصف الوضع االقتصادي ومستوى 

 -:الرفاھیة للسكان في ما یلي 

 یسر مالي  حجم مناسب للناتج المحلي اإلجمالي مقارنة بعدد السكان ساھم في تحقیق– 1

  .عالي لم یتم توزیعھ او استخدامھ بعدالة وكفاءة لتوفیر حیاة مزدھرة للسكان 

                                                           
 30 ص 2007التقدیر االقتصادي  - 1
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 استثمارات كبیرة في قطاعات ومرافق البنیة التحتیة تمیزت بارتفاع تكالیفھا وسوء – 2

 توفیر مرافق متواضعة ال تتناسب مع حجم ىلإتوزیعھا وضعف استغاللھا مما أدى 

 .والرشوة والعشوائیة اإلنفاق شابھا الغموض 

 غیاب السیاسات والبرامج العلمیة االقتصادیة وسوء إدارة المال العام وانتشار – 3

الرشوة والفساد اإلداري والتي عبرت عنھا بوضوح التقاریر الرقابیة الوطنیة والدولیة 

  دول في العالم في إدارة المال10 من أسوء دحیث أشارت منظمة الشفافیة بأن لیبیا تع

  1. العام والشفافیة في المعامالت المالیة واإلداریة 

 تنمیة غیر متوازنة مكانیا إلى ى توزیع غیر عادل لالستثمار العام بین األقالیم مما أد– 4

م وقطاعیا ساھم في حدوث خلل  وعدم تكامل قطاعات االقتصاد وكذلك عدم تناغم األقالی

  .وظیفیا في مجاالت اإلنتاج والخدمات

 إدارة غیر مؤھلة للمشروعات االقتصادیة اإلنتاجیة منھا والخدمیة واالستثماریة – 5

بالداخل والخارج مما ساھم في تدني اإلنتاج واإلنتاجیة والخدمات بأنواعھا وارتفاع 

  .تكالیفھا وعدم إتاحتھا للسكان بالقدر والنوع والمكان المناسب 

 ى فرص غیر متكافئة للعمل بین األفراد وغیاب المنافسة والكفاءة بین العاملین أد– 6

 الھجرة الداخلیة والخارجیة غیر المنظمة مما عمل على سوء توزیع القوى العاملة ىلإ

 . بین المناطق والقطاعات االقتصادیة والخدمیة وعدم االستقرار للسكان 

دیة الرشیدة وقیام المشاریع استنادا للعاطفة  غیاب السیاسات والبرامج االقتصا– 7

وألغراض سیاسیة وعدم التوزیع المكاني للمشروعات وفي غیاب دراسات الجدوى 

االقتصادیة والمعاییر القیاسیة الالزمة الختیار مواقع المشاریع وأنواعھا وأحجامھا ساھم 

صناعیة والخدمیة في تدني مستویات اإلنتاج بالقطاعات المختلفة الزراعیة منھا وال

 تدني مساھمتھا في الناتج المحلي اإلجمالي واستمرار االعتماد على قطاع إلى ىوالذي أد

  .النفط 

 قصور فاضح في أدوات السیاسات االقتصادیة المالیة منھا والنقدیة والمتمثلة في – 8

 قانون الضرائب بأنواعھا وقطاعاتھا والتي انعكست على حجم العائد الضئیل نسبیا

مقارنة بحجم الدخل واالستیراد ومستویات النشاط االقتصادي وكذلك سوء إدارة الجانب 

 قیمتھا الحقیقیة التي 4/1 نحو ىلإالنقدي المتعلق بقیمة الدینار اللیبي التي تم تخفیضھا 

                                                           
  2010 تقریر المنظمة العالمیة للشفافیة -  1
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كانت علیھا في الثمانینات من القرن الماضي مما ساھم في انخفاض الدخل الحقیقي 

  .سعار وتدني مستوى المعیشة لألفراد لألفراد وارتفاع األ

 عجز في توفیر المسكن المناسب للسكان مما ساھم في خلق مشاكل اقتصادیة – 9

واجتماعیة منھا انتشار العشوائیات وارتفاع درجات العنوسة بین اإلناث وتأخر سن 

ي الزواج بین الذكور مما أدي الي الشعور بالظلم والحرمان وإھمال الواجب الوطني ف

العمل واإلنتاج والبطالة المقنعة بالقطاع العام حتى بلغت نسبة الفائض من العمالة 

  1. ألف موظف 600 ما یزید عن ي أ % 70بالقطاع العام الي نحو 

 تدني إلى ت بنیة اجتماعیة ضعیفة جدا في مجال الخدمات الصحیة والتعلیمیة أد– 10

ات وانھیار المستوى الثقافي والصحي لألفراد انعكس سلبیا على الشعور بالمواطنة الخدم

 .والتكاسل في أداء العمل وانخفاض مستوى البحث واإلبداع واإلنتاج 

 إنتاج علمي مادي یساوي صفر بسبب غیاب مخصصات البحث العلمي وضعف – 11

فاض مستویات التحصیل بین المؤسسات التعلیمیة الجامعیة والبحثیة مما ساھم في انخ

طالب الجامعات وانخفاض مستوى أداء الخریج الجامعي وإھمال الوظیفة العامة بسبب 

  .تكدس الخریجین ومطالبتھم العمل بالقطاع العام 

 استخدام ضعیف جدا للتقنیات الحدیثة بمختلف مؤسسات البحث والتعلیم واإلنتاج – 12

 .داء الخدمات وارتفاع تكالیفھا أوالمرافق اإلداریة مما ساھم في سوء 

 إنتاج صناعي ضعیف جدا باستثناء بعض الصناعات التحویلیة واالسمنت والحدید – 13

 استمرار ضعف مساھمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي اإلجمالي ىلإمما أدي 

وانخفاض فرص العمل بھذا القطاع واالعتماد شبھ الكامل على توفیر الطلب من السلع 

لقد بلغت نسبة الطلب السلعي . ستھالكیة والرأسمالیة على االستیراد من الخارج اال

من الطلب الكلي السلعي وھو مؤشر خطیر یوضح % 83المستوردة من الخارج نحو 

  2. استمرار االعتماد على الخارج 

  

  نمیة التتجارب الدول في مجال النمو و -1-5
  بالرغم من اختالف حجم ونوعیة الموارد االقتصادیة الطبیعیة  وعدد السكان والقوى 

البشریة ورأس المال المادي اال ان اغلب الدول تعمل علي تحقیق اھداف عامة اقتصادیة 

                                                           
 2012 تقریر وزیر المالیة ندوة عام -  1
  2002 مركز البحوث– حالة االقتصاد اللیبي -  2
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وبعد االطالع علي تجارب بعض . وسیاسیة واجتماعیة متقاربة جدا في اغلب االحوال

   الصین ، مالیزیا ،الھند ،الدول مثل الیابان 

  -:یمكننا استخالص جملة من المبادئ العامة منھا

  .السعي من اجل تحقیق نمو اقتصادي مناسب -1

تدخل الدولة في وضع األولویات االستثماریة ومنع االحتكار وزیادة المنافسة  -2

  .وتحقیق التوازن

قیرة بین الھجوم المباشر علي الفقر بمعنى ضمان حد ادنى من الدخل لألسر الف -3

  . والكفایة اف الكف

العمل من اجل توفیر فرص عمل للعاطلین وتشجیع األفراد علي خلق فرص من  -4

  .خالل المشاریع الصغرى والمتوسطة

  .منح القروض لتشجیع المشروعات الخاصة في إطار الخطة -5

  . علمیا وثقافیا- سیاسیا-االھتمام بالتعلیم لبناء اإلنسان فكریا -6

میة ونمو في أسرع وقت مثل الیابان وألمانیا الغربیة الدول التي حققت تن -7

 :ومالیزیا اھتمت بما یلي

- ٍ   .  لمبادئ القومیة واألصالة  بناء إنسان واع

  .   برنامج ثقافي علمي تعلیمي إلعداد مواطن منتج-

  .   التركیز علي الھویة الثقافیة و اللغة األم-

  .   قویة  خلق شعور تحدي في نفوس األفراد لبناء دولة-

  .           بناء منظومة تكنولوجیة في مختلف المجاالت-

  .   عدم البدایة من الصفر ،  االعتماد علي الذات بمساعدة خارجیة-

بعض الدول استخدمت برنامج النمو المتوازن والبعض األخر استخدم النمو غیر  -8

بشریة متوازن وذلك حسب مراحل التنمیة ورأس المال المتاح والموارد الال

  .وأھداف المخطط العام للدولة

  .قیام الدولة كما في الصین بتحریر األسعار والتنمیة الزراعیة -9

قیام الھند من خالل الدولة بتحدید نوع ومكان المشروعات االقتصادیة   -10

  .والسماح للمشروعات الصغیرة نسبیا بحریة

كما . اديرأس المال المالتكنولوجیا وتھجت سیاسة بناء البشر ونالیابان ا -11

روقراطیة في إدارة الصناعة والتجارة الدولیة واإلنتاج یانتھجت الیابان الب

من % 45كما خصصت الیابان .واالستثمار تحت رقابة صارمة من الدولة
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میزانیة وزارة الصناعة للعمالة األجنبیة من المھندسین خالل خطة المائة عام 

  1) .1(التي وضعتھا

اغلب الدول قامت بتحدید دور الدولة في النشاط االقتصادي وإعطاء دور كبیر  -12

 تدخل ،للقطاع الخاص تحت رقابة ھادفة و دقیقة و حسب الحاجة من الدولة 

  .الدولة في حده األدنى 

 وأرباب عمل بناء المؤسسات القضائیة و المدنیة لضمان حقوق األفراد عماال -13

  .وھو عامل ھام لالستثمار األجنبي والوطني. لنمولضمان االستقرار وا

سیاسات الدعم و اإلعفاء الجمركي و التصدیر و االستیراد جمیعا من خالل  -14

  .برامج علمیة اقتصادیة ھادفة محددة و مستقرة و بقانون و لیس أھواء أفراد

  .دستور و قانون و بیئة و مناخ اقتصادي مناسب -15

  .دالةاستقرار امني و سلم اجتماعي و ع -16

 .وضوح في قیمة العملة و استقرار األسعار -17

  ) .قانون الضرائب ( سیاسة مالیة واضحة و ھادفة و مستقرة  -18

  .قانون للعمل یضمن حقوق العمال و أرباب العمل  -19

 .تحدید األجور و خلق مرونة في انتقال العمال  -20

  نتائج االستراتیجیات و السیاسات السابقة-1-6
ر سیاسي أوال وذلك من خالل تحدید األھداف واألولویات وحجم   بما أن التنمیة ھي قرا

االستثمار وتخصص الموارد وتوزیع المیزانیة العامة والعالقات الخارجیة والنظام 

االقتصادي والضرائب والدستور ونظام التعلیم والدعم والمرتبات والمستوى الصحي 

  . جمیعھا قرارات سیاسیة ھذه . والحریات واألمن والقضاء والبحث العلمي وغیرھا 

ان نجاح ھذه األنظمة جمیعا التي تحدد بقرارات سیاسیة تقاس بمدى نجاح النظام 

 .االقتصادي في تحقیق تنمیة مستدامة 

 وبناء على ذلك فإن األمر إضافة إلى العوامل األخرى یتطلب اختیار نظام اقتصادي 

  .لإلسراع في أحداث التنمیة  

على األقل  -نھا جمیعا تھدف إبل جمیع النظم االقتصادیة حیث    وكما جاء في اغلب 

   - : تحقیق األھداف التالیة  إلى-نظریا 

  .تعظیم ثروة الدولة  -1

                                                           
 40 ص 2006تقریر البنك الدولي 1 - 
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  .تعظیم الرفاھیة لألفراد عبر الزمن  -2

  . تعظیم توزیع الدخل أو الثروة بین األفراد  -3

فط وإنتاج الذھب    والمعني بتعظیم الثروة ھو لیس انتاج الغذاء والدواء وتصدیر الن

ثروة الدولة لذلك ھو استنزاف . والمعدات واآلالت وغیرھا من داخل الدولة واستھالكھا 

  . ولیس زیادتھا 

  :   اذن زیادة الثروة ھي 

  "زیادة التصدیر واستیراد الذھب والدوالر ولیس العكس " 

ة وتعظیم وتحقیق التنمی وھو المؤشر الوحید الذي یضمن استمرار الحیاة على األرض

 .الرفاھیة 

 واستیراد كل شي بأموال ، واستخراج النفط وتصدیره ،  أما الزراعة واستنزاف المیاه 

  .وتعظیم االستھالك الحالي على الحساب المستقبلي . النفط 

 وزیادة فقر الدولة ولیس زیادة ،  ھذه جمیعا مؤشرات الستنزاف الثروة ولیس تنمیتھا 

  .ن الھالك ولیس العیش في رفاھیة غنائھا واقتراب الدولة م

 عاما مضت أي اكثر من 50   ان ما یجري على األرض اللیبیة الیوم ومنذ أكثر من 

 النماء واالزدھار والشواھد ىلإنصف قرن ھو قیادة البالد الي الھالك والسقوط ولیس 

    -:على ذلك كثیرة منھا 

ادیة والتي ساھمت في استنزاف المیاه بسبب السیاسات الزراعیة غیر االقتص -1

 وبذلك یكون القطاع الزراعي قد خرج ،تخلف القطاع الزراعي ونضوب المیاه 

من حسابات التنمیة المستدامة وأصبح عاجزا عن توفیر الحد األدنى من الغذاء 

  . تحقیقھ إلىولیس االكتفاء الذاتي الذي كان یشاع 

من % 60اكثر من حیث یشاع بأنھ قد تم استخراج ، استنزاف ثروة النفط  -2

االحتیاطي المتاح بالدولة اللیبیة دون استثمار العوائد في خلق مشاریع بدیلة 

 .للنفط بعد نضوبھ 

عدم رصد میزانیات للبحث العلمي بل وغیاب كامل للمنظومة العلمیة  -3

التكنولوجیة مما أدي الي االعتماد على االستیراد من الخارج باستخدام عائدات 

من حجم الطلب السلعي الكلي % 83جم الواردات اكثر من النفط حتى بلغت ح

  .بالدولة 

تخلف كبیر في نظام التعلیم وسیادة الجھل بین اصحاب الشھادات من مؤسسات  -4

  .التعلیم بمختلف مراحلھ وھو اخطر ما نتج عن سیاسات العھود السابقة 
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عدد من % 30 ملیون لیبي أي نحو 2استمرار الفقر والحرمان لعدد أكثر من  -5

  .السكان القلیل نسبیا مقارنة بعوائد النفط خالل العقود الماضیة 

خلق مناخ سیاسي وثقافي واجتماعي غیر سوي وغیر فاعل وحساس جدا  -6

للقضایا القبلیة والجھویة والعرقیة والثقافیة والفكریة قد تؤدي بالبالد الیوم الي 

  .المجھول وھي نتاج لرواسب الماضي وسیاساتھ 

ل وانعدام االنتاج الزراعي والصناعي عن تلبیة مدخالت االنتاج عجز وضعف ب -7

واالعتماد على االستیراد حتى بلغ المكون االجنبي في االنتاج الزراعي 

  1.من مدخالت االنتاج % 80والصناعي نحو 

ً انتاج علمي مادي تكنولوجي یساوي صفـر -8    .ا

  .فساد اداري ومالي وانتشار الرشوة والمحسوبیة وھدر المال العام  -9

تخلف الإنخفاض إنتاجیة الموارد البشریة والرأسمالیة واألرضیة والنقدیة بسبب  -10

في إستخدام التكنولوجیا وسیطرة القطاع العام على النشاط اإلقتصادي والخدمي 

 . لعام وإنخفاض فرص العمل وإرتفاع البطالة المقنعة بین العاملین بالقطاع ا

  مؤشرات عدم العدالة في توزیع الثروة -1-7
 دوالر 3ھناك فقراء في لیبیا في حدود ملیون مواطن بمعني دخلھم یقل عن  .1

  .یومیا لكل فرد 

عناء بل بالغش والرشوة والسرقة الیین دون جھد أوھناك أغنیاء ممن یملكون الم .2

 .من المال العام من الحداق والسراق 

ھناك قدرات ال تملك وظائف وھناك من یملك وظیفة على الورق وھو ال یقدم  .3

 .دینار شھریا یعملون بالقطاع العام ) 1000-500(أیة عمل ویتحصل على نحو

ھناك أعداد تتحصل على أكثر من مرتب شھري من جھات مختلفة في غیاب  .4

 .والبیاناتاالدارة 

نار ویزید من المال العام وال ھناك من تحصل على منازل في حدود ملیون دی .5

 . حتى اآلن زال یحتفظ بھا وھناك من ال یملك منزالً 

ھناك من تحصل على قروض بالمالیین واستطاع شراء أراضي وعقارات  .6

وأصبح من اصحاب رؤوس األموال من المال العام وھناك من ال یملك قوت 

  .یومھ 

                                                           
  . 20 االنتاج الزراعي المستقبلي ص–2004عامر غمیض .  د- 1
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یعھا بالمالیین من ھناك من تحصل على أرض من الدولة وھو الیوم یقوم بب .7

 .الدینارات وھناك من لم یتحصل على شي بعد حتى لبناء مسكن 

ھناك من تحصل على بعثات دراسیة دون وجھ حق وحمل شھادات علیا للتباھي  .8

والعمل والموقع االجتماعي وھناك من حرم من العلم والمؤھل بسبب القناعة 

  .والفقر وغیاب الواسطة 

 ووظائف وما ، ومزرعة ، وقرض ،مسكن  و،ھناك من تحصل على مؤھل  .9

 .زال یطالب بالمزید من المال العام وھناك من لم یتحصل على شيء حتى اآلن 

ھناك مناطق مزدھرة بالخدمات والمؤسسات واإلمكانیات والمشروعات وھناك  .10

  .مناطق أخرى متعددة محرومة من كل شيء وقد ال تتحصل على شيء مستقبال

اصالحھا جمیعا من خالل قوانین وتشریعات وإرجاع الحقوق ھذه أخطاء الماضي یجب 

ان أخطاء الماضي یجب . ألصحابھا ورفع مستوى المحرومین حتى تتحقق العدالة 

 لھم  اصالحھا بكل جدیة اذ انھا مسؤولیة  اصحابھا الذین سعوا للحصول علیھا ولم تعط

 اصالح أخطاء  ،ھبات بل قد قاموا بتقدیم خدمات أو شغل وظائف دون وجھ حق

  .الماضي اجراء أساسي ومتطلب قاعدي إلرساء مبادئ العدالة واالنطالق نحو التنمیة 

   الخطوات اإلصالحیة لبدایة التنمیة االقتصادیة-1-8
   ھناك جملة من االجراءات یمكن اتخاذھا على مراحل متوالیة في المدى القصیر 

حل المشكالت التي تعیق التنمیة  و ذلك من أجل ،جدا والقصیر والمتوسط والطویل 

  .أو الحد من آثارھا 

  -:و من بین تلك اإلجراءات اإلصالحیة مایلي 

إلغاء الدعم العیني فورا واستبدالھ نقدا وتوزیعھ على األفراد بالتساوي في  -1

وھذا بدوره سیعمل على زیادة دخل . مجاالت الغذاء والطاقة والمیاه واالتصاالت 

ستھالك ، تخفیض الطلب ، رفع الكفاءة االنتاجیة والخدمیة األفراد ، ترشید اال

 .وزیادة الرفاھیة 

اإلسراع في مراجعة عقود إنشاء المشاریع القائمة واستكمالھا بأقصى سرعة  -2

 .ممكنة خاصة مشاریع اإلسكان ، ووضع سیاسات جدیدة لتوزیع وتأجیر المساكن

الت إال بعد دراسات جدوى عدم التفكیر في انشاء مشاریع جدیدة في جمیع المجا -3

اقتصادیة واجتماعیة حقیقیة وذلك في اطار خطة وطنیة شاملة تتكامل فیھا 

ان ھذا . المشروعات الخدمیة واالنتاجیة وكذلك األقالیم والمحافظات وظیفیا

 .العمل یحتاج الي وقت وجھد وتشریعات 
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لخارج في من عائدات النفط سنویا واستثمارھا بالداخل وا% 25استقطاع نحو  -4

وھذا بدوره سیعمل على ضمان . مشاریع مختارة ھادفة تحقق النمو والتنمیة 

ً بعد  االستثمار وتمویل المشروعات االستراتیجیة واالستقرار االقتصادي مستقبال

 .إنتھاء النفط 

البدء فورا في تنظیم حركة المواصالت والنقل والتنقل وذلك بإنشاء السكك  -5

 والمطارات كخطوات أساسیة الستكمال البنیة التحتیة الحدیدیة والطرق البریة

 . والفنیة 

تطھیر الجھاز االداري بالمؤسسات والقطاعات العامة وإعادة النظر في الوظیفة  -6

 .العامة من حیث الكم والنوع والكیف 

من القوى العاملة باالقتصاد  % 80بلغ حجم القوى العاملة بالقطاع العام أكثر من  -7

 ألف عامل فائض بالوظائف العامة والمطلوب ھو حل 600ا ان ھناك نحو كم،اللیبي 

  -:مشكلة الوظیفة العامة عن طریق 

من % 3وضع معاییر لشغل الوظائف العامة وإتاحة فرص متكافئة في حدود *

  .السكان

  .إعادة تأھیل الفائض وتحویلھ الي عمل منتج * 

  .تعلیم والصحة خصخصة أغلب المؤسسات والقطاعات بما فیھا ال* 

إصالح السیاسة النقدیة وتعدیل قیمة الدینار إلي قیمتھا الحقیقیة ، نحو دینار  -1

 .مقابل الدوالر 

اصالح السیاسة المالیة وذلك بتعدیل قانون الضرائب بأنواعھا وشرائحھا وبما  -2

ً  مناسبیحقق دخالً  ً  وتحفیزا  النشاطات االقتصادیة وضمان مساھمة عالیة في ا

 .میزانیة من القطاعات اإلنتاجیة ایرادات ال

اعادة النظر في سیاسات التجارة الخارجیة بما یضمن تخفیض حجم االستیراد  -3

 الواردات وإصدار قانون جمارك جدید ھا محلالحالي بإنشاء صناعات إلحالل

كما یتطلب .یضمن دخال مناسبا ومساھمة فاعلة في ایرادات المیزانیة العامة 

 العولمة وحمایة االنتاج المحلي بشرط تحقیق الكفاءة األمر عدم الدخول في

االنتاجیة وزیادة المنافسة بین المؤسسات االنتاجیة وخلق مرونة في األسعار 

 .واألجور
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   الخطوات االجرائیة لبدایة التنمیة المستدامة -1-9
  تحقیق نمو،  التنمیة بمفھومھا الشامل ھي تغیر ھیكلي في الناتج المحلي االجمالي 

 زیادة في اشباع الحاجات والسعي إجماال ،مستمر في القطاعات االقتصادیة والخدمیة 

  .الي تعظیم درجات الرفاھیة 

 والي توزیع ثمار ،   ولتحقیق تنمیة مستدامة نحتاج الي نمو مضطرد مستقر مستدام 

  . النمو بین عوامل اإلنتاج وین األفراد بمعني توزیع الدخل ونموه 

  -:النمو في القطاعات االقتصادیة االنتاجیة منھا والخدمیة نحتاج إلى     ولتحقیق 

 .من الناتج المحلى اإلجمالي في المدي المتوسط % 25استثمار ما نسبتھ  -1

 .القضاء على جمیع الحواجز والقیود التي تعیق نمو القطاع الخاص  -2

اري تحسین الكفاءة ونمو االنتاجیة شرطان أساسیان لنمو أسرع وجھد استثم -3

أكبر لزیادة عائد رأس المال كشرط أساسي لزیادة مساھمة القطاع الخاص في 

 .النشاطات االقتصادیة 

في المتوسط لزیادة %) 6-4( بنحو من GNPالعمل على تحقیق نسبة نمو  -4

 .فرص العمل بالقطاعات اإلنتاجیة 

 .إلغاء القیود على األجور واألسعار  -5

اد الحر وتحقیق المنافسة العادلة كضمان وضع تشریعات وقوانین لتنظیم االقتص -6

 .الكفاءة واالستمراریة 

حكومة فاعلة وتدخل قانوني واضح وفي حده األدنى الالزم لضمان االستقرار و  -7

 .االستمرار والعدل والمنافسة العادلة وسیادة القانون والحریات 

ستیراد تنظیم التجارة الخارجیة وبما یضمن تنمیة مستدامة من خالل قوانین اال -8

 .والتصدیر واالستثمار بالداخل والخارج 

خروج القطاع العام من جمیع النشاطات االقتصادیة والخدمیة كلما كان ذلك  -9

 .ممكنا ومفیدا لالقتصاد

 .توزیع عادل لثروة النفط بین األفراد واألقالیم واألجیال  -10

  : العوامل االقتصادیة وغیر االقتصادیة المؤثرة في التنمیة - 1-10
ً في تحقیق أھداف   ً و أساسیا ً ھاما  تلعب العوامل االقتصادیة و غیر االقتصادیة دورا

 عالیة للعوامل غیر و لإلسراع في إحداث التنمیة یتطلب األمر إعطاء أھمیة. التنمیة 
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  .ذلك لما لھا من فاعلیة في تحفیز العوامل االقتصادیة االقتصادیة و

  -:یر االقتصادیة ما یلي و من بین أھم العوامل االقتصادیة وغ

  : العوامل غیر االقتصادیة 1-9-1
إن  حیث ، أحد أھم مرتكزات التنمیة – اللغة العربیة –لغة األم التعتبر : اللغة  -1

ً لھا آثار  و قد تقدمت جمیع شعوب العالم باعتماد لغتھا ، على الفھم واإلبداع ا

  . لغة علم و بحث و ثقافة ،األصلیة 

عوامل غیر االقتصادیة التي تحقق التنمیة و ذلك لما لھ من آثار من أھم ال: الدین  -2

ولیة ومنع السرقة و الرشوة والفساد بأنواعھ ؤعلى كفاءة أداء العمل و أداء المس

والمحافظة على المال العام والرشد في االستھالك و تعظیم االستثمار وإعطاء 

ً عوامل محددة للتنمیة   .الصدقات والزكاة وجمیعا

وھي عوامل استخدمتھا الیابان والصین وحققت : ة واالنتماء لألمة الھوی -3

علینا السعي من أجل تأكید الھویة العربیة و. أثبتت مكانھا بین األمم نجاحات باھرة و

  .واإلسالمیة 

  .أساسي لحریة القرار و النقد و اإلبداع : مبدأ الحریة 

ٍ حریة النقد و بیان الحقائق عن طریق إعالم: اإلعالم  -4  و ھادف أساسي  واع

 .لتحقیق التنمیة ومنع   الفساد 

أھم العوامل على اإلطالق لتحدید جمیع العوامل غیر االقتصادیة منھا : الدستور  -5

  ) .اإلسالم ھو الدستور ( الدین و الحریات والحقوق و الواجبات 

ً للتنمیة كومة  و أسالیب اختیار الحكومة ونظام الح -6  إن. حسب الدستور ھام جدا

  .القانون تضعھا الحكومة من خالل الدستور والتي قرارات سیاسیة والتنمیة ھي 

یحدد العالقة بین األفراد و القطاع العام و الخاص و حقوق : النظام االقتصادي  -7

  ) .االقتصاد اإلسالمي ( االستثمار الملكیة واألفراد في العمل و

 .لتنمیة العدل و المحاسبة و القصاص عوامل محددة ل: القضاء  -8

ً للتنمیة  -9 العالقات االجتماعیة والروابط بین األفراد واألسر والمجتمع ھامة جدا

  .تحتاج إلى نظام اجتماعي فیھ التضامن و التكافل و األمن و األمان و

  -):اإلمكانیات الموردیة باالقتصاد اللیبي (  العوامل االقتصادیة1-9-2
میل من النفط وكمیات ھائلة من ملیار بر) 20- 15(موارد نفط وغاز تقدر بنحو -1

 .الغاز 
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موارد معدنیة وخامات أخرى محدودة جدا وغیر قابلة لالستخدام بسبب المنافسة  -2

 .وارتفاع تكالیف اإلنتاج 

من مساحة لیبیا % 2موارد أرضیة قابلة للزراعة محدودة نسبیا ال تزید عن  -3

ة لالستزراع  ملیون ھكتار قابل1.5 منھا نحو ، ملیون ھكتار 3.4وھي نحو 

 .وتتمتع بخواص تربة مقبولة

موارد مائیة محدودة جدا وتزداد ندرة عاما بعد اآلخر وقد تصبح غیر قابلة  -4

لالستخدام بسبب ارتفاع التكالیف وارتفاع نسبة الملوحة والمعادن الضارة 

 .باإلنسان والحیوان والنبات 

ستثمار واالستخدام  كیلومتر على البحر المتوسط قابل لال2000شاطئ یمتد نحو  -5

وتكوین مستوطنات ونشاطات خدمیة واقتصادیة وسیاحیة متواضعة جدا وقد ال 

 .تحقق عوائد اقتصادیة مناسبة 

موارد سیاحیة متواضعة جدا تتمثل في استخدام الشاطئ والسیاحة الصحراویة  -6

وتواجھ منافسة شدیدة من دول الجوار وتعاني من ضعف شدید في البنیة التحتیة 

 .كوادر اإلداریة وال

قوة عمل غیر منتجة وغیر متدربة ورافضة للعمل اإلنتاجي الزراعي منھ  -7

 االعتماد على العمالة األجنبیة واستنزاف إلىوالصناعي والخدمي مما أدى 

 .العملة األجنبیة وتدھور الخدمات اإلنتاجیة 

لزیتون ثروة نباتیة محدودة نسبیا تعتمد على الري الدائم أغلبھا من أشجار ا -8

 اآلفات واألمراض وانخفاض إلىوالنخیل واللوز والعنب والتین تتعرض اآلن 

 ضعف اإلنتاجیة وانخفاض إلىمستوى المیاه وانخفاض جودتھا مما أدى 

 .وھي ثروة مھددة باالنقراض ، أعدادھا 

 جمیعا ،ثروة حیوانیة محدودة جدا تتمثل في األغنام واألبقار واإلبل والدواجن  -9

جیة متدنیة وتعتمد على األعالف المركزة المستوردة بسبب ضعف ذات إنتا

 .المراعي وانخفاض كثافة الغطاء النباتي 

ضعف بل انعدام إنتاج التكنولوجیا بكل فئاتھا وضعف شدید في استخدامھا او  -10

استیرادھا وتوظیفھا بسبب غیاب المؤسسات البحثیة العلمیة إلنتاج وتوظیف 

فاض استخدامھا في العملیات اإلنتاجیة والخدمیة مما التكنولوجیا ساھم في انخ

ساھم في انخفاض اإلنتاجیة للوحدات النقدیة والحیوانیة والنباتیة والرأسمالیة 
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والذي بدوره أدى الى ارتفاع التكالیف واألسعار وانخفاض . وإنتاجیة العمل 

  .عائد رأس المال 

  -: السكان والقوة العاملة - 1-10
 یشكل السكان والقوة العاملة مشكلة في لیبیا من حیث العدد ولكن االشكالیة الرئیسیة ال

ھي في التوزیع والتأھیل وسیتم فیما یلي استعراض السكان والقوة العاملة وذلك كما 

  -:یلي

  :السكــان  : 1- 3-10
 ملیون نسمة موزع بین مدن وقرى وتجمعات سكنیة 6.5 عدد السكان بلغ نحو – 1

  .باعدة ومتباینة مت

وكانت بسبب النزوح الجماعي والھجرة غیر % 85 بلغت نسبة التحضر نحو – 2

  . المدن سعیا للحصول على الخدمات والعمل إلىمنظمة من الدواخل ال

 ھجرة داخلیة وخارجیة غیر منظمة ومتغیرة وتواجھ الدولة صعوبة بالغة في – 3

  .صعوبات وتتضاعف المشاكل المترتبة عنھا تنظیمھا أو التحكم فیھا وقد تستمر ھذه ال

 نسمة مترابطة اجتماعیا وتسكن في 6.5 عدد نحو ملیون أسرة متوسط عدد أفرادھا – 4

 نظرة شاملة وتغیرات ىلإمساكن متباینة من حیث عدد الحجرات والخدمات في حاجة 

  .جذریة في ھیكل وأعداد األسر وتوفیر السكن والخدمات 

 التبو( في بعض مناطق الدولة وخاصة في المناطق الجنوبیة  تعدد األقلیات– 5

 مناخ سیاسي واقتصادي ىوالعرب ساھم في خلق مشاكل اجتماعیة أدت إل) والتوارق

 و ھو مرشح لخلق ، حل مناسب لخدمة الصالح العام ى یحتاج إل،واجتماعي غیر مناسب 

  .مشاكل اجتماعیة و سیاسیة ستعرقل التنمیة 

 ھجرة الخبرات ىوي بجنوب ووسط البالد وبعض الدواخل أدت إل مناخ صحرا– 6

 تدني الخدمات وانخفاض ى إلى المدن الساحلیة مما أدىوالمؤھلین واالستثمار الخاص إل

  .فرص العمل بمناطق الجنوب و الجبل الغربي 

 ارتفاع نسبة الشباب والعنوسة وتأخر سن الزواج بسبب السكن وفرص العمل – 7

  .ھور وارتفاع الم

مما % 3وبنمو في عدد األسر یبلغ نحو % 2 نمو سكاني مرتفع نسبیا یبلغ  نحو – 8

 عاما وما قد یترتب على ذلك من 40 تضاعف عدد السكان خالل نحو ىسیؤدي إل

  .مشاكل اقتصادیة واجتماعیة 
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من عدد السكان أغلبھا من الدول % 15 نسبة مرتفعة من السكان األجانب تبلغ نحو – 9

ریقیة الفقیرة والباحثة عن أعمال عضلیة وغیر فنیة ساھمت في ارتفاع الطلب على اإلف

مشكلة خطیرة تشكل تھدیدا لألمن . المیاه والسلع والخدمات وتحویل العملة األجنبیة

  . تنظیم وحمایة الحدود ىواالستقرار تحتاج إل

 ،وة العمل  قوة عمل كبیرة ومتزایدة بسبب زیادة عدد العنصر النسائي في ق– 10

وألسباب اقتصادیة واجتماعیة ومحدودیة فرص العمل المنتج بالقطاع الخاص مستقبال 

  .ستواجھ لیبیا مشكلة بطالة متزایدة 

 :القوة العاملة  : 2- 3-10
من عدد السكان و یتطلب األمر العمل من % 30تبلغ قوة العمل باالقتصاد اللیبي نحو 

د تم التوصل إلى ھذه النسبة باستخدام نسب الفئات لق. أجل توفیر فرص عمل مناسبة لھا 

  .واستثناء نسبة من النساء ) 65 – 25(العمریة للسكان 

 یقترح أن یتم تحدید فرص العمل بالقطاعات ،   ومن أجل توزیع عادل لفرص العمل 

ومن خالل المؤشرات و البیانات المتاحة  ) . 1( والنشاط االقتصادي كما في جدول 

شاطات  ملیون فرصة عمل بمختلف الن1.8تصاد اللیبي أن یوفر نحو یمكن لالق

بأن ھناك بعض  ) 1( ھذا كما یوضح الجدول . اإلنتاجیة االقتصادیة الخدمیة منھا و

التجارة كما في قطاع التعلیم و% 2لى نحو القطاعات قد ترتفع فیھا نسبة المساھمة إ

في قطاعات اإلدارة العامة % 1والنقل والمواصالت وقد تنخفض فرص العمل بواقع 

  .والزراعة

 ،من عدد السكان % 30باستخدام ھذه المؤشرات و بافتراض أن قوة العمل تتحمل نحو 

إن ھذه . فقط % 3یمكننا القول بأنھ في المدى المتوسط قد تنخفض نسبة البطالة إلى نحو 

ملیون فرصة  4.5المؤشرات توضح لنا كذلك بأن االقتصاد اللیبي یجب أن یوفر نحو

  .  ملیون نسمة 15 م إذا زاد عدد السكان إلى نحو 2043عمل بحلول عام 
   )1( جدول

  مقترح للتوزیع العددي والنسبي للعاملین

  باالقتصاد حسب النشاط االقتصادي

اقسام النشاط 
  االقتصادي

  النسبة إلي  نوع القطاع
  السكان

  االعداد
  باآلالف

  التغیر% 
 +)، -(   
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  اإلدارة العامة
  قطاع التعلیم 
  قطاع التجارة

  النقل والمواصالت
  قطاع الصناعة
  قطاع الزراعة

قطاع الكھرباء 
  والمیاه

خدمات الفنادق 
  والمطاعم

  قطاع الصحة
  أنشطة خرى

  عام
  خاص/عام

  خاص
  خاص
  خاص
  خاص
  عام

  خاص
  خاص/عام

  خاص

6%  
5%  
5%  
3%  
3%  
2%  
2%  
1%  
1%  
2%  

360  
300  
300  
180  
180  
120  
120  
60  
60  
120  

-1%  
+2%  
+2%  
+1%  
+1%  
-1%  

  صفر
  صفر

+1%  
+1%  

  

  %4+  1800  %30    المجموع
  عامر غمیض بناء على .             إعداد د 

 .               مؤشرات دولیة و محلیة 

:قوة العمل األجنبیة  : 3- 3-10  
ة  لقد بلغ عدد العمالة األجنبی،  تشكل العمالة األجنبیة مشكلة اقتصادیة واجتماعیة كبیرة 

بمختلف القطاعات نحو ملیون عامل أغلبھم یعملون في قطاع الزراعة والبناء والتشیید 

 ان ھذه األعمال جمیعا بإمكان ، عامة افة وخدمات الطرق واألعمال الدنیاوأعمال النظ

 ان ،اللیبیین القیام بھا من خالل برامج تدریب وقانون یفرض العمل على القادرین علیھ 

   -:ألجنبیة كبیرة وتتلخص في اآلتي تكالیف العمالة ا

 . ملیار دوالر سنویا 5 – 3تحویل نحو  .1

 . ملیون متر مكعب من المیاه سنویا 3.7استھالك نحو  .2

 . ملیون كجم من الدقیق سنویا 1/2استھالك نحو  .3

 .استخدام المرافق الصحیة مجانیا  .4

 .استھالك السلع المدعمة مثل البنزین والكھرباء  .5

 .طیرة الي اللیبیین نقل األمراض الخ .6

 .خلق مشاكل اجتماعیة منھا الزواج باللیبیات  .7

 .خلق مشاكل سیاسیة مع دول الجوار  .8

 .مشاكل الھجرة غیر الشرعیة واالقامة في منازل عشوائیة  .9

 .زیادة البطالة بین اللیبیین  .10
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  :ولحل ھذه المشكلة 

 .تدریب اللیبیین على أعمال الزراعة والبناء  .1

 . على األجانب ائف ذات األعمال الدنیمنع عدد من الوظا .2

 .إصدار قانون فرض العمل على كل لیبي قادر  .3

 .منع الدخول للعمل إال بعقد مع شركة أو مؤسسة  .4

 .فرض السكن و اإلقامة في فنادق أومساكن مناسبة  .5

 .الحد من الھجرة غیر الشرعیة بمعاھدات مع دول الجوار  .6

 .یع والشراء التجاریة منع األجانب من مزاولة جمیع أعمال الب .7

 .دینار یومیا للمخالفین ) 10-5(فرض غرامات بنحو من  .8

  -: الظواھر واآلثار السلبیة الناتجة عن النشاط االقتصادي والخدمي -3-11
 كم 30-1سحب المیاه الجوفیة من النطاق االیكولوجي الساحلي في مساحة من  -1

  .كم من الساحل الشمالي 15-1ساھم في تداخل میاه البحر حتى وصلت الي نحو 

الزحف العمراني المتسارع في نطاق الشریط الساحلي مما ساھم في زیادة  -2

التصحر لألرض الزراعیة الواقعة في نطاق الشریط الساحلي والتي تتعرض 

 من أھم دلنزول كمیات مناسبة من األمطار الصالحة للزراعات البعلیة والتي تع

  .األراضي الزراعیة بلیبیا 

ألراضي الزراعیة وانخفاض مساحة الوحدات الزراعیة والتي أصبحت تفتت ا -3

  .غیر منتجة اقتصادیا 

قطع أشجار الزیتون والنخیل وغیرھا من األشجار االقتصادیة مما ساھم في  -4

  .انخفاض أعداد األشجار المنتجة وانخفاض اإلنتاج الزراعي 

اھم في زیادة انتشار المباني والمتاجر والنشاطات الخدمیة األخرى مما س -5

  .التصحر وارتفاع ثمن األرض وخروجھا من دائرة اإلنتاج الزراعي 

غیاب الرقابة وإدارة البیئة مما یساھم في تلوث الشواطئ على طول الشریط  -6

 والذي ،الساحلي بسبب وضع النفایات السائلة والصلبة ومیاه الصرف الصحي 

منتزھات السیاحیة والى  إحداث آثار سلبیة على استخدام الشاطئ والىأدى إل

  .أضرار اقتصادیة بالغة 
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تدھور جودة المیاه وارتفاع ملوحة التربة ساھم في انخفاض إنتاجیة الوحدات  -7

الزراعیة واإلنتاج الزراعي و االعتماد على الخارج في توفیر الغذاء و غیاب 

  .األمن الغذائي 

الثروة السمكیة انخفاض أعداد وتنوع األحیاء البحریة مما ساھم في انخفاض  -8

  .والصید البحري 

ارتفاع نسبة النمو السكاني بمدن الشریط الساحلي خاصة طرابلس وبنغازي مما  -9

ساھم في إنشاء العشوائیات وتدھور الخدمات الصحیة والتعلیمیة وارتفاع ثمن 

األراضي وتسارع تقسیم وبیع األرض الصالحة للزراعة وزیادة الھجرة من 

 .حل  مدن الساىالدواخل إل

ارتفاع عدد السیارات الخاص ووسائل النقل وانخفاض جودتھا بسبب االستیراد  -10

غیر المنظم للسیارات المستعملة من الخارج وفي غیاب وسائل النقل العامة 

ازداد االزدحام بشوارع طرابلس وبنغازي وأغلب المدن الساحلیة مما ساھم في 

 .عیة للخدمات تلوث البیئة والھواء وارتفاع التكالیف االجتما

  -: مقترحات لعالج الظواھر السلبیة - 3-12
منع سحب المیاه الجوفیة منعا باتا وذلك بردم اآلبار وقطع التیار الكھربائي  -1

وإصدار قانون یحرم استخدام المیاه الجوفیة في الزراعة لمساحة من الشاطئ 

 . كم جنوبا 30 عمق ىإل

المعتمدة وھدم جمیع المباني منع البناء منعا باتا خارج نطاق المخططات  -2

  .والعشوائیات المخالفة لذلك 

 ھكتار والتأكید 3منع بیع األراضي الزراعیة للوحدات الزراعیة التي تقل عن  -3

ت األرض الزراعیة ومنع االستراحات والمنتزھات الخاصة یعلى عدم تفت

  .مستخدمة زراعیا الوفرض ضرائب على األراضي البور غیر 

ع قطع األشجار المثمرة وفرض زراعة أشجار الزیتون إصدار تشریع یمن -4

والنخیل والتین والرمان وغیرھا في جمیع األراضي البور بالشریط الساحلي 

  .وفرض ضرائب على المخالفین لھذا القانون ومنع بیع األراضي و تقسیمھا 

منع فتح المتاجر والورش وجمیع النشاطات التجاریة والخدمیة بمناطق الشریط  -5

 كم من الساحل وإنشاء مدن صناعیة ومناطق خدمیة 30حلي وبعمق السا

  .وتجاریة وذلك حسب المخططات المعتمدة 
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تفعیل قوانین حمایة البیئة وإنشاء المصانع ومواقع لجمع النفایات بأنواعھا  -6

وتخصیص شرطة رقابیة لمنع وضع النفایات بالبحر أو المناطق األخرى غیر 

  .المخصصة لھا

تخاذ إجراءات سریعة وجادة لمنع تصریف میاه المجاري بالبحر اإلسراع في ا -7

وكذلك مراقبة الموانئ والسفن وناقالت النفط ومنعھا من وضع نفایاتھا بشواطئ 

  .الدولة 

التأكید على أھمیة البناء العمودي واستغالل الفضاء بین المباني ومنع التوسع  -8

 ھذا ال یتحقق إال بالھجرة ، األفقي والقضاء على جمیع العشوائیات بمدن الساحل

 كم عن 60-30العكسیة وإنشاء مدن جدیدة متكاملة بالدواخل وبمسافة من 

  .السواحل ومدن الشاطئ 

اإلسراع في إنشاء السكك الحدیدیة والمترو لحل مشكلة السیارات الخاصة  -9

  .وإلغاء الدعم على جمیع أنواع الوقود لتخفیض عدد السیارات الخاصة 

 على الساحل ومنع البناء والنشاطات جمیعا وبأنواعھا وذلك تحدید مناطق -10

  .ألجیال المستقبل 

  -: مقترحات لمعالجة أھم القضایا المعرقلة للتنمیة و ھي قضیة المیاه- 3-13
  

ً      تواجھ لیبیا ومسیرة التنمیة عدد  من العراقیل والعوائق وذلك ألسباب متعددة تحتاج ا

  -: ما یلي بما و یقترح عالجھا ،ا قضیة المیاه  حسم وحلول جذریة لعل أھمھىلإ

 تنظیم استخدامات المیاه في الزراعات المرویة من خالل سیاسات زراعیة - 1

 ما ھي علیھ 4/1وفنیة جادة وتخفیض المساحة المزروعة تحت الري الي نحو 

 100 ألف ھكتار الي 400 وھذا یعني تخفیض المساحة المرویة من نحو ،اآلن 

  .ألف ھكتار

 إلغاء جمیع المشاریع العامة تحت الري الدائم كخطوة أساسیة ألنھا تتحقق - 2

 .بقرار سیاسي اقتصادي فوري بإعتبارھا تابعة للدولة 

 إعادة النظر في جمیع شبكات توزیع المیاه وذلك لالستفادة من الفاقد بسبب سوء - 3

 .مة حالیا من كمیات المیاه المستخد%  40االستخدام و الھدر والبالغ نحو 

 منع استخدام میاه النھر الصناعي في جمیع النشاطات وتخصیصھا فقط - 4

 .لالستخدام المنزلي 
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 الستخدامات المیاه تقدر بنحو دینار للمتر المكعب الواحد في ة وضع تسعیر- 5

 ، ان ھذا القرار ھو الضامن لالستخدام الرشید للمیاه ،جمیع االستخدامات 

 . والفاقد وتخفیض الطلب ومنع الھدر

استخدام الطاقة الشمسیة في تحلیة میاه البحر وعلى أوسع نطاق ممكن إلنتاج  - 6

 .أكبر كمیة من المیاه وتوزیعھا بأسعار التكلفة 

 اصدار قانون یفرض على جمیع السكان إنشاء خزانات أرضیة ودعم ھذا - 7

والمساكن المشروع من المیزانیة العامة للدولة إلنشاء خزانات بكافة التجمعات 

 .كلما كان ذلك ممكنا لحصاد میاه األمطار 

 انشاء السدود في جمیع المناطق لحجز جمیع المیاه الناتجة عن األمطار كلما - 8

 .كان ذلك ممكنا 

 . معالجة میاه الصرف الصحي واستخدامھا في الزراعة وبأقصى طاقة ممكنة - 9

 .لتخفیض االستھالك  توفیر تقنیات جدیدة للحنفیات لالستخدامات المنزلیة - 10

  - :2043ات المستقبلیة بحلول عام  االحتیاج- 3-14
 . ملیون طن من القمح والحبوب 3عدد نحو  .1

 . ملیون مسكن 3عدد نحو  .2

 . ألف فصل دراسي للتعلیم األساسي 150عدد نحو  .3

 . الف فصل دراسي للتعلیم المتوسط والمھني 100عدد نحو  .4

 . ألف أستاذ جامعي 25عدد نحو  .5

 . ملیون فرصة عمل 3حو عدد ن .6

 . یومیا من المیاه لالستخدام المنزلي 3 ملیون م4.5عدد نحو  .7

 . من المیاه یومیا لالستخدامات األخرى 3 ملیون م1.5عدد نحو  .8

 . ألف ممرضة وفني 75 ألف طبیب وعدد 15عدد نحو  .9

 . ملیار دوالر لشراء واستیراد المتطلبات من الخارج ) 5-3(مبلغ نحو  .10

 وذلك لتوفیر 2043ي األوضاع التي قد تكون علیھا لیبیا بحلول عام     ھذه ھ

 في حاجة ماسة لوضع خطة أننا وھذا یعني ،التعلیم والصحة والخبز والماء 

لتوفیر ھذه المتطلبات وذلك اذا تحققت الفروض حول نضوب كل من المیاه 

ً  یتطلب وعی،األمر لیس سھال . الصالحة للشرب والنفط  ً  وإدراكا ومسؤولیة من  ا

  .القیادات السیاسیة والعلماء والمفكرین بلیبیا 
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  -: فروض حول حقائق باألرقام تشكل أزمات مستقبلیة - 3-15
  . 2043قد تنضب المیاه من لیبیا بحلول عام  .1

  .2043قد ینضب النفط والغاز من لیبیا بحلول عام  .2

 كم 30مق نحو قد تختفي األرض الصالحة للزراعة بمنطقة الشریط الساحلي وبع .3

 .جنوبا 

مما % 50قد تنخفض الثروة النباتیة بما فیھا أشجار الزیتون والنخیل الي نحو  .4

 .ھي علیھ الیوم 

 قد ترتفع اسعار القمح و الحبوب عامة و اللحوم و االلبان و الزیوت النباتیة الى  .5

 . اضعاف ما ھي علیھ3

 . ملیار نسمة15قد یرتفع عدد سكان العالم الى  .6

 . ملیون نسمة15فع عدد سكان لیبیا الى قد یرت .7

  إعداد الدكتور عامر غمیض

  . افراد 5 متوسط األسرة – 2.                     كجم للفرد قمح200  نحو -1

  . لعدد ملیون طالب – 4.                           ملیون تلمیذ 3 لعدد – 3

  . فرصة لكل عائلة – 6.                        ملیون طالب 2/1 لعدد – 5

  .یوم للفرد / لتر100 – 8.                           لتر یومیا للفرد 300 – 7

  . دوالر لكل مواطن سنویا 1667 – 10.     مواطن 100 ممرضات لكل 5 طبیب و– 9
  

قد تنتشر ثقافة الحریات حتى یسمح للمرأة ان تتزوج إمرأة  و الرجل ان یتزوج  .8

 .لغربھذه ثقافة ا. رجال

 . و الغزو الثقافي،قد یصبح التعلیم باللغة االجنبیة  .9

قد یعلن رسمیا ان المسلمین ارھابیین و ان االسالم مخالف للحریات و یصبح . 10

  .و ھو أضعف اإلیمان " بقلبھ فقط" المسلم یعمل 

و قد . ھذه فروض مبنیة علي حقائق و مؤشرات و ارقام و بیانات حقیقیة متاحة

و قد یتحقق .  عاما من االن30  م اي بعد 2043لفروض بحلول عام تتحقق ھذه ا

  . بعضھا قبل ذلك التاریخ

   - : استراتیجیة انتاج وتوزیع الخدمات االجتماعیة - 3-16
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    الخدمات االجتماعیة المتعلقة بالتعلیم والصحة من أساسیات بناء االنسان وزیادة 

وتقترح نقل ھذه الخدمات .  حقوقھ قدرتھ التنافسیة وآداء واجباتھ والحصول على

  -:وإدارتھا من قبل القطاع الخاص وتعدیل الدعم العیني الي النقدي كما یلي 

  :الخدمات التعلیمیة  : 1- 3-16
 ، تقوم الدولة بتقدیم خدمات التعلیم مجانا حیت تقوم بإنتاجھا وإدارتھا كقطاع عام  

م الدولة بدفع مبالغ مالیة للطالب وللرفع من كفاءة أداء ھذه الخدمة تقترح أن تقو

بمختلف مراحل التعلیم وحسب الفئات العمریة وإلغاء انتاج الخدمة التعلیمیة من 

  .القطاع العام واإلشراف فقط على القطاع الخاص 

یقترح أن تقوم الدولة بدفع مبالغ مالیة للفئات العمریة ) 2(  وكما ھو مبین في جدول 

غ عمر ــ دینار لكل طالب بل 1500 ،2500 ،5000وھي المقابلة لمراحل التعلیم 

  .للمراحل األساسیة والثانویة والجامعیة على التوالي ) 26- 19(،)15-19( ،)6-14(

 ملیار دینار فقط مقارنة 7   ان اجمالي ما ستقوم الدولة بدفعھ للطالب بلغ نحو 

  . م2013مة للدولة للعام انیة العا ملیار دینار تكالیف التعلیم األساسي في المیز6بمبلغ

   ان ھذا التحول من الدعم العیني الي النقدي سیعمل على احداث نقلة نوعیة في 

  .القطاع ورفع كفاءة وآداء الخدمات التعلیمیة وزیادة جودتھا وانخفاض تكالیفھا 
   ) 2( جدول 

  )1(تكالیف قطاع التعلیم المقترحة
المرحلة   الفئة العمریة

  التعلیمیة 
  طلبةعدد ال
  )2(آالف

  التكـالیـف
  )3(السنـویـة

  اإلجمــالي 
  ملیار 

)6-14(  
)15 -19(  
)19 -26(  

  االساسي
  الثانوي
  الجامعي

1245  
690  
590  

1500  
2500  
5000  

1.9  
1.8  
3.0  

  6.7    2525    المجموع 
 .عامر غمیض. إعداد د )1(
 .أعداد الطلبة حسب الفئات العمریة  )2(
 .   اص حالیا التكالیف باستخدام مؤشرات التعلیم الخ )3(

  :  العوامل غیر االقتصادیة واالقتصادیة وعالقتھا بالتنمیة 3-17
 وتؤثر اجماال في ابعضدیة واالقتصادیة وتتأثر ببعضھا     تتفاعل العوامل غیر االقتصا

  :تحقیق أھداف التنمیة والتي تتلخص في 

  . توفیر حیاة كریمة للمواطن خالل الزمن المنظور - 1

  . و االستقرار و الطمأنینة للسكان  توفیر األمن- 2
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  : العوامل غیر االقتصادیة 1- 3-17
  :  و تتطلب ما یلي 

 .فھم عمیق و واعي و دقیق للدین اإلسالمي  -1

 .اإلسالم : الدستور : وضع دستور محتواه مبادئ و شریعة اإلسالم  -2

 .ھا للعروبة و اإلسالم وءبناء شخصیة عربیة إسالمیة مصدرھا و انتما -3

 . و حمایة و ضمان الحقوق كاملة لألقلیات بلیبیا إحترام -4

 .نشر الثقافة اإلسالمیة و العربیة بین األجیال بكل الطرق  -5

التأكید على الھویة العربیة اإلسالمیة و بناء عالقات و روابط مع الدول  -6

 .الشقیقة بسبب المصیر المشترك

ولیة ؤاختیار قیادة إلدارة شؤون الدولة تكون قادرة على تحمل المس -7

 .وخاضعة للمساءلة و المحاسبة و التقییم 

 " .القوي األمین " مبادئ اختیار القیادة بالشورى و -8

النساء بتعمیق ستھالك المادي و حمایة الشباب والتصدي للغزو الثقافي و اال -9

 .الوعي الدیني و اللغة العربیة 

وة ردع إنتاج التكنولوجیا و حمایة امن المواطن و الدولة عن طریق بناء ق - 10

ً من قولھ تعالى  و بناء نظام  . } وأعدوا لھم ما استطعتم من قوة {: إنطالقا

  .تعلیمي یحقق كل الجوانب الروحیة و المعنویة أعاله 

  : العوامل االقتصادیة 2- 3-17
  :  و تتطلب ما یلي 

لتحقیق الجوانب المادیة ) العوامل غیر االقتصادیة ( استخدام الجوانب المعنویة  -1

 . القوة االقتصادیة لبناء

 ولتكن منكم أمةٌ {: اختیار إدارة فاعلة تكون القدوة لآلخرین و تحقق قولھ تعالى  -2

یدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر وأولئك ھم 

 بمعنى التخصص العلمي و اإلداري إلدارة النشاطات االقتصادیة و }المفلحون

 .الخدمیة 

لغذاء للجمیع خالل الزمن المنظور و بناء احتیاطي وضع خطة لضمان إتاحة ا -3

 " .األمن الغذائي " إستراتیجي من الغذاء   
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من خالل زیادة المخزون " األمن المائي " توفیر المیاه الصالحة للشرب  -4

 .السطحي و الجوفي و لیس استنزافھ 

 .ولیة البحث عن فرص العمل ؤبناء قوة بشریة منتجة و تحمیل األفراد مس -5

ً لحدیث رسول هللا وض -6 صل هللا  –ع قانون لفرض العمل على كل قادر تحقیقا

 " . وال لذي مرة سوي،ال تحل الصدقة لغني : " -علیھ و سلم 

 . التخطیط من أجل تحقیق اإلنتاج األمثل و لیس تعظیم اإلنتاج  -7

 .التخطیط من أجل تعظیم توزیع الدخل و لیس تعظیم األرباح  -8

 .ثروة األمة و لیس استنزافھا التخطیط من أجل زیادة  -9

 .التخطیط من أجل تعظیم التصدیر و تخفیض االستیراد  -10

  -: مقترحات و حلول مستقبلیة - 3-18
 منظومة وبرامج للتعلیم الدیني وترسیخ اإلسالم في نفوس وعقول األطفال والشباب – 1

ً وھو اقصر ألنھ الحل األمثل لمواجھة كل التحدیات المستقبلیة ج_ والنساء والرجال  میعا

  .طریق 

  . مواجھة ھجوم الغرب على العرب بتقوى هللا و العلم – 2

امة و التركیز على حقوق المرأة   برامج خاصة لتعلیم البنات خاصة و المرأة ع-  3

  .واجباتھا في اإلسالم و

ً 26 توفیر سكن إقتصادي لكل شاب بلغ سن –4  دینار لیبي لمن 300 و دخل نحو ، عاما

  .عمل لیس لھ 

ً  فرض العمل و إعتباره واجب– 5 ً  وطنیا ً  و دینیا  على كل شاب ورجل في أي مجال متاح ا

 بما في ذلك اعمال البناء و النظافة و الطرق و مھما كانت نوعیة العمل ،من العمل 

  .إصدار قانون بالخصوص _ الخدمي و المنتج 

ً مع الخبراء من العالم إلنتاج الطاقة ال– 6  و ھو ،متجددة من الشمس  العمل سریعا

ً من غیره  ً و إستمرارا   .المشروع المستقبلي األھم و األكثر أمنا

  بناء قوة بشریة من خالل منظومات تعلیمیة و بحثیة إلنتاج التكنولوجیا بجمیع -  7

  "مخطط وطني"انواعھا 

نار ال: الناس شركاء في ثالث : "- صلى هللا علیھ و سلم – تطبیق حدیث رسول هللا – 8

  ".و الماء و الكالء

  . توزیع ثروة النفط بین األجیال واإلبقاء على الوظیفة العامة في حدھا األدنى – 9
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ً لالستثمارات بالداخل و الخارج لضمان % 50  تخصیص نحو -10 من ثروة النفط حالیا

 .حقوق الجیل القادم

  :مالحظات عامة حول الورقة االقتصادیة   : 3-19

 في جانبھا االقتصادي الى وضع عدد من المؤشرات القیاسیة لمساعدة تھدف ھذه الدراسة

رجال السیاسة وأصحاب القرار لوضع أھداف ووسائل ومیزانیة لتحقیق التنمیة 

ومن خالل استعراض االمكانات االقتصادیة على مستوى االقالیم . المستدامة بلیبیا

  -:یلي الفرعیة واألقالیم واالقتصاد الوطني یمكننا بیان ما 

 ملیار 50نحو ( ملیار دینار 60تتمتع لیبیا بعوائد من النفط ھائلة تقدر بنحو  :  3-19-1

إن .  ملیون نسمة 6.5وھو دخل كبیر مقارنة بعدد السكان الذي ال یزید عن نحو ) دوالر

 دوالر سنویا 7500 حصة كل لیبي نحو لكانتھذا العائد لو تم توزیعھ بعدالة بین اللیبیین 

 عاما 50دخل كاف في اطار األسرة للحصول على حیاة كریمة تستمر الي نحو وھو 

ان توزیع عوائد النفط بین اللیبیین بالتساوي ھو الحل األمثل . قادمة موعد انتھاء النفط 

والطریق السلیم لتحقیق تنمیة مستدامة وتحقیق عدالة في توزیع الثروة بین االفراد 

ى جمیع العوائق االجتماعیة والسیاسیة والفقر وجمیع ما والمناطق واألجیال والقضاء عل

  .یمكن ان یعیق الرفاھیة ألفراد الشعب اللیبي 

 ستواجھ لیبیا مشاكل ،وفي غیاب توزیع ثروة النفط بالتساوي بین االفراد  : 3-19-2

اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة وصراع على السلطة ومشاكل االقلیات وھي جمیعا 

 ان الصراع على الثروة سیستمر ألنھ الطریق للحصول ،تنمیة المستدامة عوائق أمام ال

 ان استمرار التنمیة التقلیدیة من ،على ثروة النفط في غیاب توزیعھا بعدالة بین االفراد 

الخزانة العامة ومیزانیة تحت اشراف الدولة لن تحقق شیئا للیبیا وستعمل على عرقلة 

  .التنمیة واستنزاف ثروة النفط 

ان بناء منظومة للتعلیم والبحث العلمي للمساھمة في انتاج التكنولوجیا وإنتاج  : 3-19-3

الطاقة المتجددة من اشعة الشمس ھو المشروع األھم واألكثر جدوى لتحقیق تنمیة 

علیھ یجب . مستدامة باعتباره المصدر الدائم لتوفیر الطاقة مصدر الثروة المستقبلیة 

لدولیة والعمل بالمشاركة مع الشركات الدولیة إلنتاج الطاقة محلیا التعاون مع الخبرات ا

  .وتصدیر الفائض 

ان مشكلة المیاه في لیبیا ھي من أخطر المشاكل التي تواجھ التنمیة المستدامة :  3-19-4

  : یجب االسراع في مواجھتھا وذلك من خالل  لذا متناميصفي لیبیا وھي في تناق
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تنظیم الزراعة المرویة و ،ویة في المشاریع التابعة للدولة  إیقاف الزراعات المر– 1

 ألف ھكتار تحت شرط بیع المیاه بأسعار التكلفة دینار واحد للمتر 100الخاصة في حدود 

  . المكعب 

 منع استخدام میاه النھر الصناعي في جمیع االستخدامات باستثناء االستخدام المنزلي – 2

  .مكعب وبسعر التكلفة دینار للمتر ال

 العمل من اجل الحصول على مصادر میاه غیر تقلیدیة بكل الطرق لمواجھة العجز – 3

  .الكبیر المتنامي في المیاه 

ك م من الساحل ) 50- 30( ردم اآلبار الجوفیة في نطاق الشریط الساحلي بعمق– 4

  .ومنع الزراعة المرویة

ن االستخدامات واألجیال القادمة مشكلة لیبیا ھي ادارة المال العام وتوزیعھ بی : 3-19-5

  :والحل ھو 

  . وضع دستور یكون مصدره القرآن والسنة– 1

  . اختیار القوى اآلمین إلدارة البالد – 2

  .ولین ؤواب لجمیع المسن الرقابة والمحاسبة والتقییم والعقاب وال– 3

من  % 30ان مساھمة القطاعات غیر النفطیة ضعیفة جدا ال تزید عن  : 3-19-6

 10 الزراعة والصناعة واللذان یساھمان بأقل من يإجمالي الناتج المحلي وخاصة قطاع

ان المنافسة الشدیدة لقطاع . لكل منھما في الناتج المحلي اإلجمالي وفرص العمل % 

الصناعة وندرة المیاه الالزمة لقطاع الزراعة یشكالن مشاكل مزمنة قد ال یتم حلھا 

  .اھمة الضعیفة للقطاعین في الناتج المحلي وفرص العملوبذلك سنالحظ استمرار المس

قانون جدید للعمل یمنع  إن حل مشكلة البطالة في لیبیا ھي عن طریق إصدار:  3-19-7

 1.8إن االقتصاد اللیبي بإمكانھ أن یوفر نحو . مزاولة الفرد ألكثر من عمل واحد فقط 

إن تواجد . العمل في لیبیا ملیون فرصة عمل و ھو عدد كاف في مواجھة الطلب على 

ً 500لى نحو قوة عمل أجنبیة قد تصل إ  دنیا في الزراعة  ألف عامل یزاولون مھنا

  . اللیبیینمإتاحة الفرص أمالھا ووالصناعة والبناء والتشیید والنظافة یشكل مشكلة یجب ح

غ نحو إن مشكلة الوظیفة العامة و البطالة المستترة غیر الظاھرة و التي تبل:  3-19-8

 زیادة المرتبات بالقطاع العام ىمن إجمالي قوة العمل بالقطاع العام إضافة إل % 50

  :یشكالن مشكلة حقیقیة یجب حلھا كما یلي 

 . تطھیر الجھاز اإلداري و رفع كفاءة األداء  )1(

 .  ألف موظف بالقطاع العام600إنھاء خدمات نحو  )2(
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 – 500(مرتبات في حدود ر الحصكیر في زیادة المرتبات بالدولة وعدم التف )3(

كحد أدنى و حد أعلى حتى یتسنى للقطاع الخاص المنافسة و الحصول على ) 5000

 .عمالة مؤھلة 

إن دعم الطاقة والكھرباء والغاز وغیرھا من أنواع الدعم بما فیھا الدعم :  3-19-9

 ً ً كبیرا ً للمال العام والالعیني في قطاعات التعلیم و الصحة یشكل خطرا   :حل ھو وھدرا

  . إلغاء الدعم على السلع و الخدمات بالكامل ) 1(

ً كما تم اقتراحھ في ھذه الورقة والسماح تقدیم دعمٍ ) 2(  لألفراد حسب الفئات العمریة نقدا

  . إدارة قطاع التعلیم تحت إشراف الدولة على المناھج وجودة التعلیم فقط بللقطاع الخاص 

ت التأمین الصحي و بیع او المشاركة بالمباني مع إتباع طریقة طبیب األسرة وشركا) 3(

  .القطاع الخاص إلدارة المرافق الصحیة 

. تشكل السیاسات المالیة و النقدیة و التجاریة مفاتیح إلدارة االقتصاد الكلي : 3-19-10

و من خالل البیانات نالحظ قصور فاضح في جمیع السیاسات االقتصادیة المالیة منھا 

  : علیھ یجب إتباع اآلتي . جاریة والنقدیة و الت

زیادة إیرادات المیزانیة من النشاط االقتصادي غیر النفطي من خالل قانون ) 1(

  .من إیرادات المیزانیة  % 50ضرائب جدید یعمل على توفیر نحو 

  -:النتائج و التوصیات  : 3-20
اجھ التنمیة توصلت الدراسة االقتصادیة الى جملة من النتائج حول العقبات التي تو

 كما ھذا. المستدامة والفرص المتاحة لمواجھة تلك العقبات وتحقیق التنمیة المستدامة 

 من التحدیات التي یجب مواجھتھا والعمل على حلھا توصلت الدراسة الى بیان عدد

ومن بین اھم النتائج والتوصیات . واقترحت جملة من السیاسات لمعالجة تلك التحدیات 

  :ا الدراسة االقتصادیة مایلي التي توصلت لھ

  :النتائج  : 1- 3-20
تواجھ لیبیا اخطر المشاكل الموردیة و ھي الندرة الشدیدة للمیاه و العجز المتنامي  -1

و في غیاب االھتمام بھذه المشكلة قد تنضب المیاه . مع زیادة الطلب على المیاه 

 ً  .خالل فترة قد تكون قریبة جدا

 ملیار برمیل یتعرض لتناقص 30ناقص یبلغ نحو مخزون نفطي متنامي في الت -2

ً  0.6یصل الى نحو  و في حالة استمرار الوضع الحالي قد . ملیار برمیل سنویا

ً من اآلن 50ینضب النفط خالل   . عاما
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االعتماد شبھ الكامل في تمویل الطلب الكلي على قطاع النفط فیما یتعلق بالعملة  -3

 كانت مساھمة قطاع الزراعة و الصناعة في و قد. االجنبیة و توازن المیزانیة 

 .على التوالي  % 8 ، 10الناتج المحلي االجمالي  نحو 

ً في قطاعات االنتاج و االعتماد على الوظیفة العامة  -4 فرص عمل محدودة جدا

بالقطاع العام كمصدر اساسي لفرص العمل حیث بلغ عدد العاملین بالقطاع العام 

من القوة العاملة بالقطاع  % 50 و ان ھناك نحو كما. من قوة العمل  %70نحو 

 .فائض . العام تمثل بطالة مستترة 

سیاسات مالیة و نقدیة و تجاریة ضعیفة و غیر ھادفة و غیر مستقرة مما ساھم  -5

في انخفاض الحصیلة من الضرائب بأنواعھا و االعتماد شبھ الكامل على استیراد 

 % 83سبة الطلب الكلي المستورد نحو االحتیاجات من الطلب الكلي حتى بلغت ن

 .و ھو امر یھدد امن الدولة و استقرارھا 

انخفاض االستثمار الخاص بمختلف القطاعات بسبب غیاب الدستور والقضاء  -6

 .ونظام الحكم المحلي

انتشار الفقر والبطالة بین االسر والشباب حتى بلغ عدد الفقراء الذین یقل دخلھم  -7

نحو  وان البطالة بین الشباب ،نحو ملیون مواطن  دوالر الى 3الیومي عن 

17. % 

 فبرایر جملة من التحدیات تتمثل في ارتفاع لسقف 17تواجھ لیبیا بعد ثورة  -8

المطالب من الجماھیر و الغزو الثقافي و عدم تحدید الھویة و االنتماء و مشاكل 

ً قد تعرقل مسیرة التنمیة و،اللغة و الدستور و االقلیات   تعمل على ھدر  و جمیعا

 .المال العام في غیاب التوزیع العادل للثروة بین االفراد و االجیال 

ان مؤشر احداث التنمیة المستدامة ھو قدرة الدولة على التصدیر و كما یقال  -9

 ".التصدیر او الھالك"

و یالحظ االعتماد الكامل على النفط و صعوبة التصدیر و ھي من اكبر المشاكل 

  .قتصاد اللیبي التي تواجھ اال

عدم و ضوح الرؤیا و السیاسات االقتصادیة ومعادلة العملة الوطنیة واالستثمار  -10

ً تشكل مشاكل  االجنبي وانتاج النفط والسیاسات الخارجیة والتجاریة جمیعا

 .مستقبلیة تحتاج الى حلول جذریة 
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  :الخالصة والتوصیات : 2- 3-20
النتاج المادي في محاولة لتلبیة الرغبات تعمل الدول الرأسمالیة على تنمیة وسائل ا

الجامحة في نفوس األفراد في الجانب المادي مع اھمال شبھ كامل للجوانب الروحیة 

والمعنویة التي تعتبر اكثر اھمیة من الجوانب المادیة في تحقیق الرفاھیة لألفراد خاصة 

  .في المجتمعات العربیة واإلسالمیة 

السیاسات االنمائیة وإھمال الجوانب الروحیة  والمعنویة ان متابعة وتقلید الغرب في 

یشكل خطورة على األجیال القادمة وتحمیلھا مدیونیة استھالكیة مادیة وثقافیة وفكریة قد 

 ان الغرب ،تصطدم مع مبادئ وروح االسالم وتعرقل التنمیة واألمن والسالم ببالدنا 

ي مجاالت العلم والمعرفة واحتكار والشرق والجنوب والشمال قد قطع مراحل متطورة ف

كافة الوسائل المادیة وأصبح من الصعوبة بمكان منافستھ او المشاركة معھ في الفترات 

 كما وانھ اصبح من الصعوبة ،القصیرة القادمة في جني ثمار ذلك التقدم والتنمیة المادیة 

 الرغبات المتزایدة بمكان توفیر ذلك االنتاج المادي المستورد من الغرب والشرق لتلبیة

  .بین شعوبنا العربیة واإلسالمیة بسبب الغزو الثقافي والثقافة االستھالكیة المادیة 

   ان السالح الوحید الذي یمكننا استخدامھ لإلسراع في اللحاق والمنافسة والمشاركة في 

لشعب جنى ثمار التقدم العلمي ھو بالعلم والعمل وتحمل المسؤولیة من قبل جمیع افراد ا

لمضاعفة االنتاج واستھالك الحد األدنى منھ وتعظیم التصدیر ولیس االستھالك ذلك كلھ 

یتحقق بتفعیل العوامل غیر االقتصادیة من خالل منظومات متكاملة وخطط متالزمة 

  : ھادفة یمكن ایجازھا فیما یلي 

  :استراتیجیة العوامل غیر االقتصادیة لتحقیق التنمیة المستدامة 

 الدین االسالمي ھو المفتاح لحل جمیع المشاكل والقضایا التي تواجھ ان عامل .1

والسعي لتطبیقھ نقطة " القرآن والسنة " الدولة علیھ یعتبر اصدار دستور الدولة 

 .انطالق رئیسة لبدایة التنمیة

 لفھم اعمق للدین والعلم وإحداث التقدم یتطلب األمر اعتماد اللغة –اللغة العربیة  .2

للعلم واألدب ألنھا مفتاح االبداع والتقدم وغیرھا لغة ن سواھا العربیة دو

 .اجھاض للتقدم والتطور 

وعلینا تأكید الھویة العربیة . الھویة واالنتماء شرطان اساسیان لحیاة الشعوب  .3

 .االسالمیة وترسیخھا بین االفراد والسعي من اجل تحقیقھا ورفع رایتھا 

 بین األفراد واختیار قیادات تتصف بالقوي غرس مبادئ القدوة في العلم والعمل .4

 .األمین وتكون قدوة لآلخرین عن طریق الدیمقراطیة والشورى 
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حیث الناس شركاء في ثالث ) صلى هللا علیھ وسلم (تطبیق حدیث رسول هللا  .5

 . توزیع ثروة النفط –النار والماء والكأل 

ق صدقة لغني او حیث ال تح) صلى هللا علیھ وسلم (تطبیق حدیث رسول هللا  .6

 اصدار قانون لتطبیق ان العمل فرض وواجب وھو السبیل للقضاء –مكتسب 

 .على الفقر 

مواجھة الغزو الثقافي حول الشباب والمرأة وبناء منظومة ثقافیة ووضع أسس  .7

للتعلیم عامة وتعلیم المرأة وتحدید مجاالت عملھا واحترامھا كأم وزوجة ودعامة 

  .أساسیة لألسرة والمجتمع

حل مشكلة األقلیات بلیبیا حال جذریا والتصدي للمعارك التي قد تحدث بدفع  .8

 .خارجي لزعزعة األمن واالستقرار في لیبیا باستخدام األقلیات كمدخل 

 .التأكید على أھمیة الحریات واإلعالم في نطاق الدین والقانون  .9

م والنمو إصدار منظومات تعلیمیة وعلمیة ومؤسساتیة وقضائیة إلحداث التقد .10

  .واثبات الھویة والذات والدفاع عن الوطن والثروة والعرض 

  : المستخلص  : 3-21
 االمكانیات ،        تم في ھذا الجزء من الدراسة المتعلقة بالتنمیة المكانیة المستدامة 

 استعراض الموارد الطبیعیة ومستوى الرفاه وحالة االقتصاد اللیبي ،االقتصادیة 

تصادیة والعقبات التي تواجھ التنمیة المستدامة واقتراح جملة من الحلول والسیاسات االق

  .على المدى القصیر والطویل 

  :  ومن أھم العقبات التي تواجھ التنمیة المكانیة المستدامة ھي 

 ضعف الكثافة السكانیة وتباعد المسافات بین القرى والتجمعات ،ندرة الموارد المائیة 

 ضعف مساھمة القطاع ،ارد الطبیعیة الالزمة لتنمیة الصناعة  ندرة المو،السكانیة 

الزراعي واحتمال تنامي ھذا االنخفاض مما یشكل خطورة على تحقیق األمن الغذائي 

  . للیبیین 

كما تبین من خالل المؤشرات حول القوى العاملة بأن عدد فرص العمل بلغت نحو 

 ھناك مشكلة العمالة ،صة  ملیون فر2 نحو ىملیون فرصة عمل وقد تصل إل1.8

األجنبیة والعدالة في توزیع فرص العمل واالعتماد على القطاع العام كمستودع لفرص 

  .من قوة العمل بالقطاع العام % 50العمل حیث بلغت البطالة المستترة نحو 

   وقد اقترحت الدراسة التأكید على أھمیة العوامل غیر االقتصادیة لتفعیل العوامل 

 ومن بین المقترحات التي ،یة كشروط أساسیة لتحقیق التنمیة المستدامة في لیبیا االقتصاد
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تطبیق الدین اإلسالمي ووضعھ كدستور للبالد وھو الحل األكفأ : قدمتھا ھذه الدراسة ھي 

كما اقترحت الدراسة اإلسراع في . واألسرع لتحقیق التنمیة على المدى القریب والبعید 

 األفراد بالتساوي لضمان حقوق األجیال القادمة وسیادة العدل توزیع ثروة النفط بین

واألمن كما اقترحت الدراسة بناء منظومات ثقافیة وفكریة واجتماعیة تعمل على 

التصدي للغزو الثقافي ولحمایة الشباب عامة والمرأة خاصة باعتبارھا دعامة لألسرة 

. واألمن وبناء جیل المستقبل والمجتمع ومربیة ولھا الدور األھم في تحقیق السالم 

واقترحت الدراسة تحدید برامج تعلیمیة وثقافیة ودینیة للشباب والمرأة وتفعیل دورھما 

  . لتحقیق التنمیة 

  ھذا وقد أكدت الدراسة على أھمیة حل مشكلة الفقر والبطالة ومشكلة السكن واقترحت 

الدعم العیني بجمیع أنواعھ فرض العمل على كل قادر وتشجیع االستثمار الخاص وإلغاء 

وتحمیل األفراد مسؤولیة خلق فرص عمل منتجة واحترام الدستور والقانون والمشاركة 

  .في بناء الدولة اآلمنة والمستقرة والمزدھرة 

   والخالصة أن حل جمیع المشاكل التي تعیق تحقیق التنمیة المستدامة في لیبیا یتلخص 

  :في 

 ، تطبیق الدین اإلسالمي كدستور للبالد ،األفراد بالتساوي     توزیع ثروة النفط بین 

 منع االستثمار األجنبي في ،تطبیق مبدأ التأجیر التمویلي للمشروعات االقتصادیة 

تقلیص ،الفنادق والخدمات واقتصاره على إنتاج الطاقة الشمسیة والسلع القابلة للتصدیر 

حده األدنى واالستفادة من تجارب الدول  ىدور الدولة في النشاط االقتصادي والخدمي إل

األخرى مثل الیابان والصین في إدارة وتحدید مشروعات التنمیة واإلشراف على القطاع 

  .الخاص 

  

   إدارة علمیة وحكومة قویة وسیاسةىلیبیا دولة غنیة وتحتاج إل

  . داخلیة وخارجیة تخدم الصالح العام 
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   ماھیة الخدمات االجتماعیة-9
   تعرف الخدمات االجتماعیة بانھاالخدمات التعلیمیة والصحیة والثقافیة والترفیھیة 

ستتناول ھذه الورقة نوعین من ھذه ووالدینیة وكذلك الخدمات االداریة والتجاریة 

 منمات التعلیمیة من مدارس ومعاھد وجامعات ، والخدمات الصحیة الخدمات وھى الخد

  .مستشفیات ومراكز الرعایة الصحیة االولیة 

    ما ھیة الخدمات التعلیمیة1-1  

     تشمل الخدمات التعلیمیة المطلوب توفیرھا كدور الحضانة ، وریاض األطفال ،  

 المھنیة والفنیة والجامعات، وال مدارس التعلیم االساسى والتعلیم الثانوي والمعاھد

یشترط توفر جمیع ھذه الخدمات فى كل المناطق فھناك معاییر لتوافرھا ووجودھا ، 

فالحضانة أوالروضة یجب أن تتوفر في الحى الواحد ، بینما تخدم المدرسة الثانویة 

  . والمعاھد المھنیة أوالفنیة مدینة بأكملھا أوتجمع من القرى

یم في المدارس من مرحلتین وھما التعلیم االساسى التي یبدأ م ن ال صف یتكون نظام التعل

-16 سنة والتعلیم الثانوي للفئة العمریة 15-6األول وحتى الصف التاسع ، للفئة العمریة 

 سنة لمدة ثالثة سنوات والتخصیصیة وت شمل ارب ع س نوات ، ومرحل ة التعل یم الع الى 18

خ  ریج الفن  ى م  ن المعاھ  د العلی  ا وتخ  ریج الدراس  ین الت  ى تل  ى الدراس  ة الثانوی  ة وتھ  دف لت

  . للدراسة النظریة والتطبیقیة من الجامعات والدراسات العلیا فى المجاالت المختلفة 

   معاییر تخطیط الخدمات التعلیمیة 1-2
 س نوات و ف ى االم اكن التزی د الم سافة ب ین الح ضانة 4- 2.5تنشأ الحضانة لالعمار من 

والق درة االس تعابیة  .   ن سمة4.000لمجاورات السكانیة ف ى ح دودمتر ل500والسكن عن 

كم ا تن شئ .  ن سمة 1000  طف ال ع ن ك ل 30  بمع دل طفالً 120لدار الحضانة فى حدود 

  . نسمة 5000 سنوات للمجاورات السكنیة فى حدود 5-4ریاض االطفال لالعمار من 

 نسمة بحیث 5.000 -1.000تكون مدارس التعلیم االبتدائى للمجاورات السكانیة بین

 متر وتعادل ھذا النسبة من سكان 800- 400تكون المسافة بین المدرسة والسكن  بین 

یكون عدد السكان ف، اما مدراس الشق الثانى من التعلیم االساسى % 18اللیبین حوالى 

نسمة بحیث تكون ھناك مدراس مخصصة 15.000- 5.000رة تكون من وللمنطقة المجا

من السكان اللیبیین، ومدراس % 9 للذكور  وتعادل  وتبلغ نسبتھم حوالى لالنات واخرى

 الف نسمة مع الفصل بین 75 نسمة الى 18.000التعلیم الثانوى للمجاورات السكنیة من 

 ). 178-174 ، ص ص2006، )م2030-2006( الوطنیة السیاسات المكانیة(الجنسین 



251 
 

ھد أوالكلیات ، باستثناء بعض دراسات والیشترط معیار خاص بمواقع الجامعات أوالمعا

ة األمم المتحدة التي توصي بإنشاء جامعة في كل مدینة یصل عدد سكانھا إلى أمن ھی

وتصمم الجامعة كوحدة متكاملة تشمل الخدمات العامة . نصف ملیون نسمة أوأكثر

  .وكلیات ومكتبة ومختبرات ومراكز ثقافیة وترفیھیة ونوادى ومالعب وغیرھا 
تعلیمیة المطلوبة حسب الفئات العمریة) 1 ( جدول ّ   االحتیاجات من الخدمات ال

  ساحات لعب أطفال ومناطق خضراء   دور حضانة   سنوات 2-4
  ساحات لعب أطفال ومناطق خضراء  ریاض أطفال    سنوات 4-6
  ساحات للعب ومناطق خضراء ومكتبات عامة   مدراس التعلیم االساسى   سنة 6-15

  مراكز ثقافیة ومكتبات عامة ومساحات للعب   س ثانویة  مدرا  سنة 18- 16
  مراكز ثقافیة ومكتبات عامة ومساحات للعب وترفیھ   جامعات ومؤسسات العمل    سنة 60- 18
  مراكز كبار السن وغیرھا من االحتیاجات     سنة 60فوق  ما

  
  التفاوت التنموى للخدمات التعلیمیة بین المناطق3- 1     
  شر التحصیل التعلیمى مؤ1-3-1      

   وجود تفاوت بین المناطق في التعلیم باالعتماد على مؤشرین ھما مؤشر التحصیل 

 سنوات فأكثر ذكورا وإناثا في المنطقة وحسب 10التعلیمي مقاسا بنسبة السكان بعمر 

 10المؤھل التعلیمي ومؤشر تعلیم اإلناث مقاسا بالتحصیل التعلیمي لإلناث في سن 

االلمام بالقراءة والكتابة  / 0األمى عالمة (  فوق من السكان حیث اعطى سنوات فما

ومرحلة التعلیم األساسي حظیت  / 1الحصول على االبتدائیة عالمة   / 0.5عالمة 

قد تبین مایلى   ) . 2في حین استحق الثانوي والجامعي عالمة /  1.5بعالمة 

  :  )  77-74،ص ص2002م ،2002تقریرالتنمیة البشریة (

ھي المناطق الرعویة % 2وجود مناطق تتضاءل فیھا نسبة التعلیم العالى اقل من  -1

الكفرة، مزدة، : وتعاني التشتت السكاني وتقل فیھا الخیارات االقتصادیة  وھي 

 .الواحات، نالوت، أجدابیا   

فى كل من غات والمرج والمرقب % 3مناطق الیتجاوز فیھا التعلیم العالى عن  -2

 .ى وسرت ومصراتھ وبنى ولید ویفرن وجادووداى الشاط

سنوات وما فوق 10ترتفع معدالت الحرمان من التعلیم ونسبة األمیة بین الفئات  -3

،  ، والمرقب مزدة ، والكفرة: مناطق  فى مقارنة بالمعدل الوطنى وھي

 .، ومصراتة وترھونة، ومسالتھ

ً وتعد منطقتى طرابلس وسھل الجفارة مركز -4 ب للسكان لذوى  لالستقطاب والجذا

 .التحصیل العالى ، ویتكثف فیھا نشاط  الخدمة العامة بصورة ملحوظة 
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 س  نوات ف  اكثر رتف  اع  10یت  ضح م  ن اس  تخام مؤش  ر التح  صیل التعلیم  ى لالن  اث  -5

نسبة الحاصالت على تعلیم ثانوى ومافوق فى كل من طرابلس وجفارة وصبراتھ 

 .وصرمان وبنغازى ودرنھ 

اص  الت عل  ى تعل  یم ث  انوى وم  افوق ف  ى س  بھا اكبرم  دن ترتف  ع ن  سبة الن  ساء الح -7

 .الجنوب و انخفاض نسبة االمیة عند النساء 

 .ارتفاع نسب االمیة بین االناث فى مزدة والمرقب والكفرة وترھونھ ومسالتھ  -8

   مؤشر االحتیاج من المبانى المدرسیة 1-3-2

 المدرس ى ونق ص تعانى المن اطق الریفی ة وال صحروایة م ن الم ستوى المت دنى للبن اء

كبی  ر ف  ى الخ  دمات التعلیمی  ة مقارن  ة بالم  دراس ذات الط  ابع الح  ضرى ، فق  د ش  یدت 

الكثیر من الم دراس من ذ ال سبیعنیات االانھ ا اص بحت غی ر ص الحة جزئی ا او كلی ا او 

انھا دمرت اثناء احداث الثورة فقد تزایدت كثافة الفصول المدرسیة بسبب نم و اع داد 

م رزق ، وداى : نمو االن شاءات المدرس یة وذل ك ف ى ك ل م ن طالب مقارنة بمعدل لا

  .الشاطى ، سبھا ، بنى ولید ، سرت ، اجدابیا 

ی  صدق ھ  ذا االم  ر عل  ى المرحل  ة الثانوی  ة فھن  اك نق  ص كبی  ر ف  ى الف  صول المدرس  یة 

تتب این المن اطق ف ى ظ اھرة البن اء . والمبانى التعلیمیة فى جمیع المناطق دون استنثاء

غ ات ص براتھ : لمعاییر الفیاسیة فى ع دد م ن المن اطق مث ل لخاضع لاالمدرسى غیر 

وت دل ال شواھد عل ى .  صرمان ، مزدة ، الحزام االخضر ، الم رج ،زوارة ، طب رق 

 مدرس ة م ن ھ ذا 40وجود ابنیة مدرسیة من الصفیح حیث یوجد فى طبرق اكثر م ن 

  ) .123المصدر السابق ،ص(النوع تم بناءھا بالمجھود الذاتى 

   مؤشر االحتیاج من المدرسین 3 -1-3

ً   تلمی ذ25(یقاس ھ ذا المؤش ر ف ى مرحل ة التعل یم الع ام   20و/  ف ى التعل یم االساس ى ا

ً طالب   م  درس ل  وحظ تف  وق مع  دل نم  و / وذل  ك بمع  دل تلمی  ذ )   ف  ى التعل  یم الث  انوى ا

درس م/  تلمیذ 6.5المدرسین مقارنة بنمو اعداد التالمیذ ، فقد اصبح المعدل الوطنى 

وھو لیس معدال  متمیزا مقارنة ببعض البلدان المتقدم ة انم ا ھ ى بطال ة مقنع ة وھ در 

فھن اك . فى تقدیم الخدمة العامة وضعف فى الكف اءة االنتاجی ة نتیج ة لغی اب المع اییر 

 ) 6.5/1(الم درس ع ن المع دل ال وطنى /  منطقة فى لیبیا یقل فیھ ا مع دل التلمی ذ 11

 وزواره والجفارة حیث یكون ھن اك تلمی ذین او ثالث ة وفى كل من صبراتھ وصرمان

  .لكل مدرس 
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 ، ویتزای د التف اوت الح اد ب ین 6/1ویصدق الحال على التعل یم الث انوى حی ث المع دل 

المناطق دون المعدل ال وطنى ف ى ك ل م ن س رت وص براتھ وص رمان حی ث م درس 

 وغری  ان واح  د لك  ل ط  البین وم  درس واح  د لك  ل ثالث  ة ط  الب ف  ى اج  دابیا وزرارة

  .والجفرة 

  حی ث 1/1تتزاید اعداد المدرسین عن اعداد الطالب فى خمس من اطق دون المع دل 

 مدرس  ین لك  ل طال  ب 3 مدرس  ین للطال  ب وف  ى غری  ان 6ت  صل الن  سبة ف  ى زوارة 

وعل ى ال رغم م ن ذل ك یع انى النظ ام التعلیم ى م ن نق  ص ) . 120الم صدر ال سابق ،(

  اضیات والفیزیاء مما یضطرھا  للتعاقد بعض التخصصات كاللغة العربیة والری

   )S.W.O.T  Analysis( تحلیل واقع الخدمات التعلیمیة) 2(جدول 
  

  نقــــــاط الضعف   نقـــــــــاط القوة 
  .اتاحیة ومجانیة التعلیم-1
قاعدة سكانیة عریضة فى العملیة التعلیمیة  بین متلقى للمعرفة -2

 .وبین معلم لھا 
 .  فى سلم طموحات إفراد المجتمعاولویة التعلیم-2
 .مكانة ھامة لقطاع التعلیم فى الخطط والبرامج االنمائیة-3
 .توفر البنیة االساسیة واالطار التدریسى للعملیة التعلیمیة -4
 العدال  ة والتنمی   ة المراعی   ة للن   وع ف  ى تحدی   د مع   دالت قب   ول -5

االن    اث ف    ى م    ستوى التعل    یم االساس    ى بخاص    ة ف    ى المن    اطق 
 .ریة الحض

 -6تزای   د مع   دالت االلتح   اق المدرس   ى ب   ین الفئ   ة العمری   ة -7
   .سنة24

  .تضاعف حجم االلتحاق المدرسى لالناث-8
  .تفضیل االناث لمھنة التعلیم على غیرھا – 9
  

 .انخفاض نسبة االمیة  -9
  . وجود قطاع تعلیمى خاص  - 10

  .خفض االنفاق على الخدمات التعلیمیة فى المیزانیة العامة -1
  .ق النظام التعلیمى فى تمكین االفراد من القوة المعرفیة اخفا-2
  . ضعف استجابة خریجى التعلیم الفنى لمتطلبات سوق العمل -3
  . نقص التأھیل والخبرة لخریجى المراكز الفنیة والمھنیة المتوسطة -4
اعی ة روجود فجوة فى الالمساواة التعلیمیة بین الذكور واالناث فى المن اطق الز-5

 .ویةاروالصح
تلمی ذ /عدم التوزان بین اع داد المعلم ین واع داد التالمی ذ باحت ساب مع دل معل م -6

  .فى مرحلتین االساسى والثانوى 
ال  ف م  درس احتی  اطى م  ن ك  ادر الت  دریس یتقاض  ون  %40وج  ود اكث  ر م  ن -8

 .مرتبات ومزایا العمل دون تقدیم الخدمة التعلیمیة 
 . وزیادة ھائلة فى مرتبات المعلمین خلل فى میزانیة االنفاق على التعلیم-9

 .النقص فى المختبرات والمعامل والوسائل التعلیمیة-10
 .عدم صالحیة االبنیة المدرسیة وعدم صیانیتھا-11
اجراء تغییرات كبیرة فى المناھج دون تحدید خط ة واض حة للتغیی ر المقت رح -12

 .ومبرارتھ وعالقتھ بالعملیة التربویة 
  . الرأى والدراسات واالبحاث التى تعزز بنیة التعلیم غیاب استطالعات-13

  الفــــرص المتاحة  التحدیات
 .عدم االستقرار السیاسى واالمنى  -1
 .تذبدب السیاسات التعلیمیة  -2
  .خفض االنفاق على التعلیم  -3

  .لجنة وطنیة دائمة تراجع تطور المناھج الدراسیة بشكل متكامل -1
 . المدراس وفقا المعاییر الدولیة تعزیز البنیة االساسیة وانشاء-2
  اعطاء اولویة للتعلیم الفنى والتقنى -3
  .  اھمیة تربیة المواطنة وتطویرھا ضمن المنھج الدرسى -4
ھ بالمھ    ارات الحیاتی    ة والمجتمعی    ة حتط    ویر العق    ل النق    دى للط    الب وت    سلی-5

  .والمھارات التحلیلیة 
  
  

  
 ماھیة الخدمات الصحیة:    ثانیا

  
ولة عن تحسین ومتابعة صحة المواطن ، تبدأ ؤؤسسات الصحیة ھى المس    الم

باإلسعاف األولي ومراكز رعایة األمومة والطفولة والوحدات الصحیة والعیادات 

الخارجیة والمستشفیات المركزیة والتخصصیة والصیدلیات والمختبرات الطبیة ، ویقاس 
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 سات والعاملین بھا بالنسبة للدولة ،مدى تقدم الدولة في المجال الصحي بعدد ھذه المؤس

بین  فعل  سبیل المثال یتراوح عدد السكان الذین یخدمھم الطبیب في الدولة النامیة ما

 نسمة فقط ، ویتراوح عدد 800-400 الف نسمة ، یقابلھ فى الدول الصناعیة بین 20-60

ول الصناعیة  نسمة لكل سریر، یقابلھ في الد500-300األفراد الذین یخدمھم السریر 

  . نسمة لكل سریر 80-120

وتعتمد لمواقع الخدمات الصحیة المعاییر العالمیة ش روط الھ دوء والبع د ع ن ال ضوضاء 

والتلوث البیئي ، وإحاطتھا بالحدائق والمساحات الخضراء ، وت وزع مواق ع الخدم ة بن اء 

فھن اك خ دمات . ةوالدول  على التجمعات السكنیة فى الحي أوالمدینة أوعلى مستوى اإلقلیم

صحیة فمراكز اإلسعاف ومراكز األمومة والطفولة وكذلك العی ادات الخاص ة والوح دات 

الصحیة یجب أن تتوافر في كل تجمع سكني آخذین بعین االعتبار عدد س كانھ ، ف ي ح ین 

أن المستشفیات المركزیة والعامة ھي خاصة بمجموعة كبی رة م ن التجمع ات أوالمدین ة ، 

ة ف   ي المست  شفیات التخص   صیة ل   شریحة أكب  ر عل   ى م   ستوى االق   الیم وتت  صاعد الخدم   

  ).وغیرھا ... مستشفى أمراض السرطان والعیون والكلى والقلب(

   معاییر التخطیط للخدمات الصحیة 2-1
ن  سمة ، 5000ال  ى 2000تك  ون الوح  دات ال  صحیة بالمن  اطق للمج  اورات ال  سكنیة  م  ن 

لكبی رة المخت ارة بالمن اطق الریفی ة واالحی اء وتكون المراك ز ال صحیة االساس یة ب القرى ا

 نسمة وتبنى 30.000 – 15.000السكنیة بالمدن حیث حجم السكان المناسب للمركز من 

ن   سمة وتبن   ى 60.000  – ن   سمة 40.000العی   ادات المجمع   ة ف   ى الم   دن لل   سكان م   ن 

ن    سمة وم    افوق ، 30.000المست    شفیات العام    ة بالم    دن الت    ى یزی    د عددس    كانھا ع    ن 

 الم صدر ال سابق ،( ن سمة 15.000مستشفیات المتخصصة بالمدن كح د ادن ى لل سكان وال

  ). 179-178ص ص 

    التفاوت التنموى فى الخدمات الصحیة 2-3
   مؤشر اتاحیة الخدمات الصحیة 2-3-1  

  تتضح  صورة عدم اإلنصاف بشكل جلي في توزیع وحدات الرعایة حسب المناطق 

 وقد ظھرھذا فى الرعایة .ت السكنیة  حسب حجم المنطقةدون النظر فى مسألة التجمعا

الصحیة األولیة وجود تفاوت في عدد مرافق الرعایة الصحیة األولیة في لیبیا ، وقد 

 للعیادات المجمعـــة ، 37 للمراكز الصحیة و535تراوح ذلك التفاوت ما بین عدد 

لشاطى ووادى الحیاة الى وتفتقر المناطق مثل المرج والكفرة والجفرة ونالوت ووادى ا
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وحدات مجمعة كما تقل بھا وحدات الرعایة الصحیة االولیة فى عدد من المناطق مثل 

الجبل االخضر والمرج والواحات وسرت والجفرة والزوایة والجبل الغربى وسبھا وداى 

یة وتنعدم في بعضھا الشاطىءوادى الحیاة وغات وعدد منھا مناطق نائیة والحدود

   .                    سنان ووحدات الحجر الصحىعیادات اال

 مستشفیات 10وتستقطب طرابلس وبنغازى المستشفیات التخصصیة حیث یبلغ عددھا 

لكل منھما وتتركز فیھما المستشفیات المركزیة وھو امر یضیق من عملیة االحالة 

ل ة للمستشفیات المتخصصة فى عدم وجود منظومة االسعاف الطائر والجداول التا

  .   توضح 
   م2010عدد مرافق الرعایة الصحیة األولیة بالمناطق ) 3(جدوا 

   وحدات الرعایة الصحیة
 أسم المنطقة

  
العیادات 
  المجمعة
 

  
المراكز 
  الصحیة

 

  
عیادات 
  االسنان

 

الحجر 
 الصحي

 ج ب أ

 2 42 0 2 1 18 1 البطنان
 0 12 0 1 1 41 2 درنة

 0 39 1 0 1 17 3 الجبل األخضر
 2 25 6 0 0 37 0 المرج

 1 38 0 2 1 27 6 بنغازي
 0 21 0 0 1 25 1 الواحات
 3 1 0 3 0 9 0 الكفرة
 3 11 15 0 1 11 1 سرت
 0 3 4 0 0 5 0 الجفرة
 4 23 2 1 1 37 4 مصراتھ

 0 84 0 1 0 49 2 قبالمر
 4 35 0 1 3 53 11 طرابلس
 11 67 3 1 0 39 0 الجفارة
 3 41 6 0 1 7 2 الزاویة
 1 35 0 2 3 45 1 زوارة

 82 28 17 0 0 30 1 الجبل الغربي
 3 14 6 2 0 18 0 نالوت
 3 13 0 0 1 8 1 سبھا

 20 12 10 0 0 23 0 وادي الشاطئ
 1 25 8 1 0 17 1 مرزق
 0 16 8 0 0 12 0 اةوادي الحی
 0 6 0 0 0 7 0 غات

 143 591 86 17 15 535 37 المجموع
 1424المجموع الكلي للمرافق الصحیة 

  
  62 ص2010وزارة التخطیط ،مصلحة االحصاء والتعداد ،الكتیب االحصائى : المصدر 
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   م2010عدد المستشفیات بلیبیا حسب نوعھا لسنة  )4 (جدول
  

  أسم المنطقة
 

  خصصیةت
 

  مركزیة
 

  عامة
 

  القرویة
 

  المجموع
 

  عدد االسرة
 

  مالحظات
 

  540 3 2 1 0 0 البطنان
  632 3 2 0 1 0 درنة

  752 4 2 0 1 1 الجبل األخضر
  615 4 3 1 0 0 المرج

  3645 15 2 0 3 10 بنغازي
  60 1 0 1 0 0 الواحات
  342 3 1 0 1 0 اجدابیا
  180 2 1 1 0 0 الكفرة
  283 2 1 0 1 0 سرت
  196 2 1 1 0 0 الجفرة
  1360 6 1 1 2 2 مصراتھ
  864 6 3 2 1 0 المراقب
  6497 15 0 1 4 10 طرابلس
  402 2 0 0 0 2 الجفارة
  616 2 0 1 1 0 الزاویة
  843 4 0 3 1 1 زوارة

  1110 9 6 2 1 0 الجبل الغربي
  552 5 3 2 0 0 نالوت
  540 2 1 0 1 0 سبھا

  240 3 2 1 0 0 وادي الشاطئ
  180 2 1 1 0 0 مرزق

  120 1 0 1 0 0 وادي الحیاة
  120 1 0 1 0 0 غات

  20689 97 32 21 18 26 المجموع
  

  61 ص2010اوزارة التخطیط ،مصلحة االحصاء والتعداد لكتیب االحصائى : المصدر 
  
    مؤشر تطور القوى العاملة الطبیة والمساعدة  2- 2-3
  

نمو في مجال الموارد البشریة الغم ما شھده النظام الصحي في لیبیا من تسارع في ور

الصحیة خالل منتصف السبعینیات وبدایات الثمانینیات ؛ فإن ھذا النمو قد أخذ فى 

ان ھناك  ؛ اال األلفیة نواتیات لیعاود االرتفاع مع اقتراب سالتباطؤ مع نھایة الثمانین

ً نقص ً  حادا وضح تطور أعداد تبیانات الجدول التالى و ةصصات الطبی فى بعض التخا

  . القوى العاملة البشریة في المجال الصحي
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  سنوات مختارة/  تطور أعداد القوى العاملة في قطاع الصحة ) 6(جدول 
  

 المجموع الفنیون المساعدون الصیادلة التمریض األطباء السنة
1973 1863 7292 68 418 10557 
1976 2777 10660 510 1798 15504 
1982 5823 15308 504 2574 24209 
1987 5687 17019 561 3855 27664 
1994 5526 17413 398 4931 28268 
1998 7096 22951 518 6815 37380 
2005 7624 28783 - 12910 49317 
2010 11323 40926 1101 16640 88998 

  
  :المصادر 

 واللجنة الشعبیة العامة للتخطیط ، الھیئة الوطنیة للمعلومات والتوثیق ، UNDP برنامج األمم المتحدة اإلنمائي -1
   .108. ، ص1999تقریر التنمیة البشریة في لیبیا 

الجماھیریة العریبة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى ، اللجنة الشعبیة العامة للصحة والبیئة ، مركز المعلومات -2
  57.  ، ص2005ئي والتوثیق ، التقریر اإلحصا

  68 م ،ص2010 وزارة التخطیط ، مصلحة االحصاء والتعداد ، الكتیب االحصائى -3
  
   مؤشر االحتیاح للعناصر الطبیة المساعدة 3- 2-3
  

 ، للعناصر الطبیة والمساعدة 5/1بنحو ) طبیب / ممرضة ( یحدد المعیار الدولي معدل 

والشكل  (3/1النسبة ؛ فھى تصل  إلى ولوحظ أن النظام الصحي اللیبي ال یوفران ھذه 

وبینت المصادر اللیبیة قیام الطبیب اللیبي بأداء مھام من المفترض )  التالى یوضح ذلك

أن توكل إلى جھاز التمریض ، أو إلى المساعدین الفنیین ، وھو أمر یلقي بتأثیراتھ 

  .السلبیة على نوعیة الخدمات الصحیة 
   2005لیبیا مقارنة بالمعیار الدوليطبیب في / معدل ممرضة ) 1(شكل 

  
  
   مؤشر االداء التفیذى لقطاع الصحة 2-3-4
  

اظھر تقریر قام بھ برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في لیبیا ، انعدام جانب التخطیط 

لسیاسات الصحیة اللیبیة عدم وجود أھداف عامة واضحة في ا الصحیة على للخدمات
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عدم كفایة اإلنفاق العام ، وتوفر األطباء ، ى لإ المشكالت الصحیة باالضافة  اھمدوتع

  الشكل التالى في ومشاكل فنیة تتصل بنقص المعدات الطبیة وضعف الصیانة المبنیة 

 
  المشكالت العامة التي تعیق األداء التنفیذي لقطاع الصحة ) 2(شكل 

  

  
  

  .139 ، ص2002الھیئة الوطنیة للمعلومات والتوثیق ، التقریر الوطني للتنمیة البشریة :                              المصدر
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   )S.W.O.T  Analysis(تحلیل واقع الخدمات الصحیة    ) 6(جدول 
  نقاط الضعف  نقاط القوة

 .اتاحیة الخدمات الصحیة للجمیع -1
 

 . المختلفة امجانیة الخدمات الصحیة بمستویاتھ-2
 
 .التوسع فى القبول بالتعلیم الطبى والصحى بمستویاتھ المختلفة-3
 .وجود مؤسسات تقدم الخدمات الصحیة بمستویاتھا المختلفة -4

 
ات ال    صحیة ینـمل    ة لالم    راض المعدی    ة وال    ساریة والتح    صالتغطی    ة الكا-5

 .المدرسیة 
  
 

  .توفر الصیدلیات والمختبرات فى التجمعات السكنیة -6

عدم وج ود وح دات للرعای ة ال صحیة االولی ة ف ى بع ض المن اطق -1
 .وخلوھا من طبیب ممارس وخاصة النائیة

  .عدم التوزان فى توزیع الكادر الطبى مقارنة باالحتیاجات-2
 .ضعف آلیات التخطیط الصحى -3
غی  اب التن   سیق ب   ین القط   اع الع  ام واالھل   ى ف   ى تق   دیم الخ   دمات -4

 الصحیة
 .الضغط المستمر على الخدمات الصحیة وتدھورھا -5
 .تذبذب االنفاق على الخدمات الصحة -6
ن ب ین الت صنیفات المھین ة ح سب المعی ار ال دولى ازعدم وجود ت و-7

 طبیب/معدل ممرضة 
التخ   دیر : نقص الكبی   ر ف   ى اغل   ب التخص   صات الطبی   ة مث   ل ال   -8

وجراح  ة االع  صاب والع  الج الطبیع  ى والط  ب النف  سى والع  صبى 
 .واالمراض الصدریة واالنف والحنجرة 

اطب  اء، ص  یادلة ،تم  ریض، (تب  اطوء ف  ى تنمی  ة الم  وارد الب  شریة -9
 )فنیین مساعدین 

 .ضاالعتماد على العمالة االجنبیة فى مجال التمری-10
ض  الة ن  سب القب  ول بمعاھ  د التم  ریض الوطنی  ة مقارن  ة بحج  م -11

 .الطلب 
ع  زوف االن  اث ع  ن ال  دخول لمھن  ة التم  ریض ب  سبب الع  ادات -12

  االجتماعیة 
عزوف عن العمل فى مھنة التمریض بع د التخ رج ف ى المن اطق -13

 .النائیة 
  

  المخاطر  الفرص المتاحة
 ىقطاع الصحة اسثمارى وراس مال وطنى قو-1
 .وضع قاعدة بیانات مكانیة للخدمات الصحیة -2
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 االدارة المحلیة -10
  

 .تطور اإلدارة المحلیة: أوالً  §
 م غداة إعالن استقالل النظام الفدرالي كمنھ اج 1951 الدستور اللیبي الصادر عام اعتمد

ون الدولة اللیبیة ، والذي بموجبھ تم تقسیم البالد إلى ثالث والیات، تمتعت ك ل ؤإلدارة ش

، كم  ا منح  ت ال  سلطة  ون ال  بالدؤ  ب  سلطات ت  شریعیة وتنفیذی  ة واس  عة ف  ي إدارة ش  منھ  ا

المركزیة س لطات ت شریعیة وتنفیذی ة وق ضائیة تتكام ل م ع ال سلطات الممنوح ة للوالی ات 

بموجب الدستور، وبموجب ھذا النظام ، والسلسل ف ي ال سلطة منح ت الوالی ات ص الحیة 

،  یریة والتنموی  ة و تمویلھم  ا م  ن إیراداتھ  ا المحلی  ةإع  داد وتموی  ل وتنفی  ذ میزانیتھ  ا الت  سی

وتول  ت ال  سلطة االتحادی  ة ت  دبیر م  وارد لتغطی  ة العج  ز ف  ي میزانی  ة الوالی  ة م  ن مختل  ف 

، كما تولت ھذه السلطة أیضا مھ ام تموی ل وتنفی ذ الم شروعات الكبی رة  المصادر المتاحة

مواطنین في الوالی ات ال ثالث والرئیسیة التي صنفت كمشاریع اتحادیة وتغطي خدماتھا ال

كالجامعات على سبیل المثال والمستشفیات الرئی سیة ، وك ذلك المراف ق األساس یة الت ي ال 

ت تمكن ال  سلطات الوالئی  ة م  ن تنفی  ذھا وإدارتھ  ا كالمط  ارات والم  وانئ والط  رق الرئی  سیة 

ت ال  خ وذل  ك باإلض  افة إل  ى بع  ض الم  شروعا...الت ي ت  ربط ب  ین الوالی  ات كطری  ق ف  زان 

  .الوالئیة التي تتجاوز تكلفتھا اإلمكانات التنفیذیة والمالیة للوالیة

 م واس تجابة ل بعض المعطی ات والمقت ضیات االقت صادیة والوطنی ة  ت م 1963تم في عام 

 م بإلغ اء النظ ام الف درالي، وبموج ب ھ ذا التع دیل ت م 1951تعدیل الدس تور ال صادر ع ام 

    ك  ل محافظ  ة منھ  ا ب  سلطات تنفیذی  ة ف  ي إدارةتق  سیم لیبی  ا إل  ى ع  شر محافظ  ات تتمت  ع 

، كم ا ت م ف ي إط ار ھ ذا التنظ یم  س ة مح افظأ، یدیرھا مجل س مع ین للمحافظ ة بر ونھاؤش

تق  سیم المحافظ  ة إل  ى ع  دة بل  دیات وق  سمت البل  دیات إل  ى ع  دة محلی  ات م  ن حی  ث الكثاف  ة 

إلدارة ف   ي متابع   ة واإلش   راف واالتنفی   ذ والال   سكانیة كم   ا منح   ت المحافظ   ة ص   الحیة 

الم شروعات الخدمی ة والمراف ق الواقع ة ف ي نطاقھ ا الجغراف ي، كم ا منح ت البلدی ة أی ضا 

ونھا خاص  ة خ  دمات المراف ق والبلدی  ة ك  إدارة ال  سجل الم  دني ؤبع ض ال  سلطات إلدارة ش  

) 72(ال  خ ، واس  تمر العم  ل بھ  ذا الھیك  ل التنظیم  ي حت  ى ص  دور الق  انون رقــــ  ـم .......

  .  م1970لسنـــة 

 .أھداف اإلدارة المحلیة: ثانیا §
، وال  ذي م  ؤداه تق  دیم الخ  دمات  یج  سد نظ  ام اإلدارة المحلی  ة الالمركزی  ة ف  ي اإلدارة

ون ؤ، واش تراكھم ف ي إدارة ال ش بیسر وسھولة لمختلف المواطنین أینما كان تواجدھم
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ل دیات المحلیة التي تتعلق بحیاتھم في إطار ما تقوم بھ األجھزة المتمثلة في مجالس الب

، بما في ذل ك اإلس ھام ف ي  ، واقتراح المشروعات التي تلبي احتیاجاتھم والمحافظات

إع  داد خط  ة التنمی  ة عل  ى م  ستوى المحافظ  ة ومتابعتھ  ا ف  ي إط  ار ھیك  ل متكام  ل م  ن 

التخطیط والمتابعة مع األجھزة المركزیة المختصة المتمثل ة ف ي ال وزارات ووح دات 

رعة عنھا في المحافظ ات، إل ى جان ب تحقی ق األھ داف اإلدارة المحلیة المكملة والمتف

  :التالیة

تقری     ب وت     وفیر الخ     دمات األساس     یة  .1

للمواطنین بما یتوافق مع احتیاجاتھم الحقیقیة وتیسیر حصولھم علیھا في مختلف 

 .مواقعھم

تحقی   ق االس   تقرار ال   سكاني ف   ي جمی   ع  .2

ق القضاء على المناطق من خالل إتاحة مختلف الخدمات بمستوى مالئم، بما یحق

ظاھرة الھجرة إلى المناطق األخرى سعیا وراء تلك الخدمات، م ن خ الل تحقی ق 

العدال  ة ف  ي توزی  ع وت  وطین تل  ك الخ  دمات ف  ي مختل  ف المن  اطق، وبالم  ستوى 

 .المعیاري المعتمد

م    ساھمة مختل    ف فئ    ات المجتم    ع ف    ي  .3

م ع  ن اقت  راح ودراس  ة ومتابع  ة تنفی  ذ م  شروعاتھم المقت  رح توطینھ  ا ف  ي من  اطقھ

طریق ممثلیھم في المجالس البلدیة ومجالس المحافظة بما یمكن من تحقیق ھ دف 

 .التنمیة المكانیة المتوازنة

ض مان التنفی  ذ ال سلیم بكف  اءة عالی ة وف  ي  .4

التوقی  ت المح  دد للم  شروعات الت  ي ی  تم تنفی  ذھا ف  ي المن  اطق ومتابعتھ  ا وت  دلیل 

في اجتماع ات مجل سي البلدی ة المشاكل التي تواجھھا من خالل مناقشتھا الدوریة 

 .والمحافظة

المحافظة على البیئة وتطویرھا وتحقی ق  .5

ھدف إصحاح البیئة وحمایتھا من مصادر التلوث وتوفیر المیاه الصالحة لل شرب 

بالمواص   فات الفنی   ة العالی   ة وم   شروعات الت   صریف والم   شروعات الحیوی   ة 

 1.األخرى

 .تطور اإلدارة المحلیة: ثالثاً  §

                                                           
1975- 1973صادیة واالجتماعیة  الخطة الثالثیة للتنمیة االقت- وزارة التخطیط   - 1 
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 من دتجمع نظریات التنمیة على أن االستقرار اإلداري في ھیاكل الدولة وأجھزتھا یع

المقوم  ات والن  سیج األساس  ي الھ  ام لتحقی  ق أھ  داف التنمی  ة االقت  صادیة واالجتماعی  ة 

سیسا على ھ ذا ال شرط نعُ م االقت صاد اللیب ي المنشودة ألي بلد  یسعى إلى التنمیة، وتأ

ح  ت ل  ھ یأتوباس  تقرار ف  ي أجھزت  ھ اإلداری  ة خ  الل عق  دي الخم  سینات وال  ستینات، 

الظروف المالئمة لتحقیق معدالت كبیرة من التنمیة في مختلف األصعدة االقت صادیة 

ا واالجتماعیة انعكست على تطور المستوى المعیشي للسكان وحققت لھم إشباعا كبیر

  .لمختلف احتیاجاتھم المادیة والخدمیة

ألھمیة اإلدارة المحلیة ف ي تقری ب الخ دمات للم واطن واش راكھم ف ي إدارة المراف ق و

المحلیة التي تتعل ق ب أحوالھم المعی شیة ف ي إط ار نظ ام المرك زي تق وم فی ھ األجھ زة 

) 62(ق م ، ص در الق انون ر المحلیة بالتنفیذ م ستھدفة الرغب ات واالحتیاج ات المحلی ة

 م ب  شأن 1971ل  سنة ) 79(م ب  شأن نظ  ام الحك  م المحل  ي، والق  انون رق  م 1970ل  سنة 

تنظ  یم وزارة اإلدارة المحلی  ة، وتكام  ل نظ  ام اإلدارة المحلی  ة ب  صدور الق  انون رق  م 

بموجبھ إلغ اء الق انونین الم شار تم  م، بشأن نظام اإلدارة المحلیة 1972لسنة ) 130(

انون الجدی د دع ائم اإلدارة المحلی ة بم ا ت ضمنھ م ن تنظ یم إلیھما للمحافظة، أرسى الق

وبموجب ھ ذا الق انون . لوحدات اإلدارة المحلیة تبدأ من المحلة وتتدرج إلى المحافظة

نقلت جمیع فروع الوزارات التي ت ؤدي خ دمات محلی ة، كم ا ت ضمن الق انون إعط اء 

 للخ  دمات وت  وفیر ص  الحیات تنفیذی  ة كامل  ة لألجھ  زة المحلی  ة بم  ا یمكنھ  ا م  ن ن  شر

المراف  ق المحلی   ة، بم   ا فیھ   ا إن   شاء میزانی   ة للتنمی   ة خاص   ة بك   ل محافظ   ة تت   ضمن 

م  شروعات مج  ددة یح  ال إل  ى ك  ل وزارة ح  سب االخت  صاص الت  ي تق  وم ب  دورھا 

  .بدراستھا وإحالتھا إلى جھات االختصاص لالعتماد

لمحافظ ة، فالبلدی ة، حدد الق انون الجدی د مكون ات اإلدارة المحلی ة وتسل سلھا الھرم ي م ن ا

ف  الفرع البل  دي ث  م المح  الت ، كم  ا ت   ضمن الق  انون كیفی  ة تك  وین مج  الس المحافظ   ات 

والبلدیات، بالنص على اختیار أعضاء مجالس المحافظات ینتخبون انتخاب ا مباش را عل ى 

أن یكون من بینھم أعضاء من االتحاد االشتراكي، باإلضافة إلى عدد ستة أعضاء آخرین 

ن في االتحاد االشتراكي، إل ى جان ب ع دد آخ ر م ن األع ضاء یمثل ون الجھ ات من العاملی

العامة التي یتصل عملھا باختصاص المجلسین وحدد القانون مدة عضویة المجلس ب أربع 

سنوات یتم كل سنتین تجدید ع ضویة ن صفھم بحی ث یخ رج الن صف بالقرع ة عن د انتھ اء 

ف اآلخ ر عن د انتھ اء م دة المجل س، كم ا السنتین االولیتین، في حین تنتھي عضویة الن ص

  .أجاز القانون إمكانیة تجدید عضویتھم 
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منح القانون مج الس المحافظ ات والبل دیات ص الحیات واس عة إلدارة ش ؤون المحافظ ة 

  :والبلدیة منھا

اقتراح خط ط التنمی ة ف ي كاف ة قطاع ات  -

 إل ى إدارة المرافق والخدمات المحلی ة ف ي إط ار الخط ة العام ة للدول ة، باإلض افة

 .ھذه المرافق والخدمات

إعداد میزانیة تنمیة خاصة بكل محافظ ة  -

ی تم إع  دادھا ف  ي ش  كل م  شروعات مقترح  ة م  ن مجل  س المحافظ  ة، وإحالتھ  ا إل  ى 

 یقوم  ون بع  د دراس  تھا بإحالتھ  ا إل  ى ت  يالو اال  وزارات ك  ل ح  سب اخت  صاصھ

الجھ   ات ذات االخت   صاص العتم   اد المخص   صات الالزم   ة ، لیت   ولى مجل   س 

 .المحافظة تنفیذ المخصص المعتمد لھ

ف    رض الرس    وم ذات النظ    ام المحل    ي  -

 .وإلغاؤھا أو تعدیلھا واعتمادھا من مجلس الوزراء

إب  داء ال  رأي ف  ي إن  شاء وتع  دیل أو إلغ  اء  -

 .البلدیات في نطاق المحافظة

 القیام بالم شروعات ذات الط ابع المحل ي -

 .ھا أو إدارتھاالتي ال تتمكن البلدیات من إنشائ

ت   شجیع االس   تفادة م   ن م   صادر الث   روة  -

المحلیة والعمل على النھ وض باإلنت اج الزراع ي والحی واني وال صناعي، ون شر 

 .التعاون بین المواطنین وإقامة المعارض في دائرة المحافظة

إعداد الحسابات الختامیة الخاصة بالسنة  -

 .المالیة المنتھیة

 م ن الق وانین المتكامل ة ال شاملة ف ي د أنھ یعتظھر قراءة قانون اإلدارة المحلیة المشار إلیھ

م  ادة ش  ملت مختل  ف أرك  ان الحك  م المحل  ي ) 103(مج  ال اإلدارة بم  ا ت  ضمھ م  ن ع  دد 

 أح د المراج ع الرئی سیة دوالتسلسل الھرمي لمكوناتھ واختصاص كل منھ ا، وھ و بھ ذا یع 

  .للقوانین الالحقة التي ستتناول نظام الحكم المحلي

 األھمیة الكبیرة للقانون الم شار إلیھ ا، فق د اقت صر تنفی ذه عل ى نح و الحظ أنھ بالرغم منن

سنتین حیث تم بعدھا تعلیق كثیر من القوانین بما فیھا ھذا القانون تحت ما یسمى في ذل ك 

الوقت الثورة الشعبیة وتعلیق العمل بالقوانین التي اعتبرت مفیدة لھذا التوجھ، وف ي إط ار 

ذا الق انون وجم دت اخت صاصاتھ وھیاكل ھ واس تبدل المح افظ ھذا التوجھ تم وقف العمل بھ
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... والعمی  د والمخت  ار بلج  ان ش  عبیة ال تت  وفر لھ  ا الخب  رة والكف  اءة أو الدیموم  ة ف  ي العم  ل

  . وانتھت اإلدارة المحلیة 

أظھ  رت دراس  ة متابع  ة تط  ور الھیاك  ل اإلداری  ة أن ھ  ذه الھیاك  ل تعرض  ت للتغی  ر وع  دم 

 م، أض عف م ن أدائھ ا وأث ر ھ ذا التغیی ر س لبا 2010 – 1970ن االستقرار طیلة الفترة م

عل  ى أھ  دافھا، حی  ث أظھ  رت دراس  ھ الم  سیرة التاریخی  ة لالقت  صاد ال  وطني خ  الل الفت  رة 

المنوه عنھا، أن عدم االس تقرار اإلداري ف ي أجھ زة الدول ة ك ان م ن المح ددات األساس یة 

غ االس  تثماریة الكبی  رة الت  ي ت  م ف  ي ع  دم تحقی  ق أھ  داف التنمی  ة وذل  ك ب  الرغم م  ن المب  ال

  .ملیار دینار) 139(توظیفھا خالل الفترة التي بلغت نحو 

بالن  سبة ل  إلدارة المحلی  ة فإنھ  ا ل  م تك  ن بمن  أى ع  ن التغی  رات الكبی  رة الت  ي طال  ت كاف  ة 

القطاعات واألجھزة التي تمثلت في دمج القطاع مع وزارات وأجھزة أخرى تارة وفصلھ 

، كم ا طال ت تل ك التغی رات    تارة أخرى،  ثم إع ادة دمج ھ م رة ثالث ةوإدارتھ كقطاع بذاتھ

العدیدة والمتالحقة في اإلدارة المحلیة أیضا النطاق المكاني وذل ك م ن خ الل دم ج بع ض 

التق  سیمات اإلداری  ة المكانی  ة كالبل  دیات والمحافظ  ات ولم  دة ق  صیرة ، ث  م إع  ادة ف  صلھا 

 دون أن یستند الدمج أو الفصل على أسس فنیة أو وتكوینھا من جدید ككیانات قائمة بذاتھا

تم دمج القط اع م ع قط اع اإلس كان والمراف ق ع دة . اقتصادیــــــة على المستوى الھیكلي 

، كما تم إعادتھ تح ت م سمى قط اع البل دیات  مرات تحت مسمى قطاع المرافق واإلسكان

 في إطار تنفیذ القرار 2000تم قطاع اإلسكان والمرافق والمواصالت والسیاحة  في عام 

بتحدید القطاعات الت ي ) سابقا(، الصادر عن مؤتمر الشعب العام   م2000لسنة ) 4(رقم 

تدار بلجان شعبیة عامة الذي بموجبھ تم إلغاء كافة القطاعات باستثناء السیادیة منھا وھي 

طاع ات ثانی ة ، والذي اقتصر تنفیذه لمدة س نة أعی دت بع دھا الق المالیة واألمن والخارجیة

  .كقطاعات إداریة تنفیذیة 

على المستوى المكاني شھدت التقسیمات اإلداریة المكانیة لإلدارة المحلیة تغیرات ھیكلیة 

) 13(كبی رة وعدی  دة  ب  دأت بإع ادة تق  سیم وتنظ  یم المحافظ  ات القائم ة بزی  ادة ع  ددھا إل  ى 

ت ح سب النط اق محافظة عوضا عن عشر محافظات، وقسمت المحافظات إلى عدة بلدیا

الجغرافي السكاني لكل محافظة واس تمر ھ ذا الھیك ل اإلداري قائم ا إل ى ح ین إلغ اء نظ ام 

المحافظات في منتصف السبعینات من القرن الماضي لأللفی ة الثانی ة واس تبدالھ بالبل دیات 

بلدیة ومنحت األخیرة صالحیة إعداد وتنفیذ وتمویل میزانیتھا التسییریة ) 25(بلغ عددھا 

، كم ا خف ضت ف ي فت رة أخ رى إل ى س بع  بلدی ة) 13(التنمویة، وتم تخفیض عددھا إلى و

بلدیات ، وفي عقد التسعینات من القرن الماضي اس تبدلت ت سمیة البلدی ة بال شعبیة وب ذات 
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ً الصالحیات یدیر كل منھا لجنة شعبیة تجمع عدد  من القطاعات اإلداریة المكون ة لف روع ا

دارة الشعبیة باالختیار الشعبي أي الت صعید أو االختی ار المباش ر، األمانات، ویتم اختیار إ

،  ش عبیة) 45(ھذا ولم یستقر عدد الشعبیات غیر فترة ق صیرة حی ث ت م زی ادة الع دد إل ى 

شعبیة بدمج بعض ال شعبیات، كم ا ت م ف ي بدای ة العق د األول م ن األلفی ة ) 32(خفض إلى 

تمر ، وأعط  ي ك  ل م  ؤتمر ص  الحیة إع  داد م  ؤ) 400(الثالث  ة تق  سیم ال  شعبیات إل  ى نح  و 

، وف  ي ظ  ل ھ  ذا الع  دد الكبی  ر م  ن الم  ؤتمرات ت  م  وتنفی  ذ المیزانی  ة الت  سییریة والتنموی  ة

تحصیص المیزانیة وتفتیتھا إلى مبالغ صغیرة لم تمكن من إنشاء مشروعات تنمویة تشبع 

دارة ، ھ  ذا م  ن جھ  ة وم  ن جھ  ة أخ  رى ف  إن أس  لوب إ حاج  ات ال  سكان وتلب  ي طموح  اتھم

 عق ود الماض یة ال ذي ةالبلدیات والشعبیات والمؤتمرات الذي كان سائدا عل ى م دى الثالث 

یتم من خالل تصعید المكلفین باإلدارة، وتحدید مدة عملھم بفت رة زمنی ة مح دودة واعتم اد 

االختیار وفق الوالء للسلطة القائمة ل م یمك ن م ن إف راز عناص ر ذات كف اءة مھنی ة عالی ة 

 تساھم في تحقیق النمو في البلدیة والشعبیة األمر ال ذي ل م یمك ن م ن تحقی ق وخبرة عتیدة

مردود أو عائد كبیر لجھود التنمیة وانعكس ذلك في ارتفاع عدد المشاریع المتعاق د علیھ ا 

رافقھ ا والمتوقفة والتي لم یبدأ تنفیذھا وكذلك زیادة تكلفتھ ا أو انخف اض مردودھ ا الم ادي 

ذلك كل ھ ب سبب ع دم االس تقرار ف ي ھیكلی ة أجھ زة الدول ة وإخف اق ، و  وإداري ماليفساد

  .وتعثر نظام اإلدارة المحلیة المعتمدة في تلك الفترة

 .واقع نظام اإلدارة المحلیة: رابعاً  §
ل  سنة ) 59( م، الق  انون رق  م 8/8/2012أص  در المجل  س ال  وطني االنتق  الي بت  اریخ 

ق   انون التسل   سل الھیكل   ي ل   إلدارة ، ب   شأن نظ   ام اإلدارة المحلی   ة، وح   دد ال  م2012

المحلیة الذي یتكون م ن المحافظ ات ینبث ق منھ ا ع دد م ن البل دیات الت ي یتف رع عنھ ا 

عدة فروع تحدد حسب النطاق الجغرافي وعدد السكان، كم ا یق سم الف رع البل دي إل ى 

  .عدد من المحالت وحدد القانون اختصاصات للمحافظات والبلدیات والفروع

لى إدارة المحافظة والبلدیة بمجلسین للمحافظة والبلدیة حسب األحوال نص القانون ع

یتم اختیارھما عن طریق االنتخاب العام ، ویالحظ خلو عضویة المجلسین من مدراء 

ولي ف   روع ال   وزارات بالمحافظ   ة أو البلدی   ة ، وذل   ك باعتب   ار أن مجل   س ؤأو م   س

... ھ ام التخط یط والمتابع ة فیھ االمحافظة یعتبر بمثابة المجلس التنفیذي لھا یم ارس م

ف   روع ھ   ذه ال   وزارات خاص   ة الخدمی   ة ك   التعلیم وال   صحة الوأن م   شاركة م   دراء 

والمرافق األساسیة كاإلسكان والمرافق الت ي تع د م ن القطاع ات األساس یة المحوری ة 

  .في المحافظة والبلدیة
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والرقاب ة حدد القانون اختصاص مجل سي المحافظ ة والبلدی ة ف ي اإلش راف والتوجی ھ 

ون اإلداری  ة والمالی  ة واإلش  راف عل  ى تنفی  ذ الخط  ة التنموی  ة ؤوالمتابع  ة عل  ى ال  ش

،  إلى جان ب اإلش راف عل ى ت سییر المراف ق ال صحیة والتعلیمی ة  الخاصة بالمحافظة

على مشروعات مح ددة  إل ى جان ب اقت راح تنفی ذ المیزانی ة وتحدی د أولوی ات التنفی ذ، 

ت المعتم دة لالس تثمار، باإلض افة إل ى متابع ة تنفی ذ وكذلك اقتراح توزی ع المخص صا

، كما أعطى الق انون ص الحیات  مشروعات التنمیة على مستوى البلدیات والمحافظة

كبی  رة للبل  دیات تتمث  ل ف  ي االھتم  ام بالم  شروعات ال  صغرى والمتوس  طة ودراس  ة 

 التنفیذی ة جدواھا االقت صادیة ، باإلض افة إل ى متابع ة األعم ال الت ي تتوالھ ا األجھ زة

وتقییم مستوى أدائھ ا وح سن انجازھ ا، كم ا م نح الق انون المحافظ ة ص الحیة اقت راح 

  .المشروعات التي تدخل في نطاق أكثر من بلدیة داخل المحافظة

ھ  ذا ون  ص الق  انون عل  ى إن  شاء مجل  س أعل  ى ل  إلدارة المحلی  ة ومجل  س آخ  ر للتخط  یط 

ة المجل  س األول م  ن مح  افظي اإلقلیم  ي برئاس  ة وزی  ر الحك  م المحل  ي وتتك  ون ع  ضوی

ون مكون ات نظ ام ؤالمحافظات وأعضاء البلدیات ویختص ب النظر  ف ي ك ل م ا یتعل ق ب ش

اإلدارة المحلی  ة م  ن حی  ث دعمھ  ا وتطویرھ  ا، أم  ا المجل  س األعل  ى للتخط  یط اإلقلیم  ي 

فیتكون من مح افظي المحافظ ات المكون ة لإلقل یم وأع ضاء مج الس البل دیات للمحافظ ات 

، إلى جانب خبراء من الوزارات داخل اإلقل یم، وح دد الق انون اخت صاص  إلقلیمالمكونة ل

المجلس في التنسیق بین خطط المحافظات داخل اإلقلیم الواح د، وتحدی د أولوی ات وب دائل 

  .خطط اإلقلیم، والنظر في التقاریر الدوریة لمتابعة تنفیذ الخطة

،  ذ بع د لع دم ص دور الئحت ھ التنفیذی ةوتجدر المالحظة أن القانون لم ی دخل مرحل ة التنفی 

التي تتضمن عدد المحافظات والبل دیات وفروعھ ا والمح الت ونطاقھ ا الجغراف ي، والت ي 

  .یتم على أساسھا انتخاب أعضاء مجالس المحافظات والبلدیات وممارسة مھامھا

م العوام ل یی بالنظر إلى القانون الجدید لم یدخل بعد مرحلة التنفی ذ ل ذلك ال یك ون ممكن ا تق

، غی ر أن ھ یؤك د عل ى أھمی ة أن تت ضمن الئحت ھ التنفیذی ة تحدی دا  االیجابیة أو السلبیة فی ھ

واضحا لمكونات اإلدارة المحلی ة م ن محافظ ات وبل دیات وف روع بلدی ة ومحلی ة وأن ی تم 

اختیارھا وتحدید نطاقھا الجغراف ي وف ق أس س فنی ة اقت صادیة واجتماعی ة وأن یت وفر لھ ا 

لغ  اء ول  و لفت  رة خط  ة تنمی  ة اإل ول  و لم  دى متوس  ط دون أن یطالھ  ا ال  دمج أو االس  تقرار

  .واحدة، وان یتم اختیار عناصر إدارتھا وفق الكفاءة العلمیة والمنھیة
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  التفاوت التنموي بین المناطق
  

  .1961 – 1951تطور التنمیة خالل الفترة : أوالً 
 

 واجھت  ، م1951 نالت لیبیا استقاللھا في الرابع والعشرین من شھر دیسمبر عندما

ز الكبیر في المیزانیة، وفي میزان الدولة الفتیة مشاكل كبیرة وعمیقة تمثلت في العج

أن إجمالي اإلیرادات في عام االستقالل أي سنة إلى المدفوعات، فقد أشارت التقدیرات 

ملیون ) 5.9(ملیون دینار، یقابلھا مصروفات بلغت نحو ) 4.2( بلغ نحو 1952 /1951

ھذا العجز وقد لجأت الحكومة إلى تغطیة ... ملیون دینار،) 1.7(دینار، أي بعجز قدره 

من المساعدات البریطانیة والفرنسیة، وإزاء ھذا العجز الكبیر والمتزاید اضطرت الدولة 

إلى اتخاذ بعض التدابیر للحصول على موارد إضافیة من بینھا تأجیر قواعد عسكریة 

ت الدولیة من مساعدات أ، باإلضافة إلى ما تقدمھ الدول والمنظمات والھی لبعض الدول

، وقد أدى العجز الكبیر المتزاید إلى توظیف الموارد المتوفرة تحدیدا  محدودةمالیة وفنیة 

في تغطیة نفقات توفیر بعض الخدمات األساسیة العامة كالتعلیم والصحة، وخدمات 

اإلدارة العامة، إضافة إلى صیانة بعض المرافق األساسیة كالتعلیم والصحة، ولم تتمكن 

افیة توجھ لتغطیة النفقات االستثماریة التنمویة وإقامة الدولة من توفیر موارد إضافیة ك

  .1ي كانت البالد في أمس الحاجة لھا المشاریع التنمویة الت

ً وتعق ً اقترن العجز الكبیر والمتراكم في المیزانیة المشار إلیھ بمشكلة أكبر وأكثر عمقا یدا

تمثلت في انعدام المھارات الفنیة التي تمكن من االستفادة من موارد البالد الطبیعیة 

 الموارد الطبیعیة والبشریة، إضافة إلى انخفاض المستوى المعیشي للسكان نتیجة لشح

                                                           
  . م1972أثر البترول على االقتصاد اللیبي یونیو :  علي عتیقة.  د 1
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 ً  بانخفاض وتدھور اإلنتاج الزراعي بسبب مواسم الجفاف المتتالیة وزحف مقرونا

 %) 80(ي انعكس على الوضع االقتصادي بمجملھ، إذ أن نسبة أسراب الجراد األمر الذ

من مجموع السكان یعیشون في الریف ویمتھنون الزراعة والرعي وبعض الحرف 

األخرى، كما كانت الصناعة متركزة في بعض الصناعات الغذائیة المحدودة 

 نتیجة كالصناعات الغذائیة وصید وتعلیب األسماك، وفوق ذلك تعطل معظم شبكة الطرق

في ظل ھذا الوضع . لمعارك الحرب العالمیة الثانیة التي دارت على األراضي اللیبیة 

االقتصادي العسیر والمتردي، قدر أحد خبراء األمم المتحدة الناتج المحلي اإلجمالي في 

ملیون دینار أي بمتوسط دخل للفرد ) 15(أي سنة إعالن االستقالل بنحو 1951سنة 

 م 1950األمم المتحدة التي زارت لیبیا في عام  كما انتھى خبراء بعثةدوالر، ) 51(قدره 

ینبغي للبالد الحصول على مساعدات . ( بھدف تقییم االقتصاد اللیبي إلى نتیجة مؤداھا 

أجنبیة كبیرة لمواجھة العجز في المیزانیة ومیزان المدفوعات، وأن تتخذ الخطوات 

 أنھ  علىكذلك كما أكد تقریر البعثة) .. ة والبشریةالضروریة لتنمیة موارد البالد الطبیعی

باإلضافة إلى الدعم المالي الخارجي، فإن المشكلة الرئیسیة األخرى التي یواجھھا 

ون الدولة ؤإلدارة ش االقتصاد تكمن أیضا في الحاجة إلى موظفین فنیین وإداریین

ً من دة تعن ھذه المشكلإوتخطیط وإدارة مشروعات التنمیة المختلفة، حیث   أكثر عمقا

، كما اقترحت إنشاء  مشكلة المعونة الفنیة الالزمة لمواجھة المصروفات الرأسمالیة

مؤسسات للتنمیة عرفت األولى بلجنة النقد اللیبیة والثانیة وكالة التنمیة واالستمرار 

تنفذ ملیون دینار لم ) 14(اللیبیة، التي قامت بإعداد خطة خمسیة للتنمیة استھدفت إنفاق 

ملیون دینار، التي ھدفت إلى تقدیم ) 1(بالكامل، والمؤسسة المالیة اللیبیة برأسمال قدره 

، والمصالح اللیبیة  القروض الزراعیة والصناعیة والمشاریع والبرامج التجاریة

 1961 - 1956األمریكیة المشتركة التي وضعت خطة خمسیة للتنمیة للفترة 

  .ارملیون دین) 30(بمخصصات قدرھا 

إلى 1959-1958 التوسع في عملیات االستكشاف والتنقیب عن النفط في عامي أدى

زیادة اإلنفاق من قبل شركات النفط العاملة، حیث ارتفعت المصروفات المحلیة لشركات 

ملیون دینار في ) 27.5( م إلى نحو 1957ملیون دینار في عام ) 4.3(النفط من حوالي 

، وكان لھذا التطور الكبیر في  ھد بدء تصدیر النفط م وھو العام الذي ش1961عام 

ارتدادات كبیرة على بعض أنشطة االقتصاد الوطني تمثل في النمو الكبیر في  اإلنفاق

الخ، وكما كان لھذا اإلنفاق مردودا مادیا ..نشاط النقل والتجارة واالستخدام واإلسكان

رتفاع الناتج المحلي اإلجمالي إیجابیا، واضحا على مجمل النشاط االقتصادي تمثل في ا
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           ملیون دینار في ) 70( م إلى نحو 1957ملیون دینار في عام ) 43(من نحو 

ً إلى توفیر معین متدفق 1961عام   م ، كما أدى التوسع في نشاط االستكشاف أیضا

رد إلى زیادة مساھمة الموا باإلضافة ، ومتواصل من اإلیرادات المالیة للخزانة العامة

الموارد غیر النفطیة في شكل رسوم الجمارك  األخرى في تمویل الخزانة العامة من

واإلیجارات والضرائب المباشرة وغیر المباشرة لحكومات الوالیات والحكومة االتحادیة 

على السواء، كما مكنت تلك اإلیرادات من انتقال االقتصاد من مرحلة العجز الكبیر إلى 

ألف ) 115(، حیث ارتفعت إیرادات الخزانة العامة من نحو  ئضمرحلتي التوازن والفا

، لترتفع بعدھا إلى  م1962ملیون دینار في عام ) 2( م إلى نحو 1961دینار في عام 

ومكن الدخل المتنامي من إیرادات  )1( م، 1963ملیون دینار في عام ) 23.8(نحو 

اسیة للتنمیة االقتصادیة النفط كما سبقت اإلشارة، من إعداد واعتماد أول خطة خم

  واالجتماعیة 

ون التخطیط والتنمیة ، ؤ م رافقھا اعتماد أول قانون لتنظیم ش1968- 1963للسنوات 

 م الذي أرسى أسس ودعائم التنمیة بالنص على 1963لسنة ) 5(وعرف بالقانون رقم 

سبة ، والزالت ھذه  الن من دخل النفط لتمویل نفقات التنمیة %) 70(تخصیص نسبة 

ساریة ونافذة وان لم یتم االلتزام الكامل بھا خاصة في السنوات األخیرة بالنظر إلى 

  .تضخم النفقات العامة التي لم یقابلھا زیادة ملموسة وكبیرة في الموارد األخرى

  :التنمیة المكانیة في خطط التنمیة: ثانیاً 

 األولى التي ساسیة م اللبنة األ1968-  1963وات تعتبر الخطة الخمسیة األولى للسن

أرست دعائم التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في لیبیا على المستویات الكلیة والقطاعیة 

والمكانیة، بما تضمنتھ من استثمارات كبیرة وبرامج ومشروعات متنوعة في مختلف 

القطاعات، وقد حظي قطاع الزراعة والثروة الحیوانیة بأھمیة نسبیة كبیرة في 

اإلنفاق االستثماري الموظف فیھا، وذلك  من إجمالي%) 12.2( بلغت نحو استثماراتھا

باعتباره مصدر الدخل األساسي للغالبیة الكبیرة من السكان، كما شھدت تلك الخطة تنفیذ 

عدد كبیر من المشروعات في مجاالت الصحة والتعلیم وبعض مرافق البنیة األساسیة 

شرب لمختلف التجمعات السكانیة خاصة الكبیرة، استھدفت بالدرجة األولى توفیر میاه ال

بإمدادات الطاقة الكھربائیة بمحطات تولید صغیرة منفصلة، كما  إلى جانب تغذیتھا

لإلسكان العام الذي استھدف توفیر السكن  شھدت ھده الخطة بدء تنفیذ مشروع إدریس

، وتعزز  ة الكبیرةالمجاني لدوي الدخل المحدود واستفادت منھ المدن والتجمعات السكانی

 م الذي ھدف إلى توفیر 1964بإنشاء البنك الصناعي العقاري عام  ھذا البرنامج
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إلسكان ذوي الدخل المتوسط بقروض معفاة من الفائدة، إلى جانب توفیر  القروض

التسھیالت المالیة إلنشاء المشروعات الصناعیة وتقدیم مختلف الدعم المادي لھا 

 بالطاقة الكھربائیة ودعم قیمة ما یتم استھالكھ منھا واإلعفاء كتخفیض تكالیف إمدادھا

ومكنت ھده البرامج واإلعفاءات من إقامة .. من الرسوم الجمركیة وضرائب الدخل

مشاریع إنتاجیة زراعیة وصناعیة ومرافق خدمیة وبنیة أساسیة في كثیر من التجمعات 

  .السكانیة عملت على تطویرھا وتنمیتھا

ملیون دینار، في حین ) 169(مخصصات األصلیة عند اعتماد الخطة نحو بلغت قیمة ال

) 268(ملیون دینار بزیادة قدرھا ) 437(بلغ اإلنفاق االستثماري الموظف فیھا نحو 

وقد تم تغطیة ھذه الزیادة الكبیرة في اإلنفاق %) 151(ملیون دینار أي بنسبة زیادة بلغت 

وفرت للخزانة العامة بفضل التوسع في إنتاج من اإلیرادات النفطیة الكبیرة التي ت

  .وصادرات النفط

انعكست االستثمارات الموظفة في الخطة في تحقیق نقلة نوعیة كبیرة في االقتصاد 

تمثلت في تحقیق معدالت نمو كبیرة في المتغیرات االقتصادیة الرئیسیة، حیث ارتفع 

 م إلى نحو 1962ار في عام ملیون دین ) 155.5(  الناتج المحلي اإلجمالي من نحو 

، إلى جانب توفیر قدر كبیر من الخدمات   م1968ملیون دینار في عام ) 1072.6(

  .والمرافق األساسیة، وزیادة متوسط الدخل وتحسین مستوى المعیشة

 اإلستراتیجیة والسیاسات 1974 - 1969جسدت خطة التنمیة الخمسیة للسنوات 

، والتي كان من أولویات  میة االقتصادیة واالجتماعیةواألھداف الجدیدة للدولة في التن

أھدافھا تحقیق التوازن في التنمیة المكانیة واستفادة كل السكان من منافع التنمیة من خالل 

، خاصة مشروعات الخدمات االجتماعیة  توطین مشروعاتھا على مختلف المناطق

كشبكات المیاه  یة األساسیةكالتعلیم والصحة ومرافق اإلدارة العامة، ومشروعات البن

ً عن التنمیة المكانیة  والطرق والكھرباء ً خاصا ، كما تمیزت ھذه الخطة بشمولھا فصال

  .، والمشروعات المخطط تنفیذھا في كل منطقة فھا وسیاساتھااتضمن أھد

ملیون دینار، ) 1074 (1969بلغت مخصصات الخطة عند اعتمادھا في ابریل عام 

قطاعات االجتماعیة واالقتصادیة والبنیة األساسیة ومشروعات موزعة على مختلف ال

اإلسكان والمشاریع اإلنتاجیة الزراعیة والصناعیة، غیر أن ھذه الخطة لم تنفذ نتیجة 

 م أي أن الوقت الذي أتیح 1969لتغیر الوضع السیاسي في البالد في شھر سبتمبر عام 

  .من تنفیذ مشروعاتھالتنفیذھا والذي اقتصر على ستة شھور لم یمكنھا 
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 م تم إعداد وتنفیذ ثالث خطط للتنمیة عرفت األولى بالخطة 2010 - 1970خالل الفترة 

، تالھا إعداد واعتماد خطة التحول الخمسیة األولى   م1975- 1973الثالثیة للفترة 

 م 1985- 1981 اعتمدت بعدھا خطة التحول الخمسیة الثانیة 1980 - 1976للسنوات 

 م ھدف إلى 1996- 1994الل فترة التسعینات إعداد وتنفیذ البرنامج الثالثي كما تم خ

 تصفیة االلتزامات التعاقدیة القائمة على االقتصاد الوطني بإعادة النظر في مشروعاتھا

بإعطاء األولویة في استمراریة تنفیذ واستكمال المشروعات المتعاقد علیھا والتي قطعت 

ً في التنفیذ ً كبیرا  وعلى األخص مشروعات الخدمات االجتماعیة، وبعض ، شوطا

،  ، مع عدم تحریك المشروعات المتوقفة مشروعات قطاعات البنیة األساسیة

، وفي  والمشروعات التي لم تبدأ وكذلك المشروعات ذات نسب االنجاز المنخفضة

تبدلت تطبیق ھذه التوجھات تم إغفال ھدف تحقیق التنمیة المكانیة المتوازنة والتي اس

بمحور تحقیق التوازن بین اإلیرادات والنفقات، حیث بلغ إجمالي مخصص البرنامج عند 

ملیون دینار وفي المقابل بلغ إجمالي المنفذ من المخصص نحو ) 2664(اعتماده مبلغ 

  .من المستھدف % ) 56(  ملیون وبنسبة ) 1407.1(

 بمخصصات قدرھا 2012 - 2008  تم اعتماد البرنامج التنموي للسنوات2008 في عام 

ملیار دینار ولم یتم بعد االتفاق ) 147(ملیار دینار خفضت في سنوات التنفیذ إلى ) 247(

المنفذ من المخصصات المعتمدة للبرامج األصلیة والمعدلة ، مع مالحظة أن تنفیذ 

 بسبب ثورة السابع عشر 2012 والنصف األول عام 2011البرنامج توقف خالل عام 

  . فبرایرمن

من كل ما تقدم یمكن االنتھاء إلى أن مراجعة خطط التنمیة المعتمدة والمنفذة المشار إلیھا 

  .احتلت أھداف التنمیة المكانیة المتوازنة احتلت مكان الصادرة في أھدافھا وسیاساتھا

ملیار دینار ) 139.5(بالرغم من توظیف مبلغ قدره أنھ یمكن االنتھاء إلى نتیجة مؤداھا 

 م على مختلف المشروعات التي وطنت في مختلف المواقع 2010- 1970الل الفترة خ

والمناطق، فإن المردود العیني أو الكمي لھذه المبالغ كان محدودا بسبب االرتفاع الكبیر 

في عقود تنفیذ المشروعات بالمقارنة بنظیرھا في الدول المجاورة والدول النفطیة ذات 

 و 1974لك كما خلصت دراستي المصرف الدولي في عامي االقتصادیات المماثلة وذ

، كما ظل   م التي قامت بدراسة تكالیف المشروعات بمشاركة وزارة التخطیط2009

ً بین التنمیة في مختلف المناطق بلیبیا   .البون شاسعا

  .ثالثاً أھداف وسیاسات التنمیة المكانیة في خطط وبرامج التنمیة



275 
 

 -  1970یة المتعاقبة التي اعتمدت ونفذت خالل الفترة تضمنت خطط ومیزانیات التنم

ً وسیاسات محددة لتنمیة المناطق، حیث أفردت لھا فصوالً 2010 خاصة ضمن   م أھدافا

وثائقھا تحت عناوین التنمیة المكانیة، تناولت المستھدفات والبرامج والمشروعات على 

صادیة واجتماعیة على ، وما ینتظر أن تحققھ من نمو وآثار اقت مستوى كل منطقة

 : نوردھا على النحو التالي-مستوى المنطقة

  :  األھداف-أ

ً من الخدمات المختلفة،إلى جانب  تحقیق تنمیة مكانیة متوازنة تضمن لكل مواطن قدرا

حصولھ على نصیب من مشروعات البنیة األساسیة، بما یمكن من رفع المستوى 

األفراد ومستوى معیشتھم، من خالل توزیع المعیشي للسكان وإزالة الفوارق بین دخول 

توطین المشروعات الخدمیة والبنیة التحتیة بین مختلف المناطق بما یمكن من خلق 

فرص عمل منتجة باعتباره العنصر األساسي الستقرار السكان والحد من الھجرة إلى 

  .المدن الكبیرة

ة وإیجاد مناطق جدب إیجاد مراكز جدب ونمو جدیدة بتطویر وتحسین المناطق القائم

 األولویة ىجدیدة عن طریق إجراء الدراسات والمسوحات للموارد الطبیعیة بحیث تعط

في توظیف نتائجھا إلى إقامة المشروعات للمناطق األكثر احتیاجا خاصة المناطق 

  .الداخلیة والحدودیة

  : الوسائل-ب

ً من الوسائل التي تمكن من تح قیق ھدف التنمیة تضمنت خطط وبرامج التنمیة عددا

  :المكانیة المتوازنة وتقلل التفاوت في النمو نوردھا على النحو التالي

توظی  ف اإلمكان  ات والم  وارد الطبیعی  ة  -

 .والبشریة المتاحة لتحقیق ھدف التنمیة المكانیة المتوازنة

تحقی   ق الت   وازن ف   ي توزی   ع وت   وطین  -

 ال  سكاني وتحقی  ق الم  شروعات ب  ین مختل  ف المن  اطق الت  ي تكف  ل تحقی  ق االس  تقرار

 .التوازن في التنمیة بین المناطق

إقام     ة من     اطق اقت     صادیة كالمن     اطق  -

الصناعیة التي تتوفر بھا مقومات التنمیة الصناعیة من جھة، والمحافظ ة عل ى البیئ ة 

 .من جھة أخرى، بما یمكن من خلق فرص عمل جدیدة للمنطقة ولالقتصاد الوطني
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إقام   ة ت   سھیالت ل   بعض المن   اطق دون  -

یرھا خاصة مناطق الدواخل والمناطق الحدودیة وتشجیع االس تثمار بتل ك المن اطق غ

 بتقدیم اإلعفاءات من بع ض ال ضرائب والرس وم وتخف یض تكلف ة المراف ق األساس یة

كالمساھمة في تكلفة االستھالك من التیار الكھربائي، والمساعدة في تسویق منتجاتھ ا 

 .الزراعیة والصناعیة

الم      شترك ب      ین ت      شجیع االس      تثمار  -

 .القطاعین العام والخاص

التنسیق بین المن اطق ف ي إقام ة م شاریع  -

ً الزدواجیة المشروعات م ن جھ ة  بق اء الطاق ات  وأكبیرة ذات جدوى اقتصادیة تفادیا

 .اإلنتاجیة معطلة من جھة أخرى

م     ساھمة الدول     ة ف     ي تموی     ل إن     شاء  -

، وبیعھ ا  ا بم وارده الذاتی ةنتاجیة التي ال یمكن للقطاع الخاص تنفیذھاإلمشروعات ال

 .لھ في المراحل الالحقة بعد التأكد من نجاحھا

خل   ق بیئ   ة ومن   اخ اس   تثماري مناس   ب  -

 .وتشریعات مناسبة مستقرة تمكن من خلق مصداقیة بین الدولة والقطاع الخاص

  رابعاً خلفیات أسباب التفاوت التنموي بین المناطق 

أشارت إحدى الدراسات أنھ ترت ب عل ى  .1
 االستكشاف والتنقیب عن النفط زیادة كبی رة ف ي الطل ب عل ى ال سلع والخ دمات نشاط

المحلیة واألجنبیة، وكان ذلك بمثاب ة نقط ة البدای ة ف ي اخ تالل الت وازن ب ین قطاع ات 
ً أي بین المدن والقرى   .1االقتصاد الوطني المختلفة وبین المناطق أیضا

ف   ي بدای   ة عق   د ال   سبعینات م   ن الق   رن  .2

الماضي رفعت سیاسة التجمیع السكاني والتي مؤداھا تجمید الن شاط االس تثماري ف ي 

بعض المدن التي ال تتوفر فیھا إمكانات التنمیة وتفتقر إلى المقومات األساسیة للتنمیة 

ت وفر بھ ا مقوم ات م ة تء، ونق ل س كانھا إل ى مواق ع أكث ر مال ومن أھمھا نقص المیاه

،  وقد طالت ھذه ال سیاسة بع ض الم دن الحدودی ة والوس ط والمن اطق الجبلی ة ، الحیاة
                                                           

  الوطني أثر البترول على االقتصاد –علي عتیقة .  د-  1
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كما أوقفت الم شاریع التنموی ة الجدی دة ف ي ... حث أوقفت بھا إنشاء مشروعات جدیدة

عدد كبیر من القرى والمناطق الریفی ة ب دعوى نق ل س كانھا إل ى أم اكن ومواق ع أكث ر 

وتعزیزا لھ ذا التوج ھ ت م التعاق د .. ین االقتصادیة والموارد الطبیعیةمة من الناحتءمال

إلجراء دراسة عن التجمع السكاني  مع مكتب استشاري متخصص ھو إیتال كونسلت

ال  ذي انتھ  ى إل  ى اقت  راح نق  ل مجموع  ة م  ن الق  رى والتجمع  ات ال  سكانیة إل  ى مواق  ع 

 كثی  ر م  ن المن  اطق جدی  دة، وب  الرغم م  ن ع  دم تنفی  ذ مقت  رح الدراس  ة، فق  د حرم  ت

 .والتجمعات ولفترات طویلة من مشروعات التنمیة

ً عل  ى تنفی  ذ خط  ة التنمی  ة الخم  سیة  .3 عم  ال

) س   ابقا ( وجھ   ت اللجن   ة ال   شعبیة العام   ة . م ف   ي التوقی   ت المح   دد1985 - 1981

القطاع  ات إل  ى برمج  ة تنفی  ذ م  شروعاتھا والتعاق  د علیھ  ا والب  دء ف  ي تنفی  ذھا خ  الل 

، وتمكنت بعض القطاعات والبلدیات في ذلك الوقت من   من الخطةالسنتین األولیتین

،  اإلیفاء بھذا التوجیھ وقامت بالتعاقد على كثیر من مشروعاتھا في مختل ف المن اطق

ف  ي ح  ین ل  م ی  تمكن كثی  ر م  ن القطاع  ات والبل  دیات م  ن التعاق  د والب  دء  ف  ي تنفی  ذ 

خ  تالل وتف  اوت كبی  ر ف  ي م  شروعاتھا وف  ق البرن  امج المح  دد األم  ر ال  ذي نج  م عن  ھ ا

 .التنمیة بین منطقة وأخرى

ً كبیرا في الموارد نتیجة 1985 - 1981واجھ تنفیذ الخطة   في سنتھا الثانیة انخفاضا

 1981دوالر للبرمیل في السنة األولى للخطة   ) 40( النخفاض أسعار النفط من نحو 

لذي استوجب اتخاذ بعض ، األمر ا إلى ما دون عشرة دوالر للبرمیل في سنتھا الخامسة

  .اإلجراءات والتدابیر االقتصادیة 

،  لمعالج  ة آث  ار انخف  اض م  وارد الخط  ة .4

والتي على رأسھا تم وقف التعاق د عل ى الم شروعات الجدی دة، باس تثناء الم شروعات 

إل ى اخ تالل  ، وأدى ھ ذا اإلج راء المكملة التي تمكن االستفادة م ن م شروعات قائم ة

، حی  ث ت  م انج  از م  شروعات ف  ي بع  ض المن  اطق،  لمن  اطقكبی  ر ب  ین القطاع  ات وا

 .واستمر ھذا الوضع طیلة عقد الثمانینات. وتوقف التنفیذ والتعاقد في مناطق أخرى

في إطار تطبیق اإلدارة المحلیة المتمثل ة  .5

الت   ي أعطی   ت لھ   ا ص   الحیة التعاق   د وتنفی   ذ ) ال   شعبیات( ف   ي البل   دیات والمن   اطق

، وف   ي إط   ار المخص   صات المعتم   دة لھ   ا ف   ي  ی   ةالم   شروعات ف   ي ح   دودھا اإلدار
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، قامت تلك السلطات بالتعاقد على مشروعاتھا مع ش ركات وطنی ة وأجنبی ة  المیزانیة

ذات إمكان  ات مالی  ة وفنی  ة مح   دودة، مم  ا ترت  ب علی  ھ تعت   ر التنفی  ذ ف  ي كثی  ر م   ن 

إل ى جان ب ع دم ب دء التنفی ذ ف ي  مشروعاتھا وتوقفھ في بع ض الم شروعات األخ رى

 آخر،األم  ر ال  ذي أدى إل  ى زی  ادة االخ  تالل والتف  اوت ف  ي التنمی  ة ب  ین منطق  ة ع  دد

وأخرى، خاصة المناطق البعیدة التي ت صدرت ع دد الم شروعات المتوقف ة والت ي ل م 

 .یبدأ التنفیذ بھا

ال شعبیات ( ترتب على إعط اء المن اطق  .6

وم ا ،  صالحیة توزیع المخصصات المعتمدة لھا عل ى ب رامج وم شروعات مح ددة) 

) مؤتمر الشعبیة( یتطلبھ ذلك من عرض التوزیع واعتماده من الجھة التي كانت قائمة

توزی  ع المیزانی  ة إل  ى مب  الغ وم  شروعات ص  غیرة قزمی  ھ وتح  صیص مخص  صاتھا 

ً ألعضاء الم ؤتمر وك سب م وافقتھم، األم ر ال ذي أدى إل ى إن شاء م شروعات  إرضاء

ق ة كم شروعات مق ار الم ؤتمرات قزمیھ وغیر ذات جدوى أو أھمی ة للم ؤتمر وللمنط

قام ة بع ض الم شروعات الكبی رة إ واللجان والمكاتب اإلداریة، وم ن ث م ع دم إمكانی ة

للمنطقة كالمشروعات المتكاملة للبنیة األساسیة ومشروعات  ذات األھمیة االقتصادیة

األمر الذي زاد من حجم التف اوت التنم وي ب ین  الطرق والخدمات االجتماعیة الكبیرة

طقة وأخرى واستلزم ذلك انتھاج أسلوب جدید في توزیع المیزانیة للتغلب على ھذا من

المح  دد باعتم  اد الم  شروعات الوطنی  ة الكبی  رة الت  ي تخ  دم ع  دة م  ؤتمرات ف  ي ذات 

المنطقة والتي ع ن طریقھ ا ت م إن شاء ع دد م ن الم شروعات الكبی رة كمراف ق النجیل ة 

 .حصیص المیزانیةبجنزور الذي تعذر تنفیذه في إطار أسلوب ت

أدى تطبیق أسلوب توزیع المیزانیة على  .7

وفق حجم التعاقد وااللتزامات القائمة على كل منھا إلى ) سابقا ( البلدیات والشعبیات 

مكافأة المناطق التي أفلحت ف ي إب رام عق ود كبی رة وتحمی ل االقت صاد ال وطني أعب اء 

ح والقرارات ال صادرة ب شأن وق ف مالیة كبیرة، ومعاقبة المناطق التي التزمت باللوائ

، حی   ث منح   ت األول   ى  التعاق   د ول   م تحم   ل االقت   صاد ال   وطني أعب   اء مالی   ة كبی   رة

مخصصات كافیة الستكمال مشروعاتھا، في حین عوقبت الثانیة اللتزامھا ولم تتمكن 

 .من تنفیذ مشروعاتھا
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ترت   ب عل   ى ع   دم الت   وازن ف   ي توزی   ع  .8

 ال  صناعیة الت  ي اقت  صر توطینھ  ا عل  ى الم  شروعات اإلنتاجی  ة خاص  ة الم  شروعات

 بھا أیة مشروعات صناعیة زی ادة أمناطق معینة، وحرمت منھا مناطق أخرى لم تنش

 .الھوة بین التنمیة في المناطق

أدى ع        دم االس        تقرار ف        ي اإلدارة  .9

والتغیرات السریعة المتالحقة ف ي القی ادات اإلداری ة للقطاع ات بالمن اطق الن اجم ع ن 

ررة إلى اختیار عدد كبی ر م ن العناص ر والقی ادات اإلداری ة الت ي ال التصعیدات المتك

ر ث تتمتع بالكفاءة والخبرة العملی ة، والت ي تمك ن م ن تنفی ذ الم شروعات األم ر ال ذي أ

ر تنفی ذ الكثی ر م ن ث على مسیرة التنمیة في عدد من المناطق، بل أدى إل ى توق ف وتع

 من اطق أخ رى، فعل ى س بیل المث ال ل م مشروعاتھا نتیجة لتغیر قیاداتھا أو دمجھا م ع

ً ( تتمكن أحد ال شعبیات  م ن اعتم اد وب دء تنفی ذ مخص صات میزانیتھ ا إال ف ي ) س ابقا

فاق عل ى توزی ع مخص صاتھا عل ى تالشھر قبل األخیر من السنة وذلك نتیجة لعدم اإل

 .القطاعات والمشروعات

  خامساً معاییر قیاس التفاوت التنموي بین المناطق

  :اس التفاوت التنموي بین المناطق وفق المعاییر التالیةیمكن قی

المعیار االقتصادي والذي یعبر عن مجموع قیمة السلع والخدمات المنتجة في البالد : أوالً 

، ونسبة مساھمة كل منطقة في الناتج المحلي اإلجمالي لألنشطة  في سنة بعینھا

ي، وكذلك مساھمة كل فرد منھا في القتصادیة غیر النفطیة المحققة على المستوى الوطنا

ً بالمتوسط الوطني   ...تولید الناتج قیاسا

ً على التقدیرات المبدئیة للناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي في األنشطة االقتصادیة  تأسیسا

 م قدر الناتج في تلك األنشطة 2003 م ، والمقوم بأسعار 2009غیر النفطیة في عام 

دینار للفرد على المستوى ) 5143.3(وبمتوسط قدره ملیون دینار، ) 27367(بنحو 

  .الوطني

، الجبل  ، الكفرة ، الواحات البطنان( على مستوى المناطق تشیر البیانات أن مناطق 

سجلت متوسط دخل للفرد یقل ) ، وغات ، وادي الحیاة ، وادي الشاطئ ، سبھا الغربي

ق ھي مناطق حدودیة، في حین  من ھذه المناطاعن المتوسط العام، مع مالحظة أن خمس

تمثل المناطق األخرى مناطق الوسط والمناطق الداخلیة، كما تظھر تلك المؤشرات أن 

دینار، فمنطقة وادي الشاطئ ) 3863(منطقة غات سجلت أدنى متوسط للدخل بلغ 
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دینار، ) 4346(دینار، في حین بلغ المتوسط في منطقة البطنان ) 4098(بمتوسط قدره 

ً كما تجدر  اإلشارة والتنویھ إلى أن انخفاض متوسط الناتج في ھذه المناطق قیاسا

بالمتوسط الوطني یعكس انخفاض وضآلة حجم النشاط التنموي وبالتالي انخفاض النشاط 

االقتصادي، حیث تظھر قراءة مكونات الناتج المحلي المحقق في ھذه المناطق أن منشأه 

لعامة والخدمات التعلیمیة والصحیة، وأن الناتج بالدرجة األولى أنشطة خدمات اإلدارة ا

في ھذه األنشطة یعتبر ترجمة لنفقات البابین األول والثاني من المیزانیة العامة أي 

كاإلنتاج  اإلنتاجیة المرتبات والمھایا والمصروفات العمومیة، أما مساھمة األنشطة

ً في ھذهفالزراعي والبحري والصناعي والتعدین   المناطق ومرد ذلك الزال محدودا

تراجع اإلنتاج الزراعي والحیواني في المشروعات الزراعیة التي تم إقامتھا في عقد 

السبعینات نتیجة للتقادم وعدم الصیانة والتطویر بسبب توقف الدعم المالي من المیزانیة 

إلى أن تلك المناطق لم تحظ بمشروعات إنتاجیة صناعیة أو مشروعات  العامة، باإلضافة

عدینیة أو سیاحیة باستثناء بعض صناعات المالبس واألحدیة التي تم إقامتھا في بعضھا ت

بھدف استیعاب عدد من الباحتین عن العمل، كما أن المشروعات اإلنتاجیة التي تم 

إقامتھا بتمویل من المصارف المتخصصة توقف إنتاجھا بسبب إزالة قیود االستیراد 

ً بالمستوردوبالتالي عدم إمكانیة تسویق إن   .تاجھا الرتفاع تكلفتھ قیاسا

ھذا والجدیر بالمالحظة أن انخفاض حجم االستثمار في تلك المناطق الذي أدى إلى 

توقف التنفیذ في عدد كبیر من المشروعات الجاري تنفیذھا وارتفاع عدد المشروعات 

نشاط المتوقفة نتیجة النخفاض مخصصاتھا من المیزانیة، ترتب علیھ انخفاض ناتج 

وبالتالي أصبح النشاط .. التشیید الذي یكون ناتجھ اإلنفاق في القطاعات األخرى

االقتصادي في ھذه المناطق یعتمد بالدرجة األولى على اإلنفاق العام في كثیر من 

المناطق نتیجة النخفاض مساھمة القطاع الخاص في األنشطة االقتصادیة واإلنتاجیة 

 .منھا والخدمیة

  اق االستثماريثانیاً اإلنف

یمثل اإلنفاق االستثماري المحرك األساسي للتنمیة وللنشاط االقتصادي، وعلى قدر حجم 

ھذا النشاط وتوزیعھ القطاعي یتوقف النمو االقتصادي، ویمكن من االستدالل على 

  .التفاوت التنموي بین المناطق

 م 2005- 1998ترة ـ بدراسة اإلنفاق االستثماري المنفذ على مستوى المناطق خالل الف

الشعبیات (لمیزانیة على وھي الفترة التي تم  فیھا توزیع وتنفیذ جانب من مخصصات ا

 ً المناطق وتكلیفھا بتنفیذ المشروعات المحلیة، وأن تتولى القطاعات تنفیذ ) سابقا
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المشروعات المركزیة التي تغطي احتیاجات أكثر من منطقة، وكذلك المشروعات 

ملیون دینار  ) 5305(اإلنفاق التنموي المنفذ خالل ھذه الفترة نحو  ليالوطنیة، بلغ إجما

  ).1(دینار للفرد كما یظھره الجدول رقم ) 996(ویتوسط قدره 

یالحظ من قراءة بیانات الجدول أن بعض مناطق الوسط سجلت معدل إنفاق للفرد دون 

) 545(متوسط دینار والجفارة ب) 941(المتوسط العام وھي منطقة سبھا، حیث بلغ 

دینار، ھذا والجدیر بالتنویھ إلى ) 1130(دینار، في حین بلغ المتوسط في منطقة البطنان 

أن التوزیع المكاني لإلنفاق على مستوى المناطق یشیر إلى ارتفاع حجم اإلنفاق بالنسبة 

 للفرد في كثیر من تلك المناطق، وأن ارتفاعھ ال یعكس سیاسة معتمدة من الدولة بالتركیز

على تنمیة ھذه المناطق بھدف تقلیل التفاوت بینھا وبین المناطق األخرى، بل إن مرد ھذا 

االرتفاع العالوة المقررة في الئحة العقود اإلداریة التي تمنح نسبة زیادة معینة في أسعار 

العقود في  بعض المناطق ومن  ثم ال یعكس ارتفاع حجم اإلنفاق في منطقة عن أخرى 

ن المردود العیني لھذا اإلنفاق في المناطق الحدودیة والوسط یظل إھا، حیث میزة نسبیة ل

ً بسبب ارتفاع تكالیف المشروعات   .محدودا

 م اعتماد التوزیع النسبي للسكان في توزیع وتخصیص مبالغ مالیة 1998ـ ثم في عام  

 ھذا ، وتبین من المراجعة أن اعتماد التوزیع وفق من مخصصات المیزانیة لكل منطقة

یجانبھ العدالة لعدم مراعاتھ للتغیرات السكانیة في تلك المناطق خاصة المناطق  األسلوب

الحدودیة نتیجة للھجرة الخارجیة التي تتحمل المناطق عبء توفیر الخدمات األمنیة 

والصحیة إلیوائھا، وتم االستعاضة عنھ بالمعیار الوطني للتنمیة الذي روعي فیھ الجمع 

ن ومستوى التنمیة في المنطقة والذي كان نتاج دراسة مسحیة للمناطق، بین عدد السكا

غیر أن ھذا المعیار كان محل مالحظات من معظم المناطق وقد تم وقف العمل بھ 

 ً   .وأصبحت المیزانیة تعد وتنفد مركزیا

 وحتى یمكن العمل على تحقیق التوازن في التنمیة بین مختلف المناطق یقترح علیــــــــھ

دة النظر في المعیار الوطني وإعادة دراستھ بما یمكن من التوزیع العادل لمخصصات إعا

  .التنمیة بین مختلف المناطق

یتكامل توزیع المیزانیة على المناطق بتوزیع مخصصات القروض التي تمول من 

المیزانیة والتي تمثل استثمارا غیر مباشر یكمل االستثمار المباشر الممول من المیزانیة، 

اإلنتاجیة والزراعیة والصناعیة والسیاحیة والخدمات،  األنشطة ویشمل ھذا اإلقراض

ویتم تنفیذه عن طریق المصارف المتخصصة، ویالحظ من توزیع حجم اإلقراض على 

ً في توزیع حجم اإلقراض في كثیر من 2005 - 1998المناطق خالل الفترة   م تباینا
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 القروض في منطقة وادي سبیل المثال بلغت نسبةالمناطق بالمقارنة بنسبة السكان، على 

%) 1(وفي منطقة نالوت  %) 1.3(بالمقارنة بنسبة السكان البالغة %) 8(الحیاة 

في منطقة البطنان بالمقارنة  %) 2(كما بلغت  %) 1.5(بالمقارنة بنسبة السكان البالغة 

بالمقارنة  %) 2.6(وبلغت في منطقة النقاط الخمس  %) 2.8(بنسبة السكان البالغة 

  %) .5.1(بنسبة السكان البالغة 

   .التوزیع الھیكلي للقوى العاملة: ثالثاً 

یعكس حجم ونسبة القوى العاملة الموظفة في قطاعات األنشطة الخدمیة إلجمالي القوى 

العاملة في النشاط االقتصادي على مستوى المناطق أحد المؤشرات الرئیسیة لقیاس 

ث أظھرت البیانات ارتفاع حجم القوى العاملة الموظفة في قطاعات التفاوت التنموي، حی

أن نسبة و) الخدمات العامة، التعلیم والصحة( الخدمة االجتماعیة أي الجھاز اإلداري 

من إجمالي القوى العاملة على %) 46(القوى العاملة في ھذه األنشطة بلغت حوالي 

%) 75.5(لمثال في منطقة غات نحو المستوى الوطني، وبلغت ھذه النسبة على سبیل ا

 %) 67.2(من إجمالي القوى العاملة في المنطقة، یلیھا في الترتیب وادي الشاطئ بنسبة 

فالبطنان بنسبة  %) 60(فمنطقة نالوت بنسبة  %) 63(فمنطقتي مرزق والجفرة بنسبة 

لغربي ، بینما بلغت النسبة في منطقة الجبل ا %) 53.6(وادي الحیاة بنسبة  %) 54(

عدد ونسبة القوى العاملة في الجھاز اإلداري ) 2(ویوضح الجدول رقم  %) 57.1(

ومن المعروف أن القوى العاملة في ھذه . إلجمالي القوى العاملة في عدد من المناطق

األنشطة تعتمد على اإلنفاق الحكومي أي ما یرصد من مھایا ومرتبات في المیزانیة 

عتمد في ھذه المنطقة تنشاط االقتصادي أو الدورة التجاریة التسییریة، ومؤدى ھذا أن ال

، حیث ال یوجد أي نشاط  والمناطق األخرى على ما تنفقھ الدولة من مھایا ومرتبات

ً من القوى العاملة المتوفرة في تلك  ً مناسبا اقتصادي آخر إنتاجي أو خدمي یستوعب عددا

عمل الذي یكون بدوره مشكلة ین عن الث، ویعكس ذلك ارتفاع عدد الباح المناطق

اقتصادیة واجتماعیة ومرد ھذا االرتفاع الكبیر في نسب القوى العاملة في الجھاز 

 م 1978اإلداري في معظم المناطق، إلى السیاسات االقتصادیة التي انتھجت في عام 

 والتي تمثلت في سیطرة القطاع العام شبھ الكامل على كامل النشاط االقتصادي في البالد

وذلك بتأمیم كافة األنشطة االقتصادیة بما فیھا خدمات التوزیع واإلنتاج، أو ما أطلق علیھ 

زحف المنتجین، وأدت ھذه السیاسة إلى قصم ظھر االقتصاد الوطني وتحویل العاملین 

بتلك األنشطة إلى موظفین بالقطاع العام، وتوقف أي مبادرات من األفراد، وتحمل 

میة االقتصادیة بالكامل، وانسحاب القطاع الخاص منھا، ولم یتمكن القطاع العام عبء التن
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 م نتیجة النخفاض عائدات الدولة 1982القطاع العام من النھوض بھذا العبء بعد عام 

من النفط، والتي أدت إلى توقف النشاط التنموي ودخول االقتصاد الوطني إلى مرحلتي 

  .لى االقتصاد الوطني الركود والكساد التي الزالت أثارھا جاثمة ع

  ).التعلیمیة والصحیة( الخدمات االجتماعیة األساسیة : رابعاً 

بعثة األمم المتحدة التي أرسلت في عام إلى أن  ،  سبقت اإلشارة في مقدمة ھذه الدراسة

 م بھدف تقییم االقتصاد اللیبي، أشارت في تقریرھا إلى أن انعدام أو ندرة 1950

ً إلدارة اقتصاد البالد والنھوض بھالعناصر المتعلمة والمؤ  من المحددات د، یع ھلة فنیا

ً بالفقر الشدید في الموارد المالیة التي تع األساسیة للتنمیة  المحرك األساسي د، مقرونا

  .للتنمیة

ألھمیة ھذا العامل األساسي في التنمیة أعطت الدولة أھمیة كبیرة في تخصیص وتنفیذ ما 

ة لنشر التعلیم وإتاحتھ في مختلف أنحاء البالد بإقامة المدارس یتیسر لھا من مصادر مالی

في التجمعات السكانیة والمدن، وعكست ھذه األھمیة مخصصات الخطة الخمسیة األولى 

اإلنفاق  ، إذ بلغ إجمالي  م1968 - 1963للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة للسنوات 

من  %) 9.1(ن دینار وبنسبة ملیو) 40(االستثماري الموظف في ھذه الخطة نحو 

، توالت بعدھا ارتفاع النسبة المخصصة والمنفذة من  اإلنفاق العام اإلجمالي للخطة

  .مخصصات ونفقات الخطط والمیزانیات

على مستوى الخدمات الصحیة، وبالنظر لالنخفاض الكبیر في مستوى الدخل الذي قدر 

، فقد  دینار للفرد) 51(قدره ، وبمتوسط   م1950ملیون دینار في عام ) 15(بنحو 

انعكس ھذا المستوى المنخفض للدخل على مستوى المعیشة وعلى المتیسر من الخدمات 

ً على  الصحیة التي كانت متوفرة في بعض المدن والتجمعات السكانیة الرئیسیة، وعمال

تحسین ھذه الخدمات ألكبر عدد من المواطنین تم خالل الخطة المشار إلیھا إنفاق 

  .إنفاق الخطة من إجمالي %) 3.1(ملیون دینار وبنسبة ) 13.3(

 م، تم توظیف حجم استثماري كبیر بھدف توفیر الخدمات 2009 - 1970خالل الفترة 

واالرتقاء بمستواھا، حیث بلغ  التعلیمیة والصحیة ونشرھا في مختلف المناطق وتطویرھا

ألساسي والمتوسط والعالي إجمالي اإلنفاق االستثماري الموظف في نشاط التعلیم ا

من اإلنفاق الموظف في قطاعات التنمیة، كما بلغ  %) 7.1(ملیار دینار ونسبة ) 9(نحو

 من إجمالي %) 3.1(ملیار دینار وبنسبة  %) 3.6(اإلنفاق في الخدمات الصحیة نحو 

  .اإلنفاق الموظف خالل ھذه الفترة
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 الخدمات، فإن توزیعھ على بالرغم من حجم اإلنفاق الموظف المشار إلیھ في ھذه

ً وبنسب  ً وظل التفاوت في حجم ومعدل الخدمات متفاوتا المستوى المكاني لم یكن متوازنا

  .كبیرة بین منطقة وأخرى

تم القیاس على معیار كثافة الفصل كأحد المعاییر على مستوى الخدمات التعلیمیة 

بیانات أن عدد الفصول األساسیة في قیاس التفاوت بین منطقة وأخرى، حیث أشارت ال

ً وبمتوسط كثافة ) 43823( م نحو 2008- 2007الدراسیة بلغ في العام الدراسي  فصال

ً ) 32(للفصل قدرھا   .1طالبا

ول بھا  یالحظ أن عدد تسعة مناطق جاوزت متوسطات الفصعلى مستوى المناطق

ً ) 56(المتوسط الوطني، حیث یتصدر ارتفاع كثافة الفصل في منطقة سبھا، البالغ  طالبا

ً في منطقتي الكفرة والواحات، ووادي الشاطئ) 38(ھذه المناطق، یلیھا  ، بمتوسط  طالبا

ً، كما بلغ المتوسط في منطقة طبرق ) 35(قدره  ً، وفي منطقتي وادي  )33(طالبا طالبا

ً ، ھذا ویجدر التنویھ إلى أن المتوسط العام یزید ) 31(متوسط قدره الحیاة وغات ب طالبا

ً عن المتوسط المعیاري المقدر بنحو  ً للفصل) 22(كثیرا   .طالبا

ویعزى التفاوت الكبیر في متوسطات عدد الطلبة في الفصول الدراسیة إلى تعثر التنفیذ 

  .ي تلك المناطقفي عقود المشروعات المتعاقد علیھا والجاري تنفیذھا ف

المتاحة في كل منطقة  ، یمكن النظر إلى عدد األسرة على مستوى الخدمات الصحیة

ومتوسط عدد األسرة لكل ألف مواطن كأحد المؤشرات الكمیة لقیاس معدل التفاوت في 

 أكبر وأكثر داللة من ھذا دھذه الخدمة، بالرغم من أن مؤشرات الخدمات النوعیة یع

  .المقیاس الكمي

ً وبمتوسط ) 20289( في مختلف المستشفیات والمرافق الصحیة ةغ عدد األسربل سریرا

ً لكل ألف مواطن، كما بلغ عدد األطباء وأطباء األسنان في العام ذاتھ ) 38(قدره  سریرا

ً وبمتوسط قدره  طبیب لكل ) 10572(   .مواطن ) 504(عنصرا

متوسط العام الرة تقل عن منطقة سجلت معدالت أس) 12(أن عدد فعلى مستوى المناطق 

، الزاویة،  ، الجفارة ، المرقب وھي مناطق البطنان، المرج، الواحات، سرت، مصراتة

النقاط الخمس، وادي الشاطئ، مرزق، وادي الحیاة حیث بلغ المتوسط بھذه المنطقة 

ً من األسر العاملة . سریر لكل ألف مواطن) 1.7( ً كبیرا ھذا والجدیر بالتنویھ أن جانبا

والتطویر، ومؤدى ذلك  بالمستشفیات متوقف عن العمل ومنذ فترة طویلة لغرض الصیانة
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ً عن المتاح ومن ثم فإن المتوسط الفعلي لألسرة ً تقل كثیرا  أن معدالت األسرة العاملة فعلیا

ً، إلى جانب أن العامل من المتاح تعتبر خدماتھ دون المستوى  ً عن المتاح نظریا یقل كثیرا

مر الذي یمكن معھ االنتھاء إلى انخفاض مستوى الخدمات الصحیة المتاحة المطلوب، األ

على العموم، خاصة في بعض المناطق، األمر الذي یستلزم أھمیة إعادة تطویر وتأھیل 

 سواء بإعادة تجھیزھا بالمعدات الخدمیة أو المرافق الصحیة والرقي بھا إلى مستوى عالٍ 

  .املة بھایة العنبتأھیل وتطویر العناصر الف

  المرافق األساسیة: خامساً 

تعتبر مرافق البنیة األساسیة أو التحتیة كإمدادات المیاه بالكمیات والمواصفات الفنیة 

العالیة لمختلف المدن والتجمعات السكانیة، وكذلك معدل استھالك الفرد من المیاه من أھم 

ن المربوطة على ھذه ، وكذلك المتاح من شبكات الصرف وعدد المساك معاییر التنمیة

ً معدل استھالك الفرد من الطاقة الكھربائیة وشبكات الطرق داخل المدن،  الشبكة ، وأیضا

وخدمات إصحاح البیئة، من أھم المؤشرات والمعاییر على توفر ھذه الخدمات وإتاحتھا 

  .، كما یعتبر توفرھا على المستوى المكاني من أھم مقاییس التفاوت في التنمیة للمواطن

ً ال تتوفر بیانات موثقة تمكن من المقارنة بالمتاح من إمدادات المیاه على مستوى  عموما

ً كبیرا من المدن والتجمعات السكانیة ال  جمیع المناطق ، ولكن یمكن اإلشارة إلى أن عددا

مواطنون توفیرھا عن طریق صھاریج ، ویتولى ال الكافیة بإمدادات المیاه تتمتع بالتغذیة

، كما ال تتوفر شبكات لصرف المیاه في كثیر من المدن  اه وبتكلفة كبیرةنقل المی

، وفوق ذلك فإن المتوفر منھا غیر فعال وال یتناسب أو یتالءم مع  والتجمعات السكانیة

، وكذلك الحال بالنسبة  التطور العمراني الذي شھدتھ تلك المدن والتجمعات السكانیة

اح منھا یحتاج إلى إعادة إنشاء وصیانة حیث تشیر لشبكات الطرق الداخلیة، فإن المت

، أن نسبة المساكن التي تتغذى   من النتائج النھائیة للتعداد العام للسكانةالبیانات المستقا

 %) 39.3(في منطقة نالوت، تنخفض إلى نسبة  %) 40.6(بشبكات المیاه تقتصر على 

ربي، بینما لم تتجاوز عدد في منطقة الجبل الغ %) 22.8(في منطقة المرقب، والى 

وینطبق الحال ... في منطقة النقاط الخمس %) 10.3(المساكن المربوطة بشبكة المیاه 

، حیث تقتصر تلك النسبة على  ذاتھ على المساكن المربوطة بشبكة الصرف الصحي

في منطقة مرزق ثم إلى  %) 36.5(في منطقة البطنان، وتنخفض إلى نسبة  %) 46.4(

في منطقة نالوت،  %) 16.4، وتنخفض إلى نسبة  ي منطقة وادي الحیاةف %) 34.3(

في منطقة الجبل الغربي، وتبلغ  %) 13.6(في منطقة المرقب والى  %) 18.5(والى 
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من إجمالي عدد  %) 10.2(، حیث لم تتجاوز  تلك النسبة أدناھا في منطقة النقاط الخمس

  .المساكن بالمنطقة

 ھذا المرفق الوحید الذي یغذي كافة التجمعات دالكھربائیة یعبالنسبة للتغذیة بالطاقة 

 .السكانیة مھما تباعدت ویوفر لھا التغذیة الكافیة

ً للنقص الكبیر في إمدادات المرافق المشار إلیھا من میاه وصرف صحي وطرق  إدراكا

  توفیرھا أولویة ضمن البرنامج التنموي، حیث بلغ إجمالييوخدمات حمایة البیئة أعط

ملیار دینار موزعة على مختلف ) 73.5(التعاقدات في قطاع اإلسكان والمرافق نحو 

المناطق تستھدف توفیر السكن وإمدادات المیاه والصرف الصحي وشبكات الطرق 

الداخلیة، باإلضافة إلى ربط تلك المناطق بشبكات الطرق الرئیسیة الحدیثة المتمثلة في 

یالحظ أن نسبة التوزیع النسبي لعقود اإلسكان و. صیانة الطرق القائمة وتطویرھا

والمرافق على المناطق تزید في بعضھا عن نسب التوزیع النسبي للسكان في ھذه 

بالمقارنة بنسبة السكان  %) 2.6(المناطق، فعلى سبیل المثال في منطقة سبھا بلغت

كان، للس %) 1.7(بالمقارنة بنسبة  %) 2.4(وفي منطقة نالوت  %) 2.2(البالغة 

ً بنسبة السكان البالغة  %) 1.65(ووادي الحیاة  %) 2.3(وفي منطقة مرزق ) 1.2(قیاسا

في حین بلغت نسبة قیمة العقود في منطقة غات  %) 1.4(المقارنة بنسبة السكان البالغة 

  .ضعف نسبتھا للسكان

  

  

  

  

  
لى مستوى  ع2005 – 1998متوسط نصیب الفرد من االنفاق التنموي للفترة ) 1(جدول رقم 

  بلدیاتال
اجمالي االنفاق باأللف   المنطقة  ت

  دینار
 -  26عدد السكان 
  نسمة

متوسط الفرد نصیب 
  الفرد

  مالحظات

    1130  151107  170702  البطنان  1
    1433  156351  224484  درنة  2
    1267  194222  242837  الجبل االخضر  3
    676  176433  119609  المرج  4

    742  628076  462045  بنغازي  5



287 
 

    1324  165172  214975  الواحات  6

    1150  42863  151009  الكفرة  7
    1568  131929  72914  سرت  8

    1781  46948  76373  الجفرة  9
    742  512833  383825  مصراتة  10

    1143  411368  494821  المرقب  11
    889  1001967  892937  طرابلس  12

    545  424451  231995  الجفارة  13
    1296  424451  376284  الزاویة  14
    992  270432  269715  النقاط الخمس  15
    1047  289568  283453  الجبل الغربي 16

    1998  87811  174051  نالوت  17
    1282  119393  94255  سبھا  18

    941  73600  113260  وادي الشاطئ  19
    1682  72650  121760  مرزق  20

    1121  70828  79652  وادي الحیاة  21
    2530  21274  54140  غات  22

    27279  5320894  5,305,096  االجمالي
  

  .2006 النتائج االولیة للتعداد العام للسكان 2005 – 1998تقاریر المتابعة للفترة ) 1: (المصدر 
  .دراسة التنمیة المكانیة والحراك السكاني في لیبیا مجلس التخطیط الوطني ) 2: (المصدر 

  
  

 ا مقارنبلدیاتلعاملة في الجھاز االداري في بعض البیان القوي ا) 2(جدول رقم 

  بإجمالي القوي العاملة في كل منطقة

  المنطقة  ت
اجمالي القوي العاملة 

  في المنطقة

اجمالي القوي العاملة في 

  الجھاز االداري

نسبة القوي العاملة بالجھاز 

  %االداري االجمالي 
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1  
إجمالي علي المتوسط 

  الوطني
1,876,206  864,512  46.0  

  63.0  15,809  25,091  مرزق  2

  53.6  14,650  27,322  وادي الحیاة  3

  67.2  21,006  31,238  وادي الشاطئ  4

  60.2  21,584  35,830  نالوت  5

  47.0  6,295  13,313  الكفرة  6

  54.3  27,256  50,154  البطنان  7

  73.0  20,225  54,593  الواحات  8

  75.5  4,100  6,218  غات  9

  63.3  10,769  17,000  الجفرة  10

  57.1  54,575  94,668  الجبل الغربي  11

  

 . م 2006النتائج النھائیة للتعدادات السكانیة لسنة : ة العامة للمعلومات أالھی: المصدر 

  

  

  

  

  :الخالصــــــــــة
  

 م، أرست اللبنة 1968- 1963مما تقدم بیانھ أمكن االنتھاء إلى أن خطة التنمیة الخمسیة 

 للتنمیة االقتصادیة على المستویین الكلي والمكاني، وإن خطة التنمیة الثانیة األساسیة

 م بما تضمنھ من أھداف وسیاسات واستراتیجیات على المستویات الكلیة 1974- 1969

ً  والقطاعیة والمكانیة، دعمت أسس التنمیة المكانیة حیث تضمنت فصالً  ً خاصا أو بابا

تضمنتھ من مشاریع عدیدة توطن في مختلف المناطق للتنمیة المكانیة واستھدفت بما 
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تحقیق تنمیة مكانیة متوازنة تھیئ االستقرار لسكانھا بما توفره لھم من مستوى رفیع 

ومتمیز من خدمات متنوعة ومشاریع اقتصادیة عدیدة توفر  فرص عمل منتج لھم 

  .وتحسن مستوى معیشتھم 

 م، من أھداف 2010 - 1970الل الفترة بالرغم مما استھدفتھ خطط التنمیة والبرامج خ

، وبالرغم من إنفاق حجم استثماري كبیر خالل ھذه الفترة بلغ  وسیاسات للتنمیة المكانیة

ملیار دینار على المستویین القطاعي والمكاني شمل مختلف القطاعات ) 141(نحو 

لقرى ووطنت المشروعات في مختلف التجمعات السكانیة الكبیرة منھا والصغیرة وا

النائیة، وبالرغم مما حققھ اإلنفاق الكبیر من نقلة نوعیة في ھیكل االقتصاد الوطني 

بزیادة مساھمة األنشطة االقتصادیة غیر النفطیة فیھ، فإن مردود ھذا اإلنفاق على التنمیة 

ً إذ لم یحقق التنمیة المكانیة المتوازنة، حیث أظھرت المؤشرات  المكانیة لم یكن مرضیا

ً في منافع التنمیة على مستوى المناطق ھاق استعراضالتي سب ً وواضحا ً كبیرا  تفاوتا

ً بینھا في الخدمات التعلیمیة والصحیة ومرافق البنیة األساسیة، ویبرز التباین في  وتمایزا

 ً ً وواضحا ً من المناطق  في مجال النشاط االقتصادي حیث إالتنمیة المكانیة جلیا ن عددا

عض مناطق الوسط ومناطق الجبل الغربي لم توطن فیھا أیة خاصة الحدودیة منھا وب

مشروعات إنتاجیة صناعیة أو سیاحیة توظف الموارد الطبیعیة المتاحة فیھا وتوفر 

كما أن بعض المشروعات الزراعیة  فرص عمل منتج للداخلین الجدد في سوق العمل ،

ر إنتاجھا ثباتي والحیواني تعإلنتاج الناالتي أقیمت في فترة عقد السبعینات التي استھدفت 

ً على االقتصاد الوطني واستنزفت میاھھ الجوفیة، عالوة على  واضمحل وأصبحت عبئا

أن المشاریع الصناعیة المحدودة العدد والطاقة التي أقیمت ووطنت في بعض المناطق 

ت ت الكیماویة والتجمیعیة التي أنشئیة وبعض الصناعاذخاصة صناعات المالبس واألح

عقدي الثمانینات والتسعینات من القرن الماضي توقف إنتاجھا نتیجة للتقادم وعدم في 

وإلغراق السوق بالمستورد من جھة ثانیة بعد  ، الصیانة والتطویر والتجدید من جھة

  .رفع أسوار الحمایة

إزاء ھذا الوضع المشار إلیھ أصبح االعتماد في المناطق المشار إلیھا في تحریك النشاط 

صادي بھا یعتمد بالدرجة األولى على اإلنفاق العام المتمثل في أنشطة الخدمات االقت

، وأصبح اإلنفاق العام في ھذه األنشطة المحرك األساسي  العامة والتعلیمیة والصحیة

للنشاط االقتصادي فیھا، كما أصبح المصدر الرئیسي لتوظیف القوى العاملة بھا، النعدام 

ساھم في امتصاص الفائض من القوى العاملة، ت التي یمكن أن األخرى اإلنتاجیة األنشطة

من القوى العاملة %) 54.6(حیث قدرت إحدى الدراسات أن القطاع العام یستوعب نسبة 
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بتلك المناطق المتمثلة في القوى العاملة بالجھاز اإلداري،  وأدى ھذا الوضع إلى عدم 

العاطلین عن العمل بھا، واالتجاه إلى إمكانیة امتصاص كامل القوى العاملة وتنامي عدد 

الھجرة إلى المدن األخرى خاصة الساحلیة للبحث عن فرص العمل والحصول على قدر 

من الخدمات االجتماعیة عالیة المستوى المتاحة بتلك المناطق كالخدمات التعلیمیة 

ً سلبیة على المستوى ال وطني، كان والصحیة، وكان لھجرة القوى العاملة إلى المدن أثارا

 الفراغ المترتب على الھجرة ءعلى رأسھا الھجرة الداخلیة من الدول المجاورة لمل

ً على النسیج السكاني واألمن الوطني كما أدت الھجرة  الخارجیة والتي أثرت سلبا

الداخلیة إلى المدن إلى تنامي المناطق المتخلفة بھا المتمثلة في المناطق العشوائیة  

  .ي المدن وانتشار وتنامي بعض الظواھر االجتماعیة السلبیة بھاوالمھمشة في ضواح

 .المالمح األساسیة اإلستراتیجیة للتنمیة المكانیة المتوازنة: سادساً 

تستھدف إستراتیجیة التنمیة المكانیة تحقیق  التنمیة المتوازنة في جمیع المناطق 

ي تلك المناطق، والتي تؤمن االقتصادیة بتوظیف اإلمكانات الطبیعیة والبشریة المتاحة ف

تحقیق العدالة في توزیع منافع وعوائد التنمیة فیما بینھا، وبالتالي تؤمن استقرار سكانھا 

والحد من ھجرتھم إلى المدن األكثر نموا، ویتأتى ذلك من خالل توطین المشروعات 

السكانیة اإلنتاجیة والخدمیة ومشروعات البنیة األساسیة في مختلف المناطق والتجمعات 

طبقا لإلمكانات الطبیعیة والمزایا النسبیة االقتصادیة أخدا في االعتبار معاییر توفیر 

الخدمة المعتمدة على المستوى الوطني، وبما یؤمن توفیر مواطن عمل مستقرة ومنتجة 

تحقق دخال ثابتا وكافیا للسكان یرفع من مستوى معیشتھم باإلضافة إلى تحقیق األمن 

تفریغ سكان المناطق الحدودیة ودرء ملئھا بالھجرة غیر الشرعیة من الدول الوطني بعدم 

  .المجاورة

  

إن تحقیق الھدف العام إلستراتیجیة التنمیة المكانیة المتوازنة یتطلب األخذ بالعوامل 

  :التالیة

إجراء الدراسات التفصیلیة الحتیاجات  .1

تحتیة وتقییم المتاح مختلف المناطق من الخدمات االجتماعیة ومرافق البنیة ال

منھا القائم والجاري تنفیذه واقتراح المشروعات الجدیدة التي تغطي النقص في 

 .االحتیاجات ولمدى زمني طویل
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اعتماد أسلوب التخطیط على أساس  .2

المناطق االقتصادیة أو ما یعرف بالتخطیط المكاني الذي یتم في إطاره وضع 

لطبیعیة والبشریة المتاحة في كل البرامج والمشروعات لتوظیف اإلمكانات ا

منطقة وتحدید دورھا في التنمیة االقتصادیة الشاملة، واقتراح توطین 

المشروعات الجدیدة، عمال على تضییق الفجوة االقتصادیة واالجتماعیة القائمة 

بین مختلف المناطق، وذلك في إطار ھدف تحقیق العدالة في التنمیة واستفادة كل 

ھا التي تتحقق بمساھمة كل المناطق في تحقیق أھداف التنمیة السكان من منجزات

 .الشاملة وفق إمكانات كل منھا

 إنشاء سلسلة من مراكز النمو المكانیة الجدیدة ووضع خطة لتنمیتھا بما یحقق -3

االستقرار السكاني وتوفیر كافة المرافق األساسیة بھا وربطھا بالمدن الكبیرة 

التوازي مع تنمیة التجمعات السكانیة األخرى األقل والمراكز الحضاریة وذلك ب

 .كثافة ونموا

 دراسة التجمعات السكانیة القائمة للوصول إلى حجم التجمع السكاني األمثل -4

خاصة في التجمعات التي تحتاج إلى جھود تنمویة مكثفة وتتوفر لھا اإلمكانات 

 .الطبیعیة واالقتصادیة المناسبة للتنمیة 

ر المرافق األساسیة والخدمات االجتماعیة كالصحة والتعلیم ی توف التوسع في-5

واإلسكان وشبكات النقل والكھرباء بما یعمل على تقلیص الفوارق بین المناطق، 

توفیر الظروف المناسبة للحیاة في كل منطقة وتسھیل ارتباط المناطق ببعضھا و

  .ابعض

، بإعادة النظر في أسلوب توزیع  اعتماد إستراتیجیة للتنمیة المكانیة المتوازنة-6

ً بما یوفر فرص  وتخصیص االستثمارات العامة لصالح المناطق األكثر احتیاجا

عمل جدیدة وللباحتین عنھ وحاملي الشھادات ویعمل على اشتراك وإدماج 

  .الشباب في سوق العمل

 مناطق اقتصادیة وصناعیة وتوفیر مختلف المرافق األساسیة بھا من ة أقام-7

  .اقة الكھربائیة، وتسھیل إجراءات الترخیص والحصول على القروضالط

 قیام الدولة بإنشاء بعض المشروعات الصناعیة التي ال یتمكن القطاع -8

استقطاب القطاع الخاص للمشاركة في والخاص القیام بھا الرتفاع تكلفتھا 

  .رأسمالھا وإدارتھا في المراحل التالیة
  



292 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المراجع
  

 . الھیكل العام1974 – 1969الخطة الخماسیة للتنمیة . وزارة التخطیط والتنمیة  .1

 .1975 – 1973وزارة التخطیط الخطة الثالثیة للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة  .2

  .1980 – 1976وزارة التخطیط والبحث العلمي خطة التحول  .3



293 
 

 – 1981تصادي واالجتماعي اللجنة الشعبیة العامة للتخطیط خطة التحول االق .4

 .الجزء االول  . 1985

 .علي عتیقة اثر البترول على االقتصاد اللیبي . د  .5

  .2012 – 2008وزارة التخطیط دراسة تقییم البرنامج التنموي  .6

 .مجلس التخطیط الوطني التنمیة المكانیة والحراك السكاني  .7

  .2012وزارة التخطیط تقدیرات الناتج المحلي االجمالى  .8

  .2006الھیأة العامة للمعلومات النتائج النھائیة للتعداد العام للسكان  .9

  .2009اللجنة الشعبیة العامة للمالیة تقریر المتابعة للعام الحالي  .10

اللجنة الشعبیة العامة للتعلیم احصاءات التعلیم االساسي والثانوي للعام الدراسي  .11

2006 – 2007.  

لبیئة التقریر السنوي لقطاع الصحة والبیئة اللجنة الشعبیة العامة للصحة وا .12

2007.  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



294 
 

  

  

  نموذج مقترح للتنمیة المكانیة المحلیة: ثانیاً 

  بالجبل الغربي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  نموذج مقترح للتنمیة المكانیة المحلیة بالجبل الغربي: ثانیاً 

  )جبل نفوســــــــــــــة(

 :مقدمــــــــــة  -1
  :فھوم التنمیة المكانیة م-أوالً 
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 لالقتصاد في أي مكان وفي أي زمان *)(بلوغ الھیكل المكاني" التنمیة المكانیة تعني

ً لتعزیز عملیة النمو االقتصادي ودعمھا بشكل كفوء ، أي )1("مستوى من التطور مالئما

ّھا تمثل الجوانب الموقعیة والمكانیة للتنمیة االقتصادیة، إذ  نھا تدمج األھداف الموقعیة أأن

م فإنھ البد من النظر إلیھا نظر َّ ة شمولیة تشمل االقتصاد بشكل باألھداف القومیة، ومن ث

  .)2(كامل على أساس مستوى الحیز االقتصادي

  :أھداف التنمیة المكانیة:  ثانیا

وجھ عام إلى تحقیق    للتنمیة المكانیة أھداف عدة تسعى إلى تحقیقھا، فھي ترمي ب

ً في متوسط الدخل ومستوى المعیشة والتقلیل من  التوازن بین األقالیم بشكل یوفر تقاربا

ن الصناعة وتوزیع الخدمات، وتخفیض حدة یاالتجاھات التلقائیة في مجال الھجرة وتوط

ّمو ل الن   .البطالة، وتحسین مستوى النشاط االقتصادي لرفع معدّ

  : المكانیةأولویات التنمیة: ثالثا

ٍ وآخر، فقد یكون أولویة     إن أولویات تحقیق أھداف التنمیة المكانیة تتباین بین أقلیم

 ٍ األھداف في احد األقالیم ھو زیادة متوسط دخل الفرد، في حین تنتقل األولویة في اقلیم

ٍ زیادة فرص ٍ ثالث ٍ إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة لذلك األقلیم، ویكون في أقلیم  ثان

، وقد یكون ھناك أكثر من ھدف ألحد األقالیم، قد تكون  العمل وتخفیض معدالت البطالة

، قد یكون ھدفھ تقلیل الفروقات األقلیمیة في  متماثلة أو متعارضة بشكل ال یمكن اجتنابھ

ه الحالة یحصل  ِ الدخل، وفي الوقت نفسھ رفع مستوى النمو االقتصادي القومي، وفي ھذ

ف داخل األقالیم ذات الدخل المنخفض، وذلك یعود إلى عدم امكانیة تعارض بین األھدا

ھذه األقالیم من المساھمة في رفع معدل النمو االقتصادي الفتقارھا إلى وفورات التكتل 

  .)3(والمزایا الموقعیة التي تتمتع بھا المناطق ذات الدخل المرتفع

ً، ولیس للموارد الذاتیة  ل مركزیا ومن المالحظ أن معظم المشاریع التنمویة في لیبیا تموّ

لبلدیات المعنیة للمناطق واألقالیم أي دور مھم في ذلك حیت أن مساھمة العدید من ا

من إجمالي نفقات % 11.9باألمر كیفرن ونالوت وبني ولید ومرزق وترھونة ال یتجاوز 

، كذلك الصرف على أغلب 4)تقریر التنمیة البشریة(المیزانیة للبلدیة والجھات التابعة لھا

البنى اإلرتكازیة، لذلك یتوجب عند توطین المشاریع األنشطة الخدمیة كالتعلیم والصحة و

                                                           
 . مجموعة العناصر التي تمثل المكان وتحدد خصائصھ وتركیبھ وتكوینھ- الھیكل المكاني-(*)

(1)- AntoniKukcnski, 1978, “Regionl Polices in Nigeria, Andia, and Barazil”, Hangary, Meutonvalume, P.195. 
(2)- Friedman J., 1966, “Pegional Policy A case study of Vanzuela”, M.I.I. Press, cambridge, P.5. 
(3)- Harry W. Richardson, 1975, “Regional Development Policy and Planning in Spain”, Robert maciehose company, 
Limited, Greet, Britain, P.33 

 .م2002 التقریر الوطني للتنمیة البشریة –لیبیا  4
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ً في ذلك على  االقتصادیة أن یراعى فیھا معیار المیزة النسبیة لكل منطقة أو إقلیم، إستنادا

كما یجب أن یكون .تحلیل دقیق یبین مدى مالءمة اإلقلیم لالستثمار في ھذه المشاریع

ً في دراسات الجد ً مھما وى االقتصادیة والفنیة والبیئیة عند للعوامل الجغرافیة موقعا

ً لمبررات اقتصادیة. توطین ھذه المشاریع َّ توزع المشاریع اإلنتاجیة إال وفقا   .بمعنى أال

ً یتطلب العمل  إن السعي إلى تعزیز التنمیة الشاملة بأبعادھا االقتصادیة واالجتماعیة كافة

 اإلنتاجیة والخدمیة على  من خالل توزیع األنشطة ،على خلق تنمیة مكانیة متوازنة

مختلف المناطق واألقالیم حتى تساھم مساھمة فعالة في رفع المستوى المعیشي للسكان، 

ً في ضوء اإلمكانات والمیزات النسبیة التي تتمتع  وتنمیة التجمعات السكانیة األقل نموا

ي، وتحقیق  بھدف كسر ھیمنة المدن الرئیسة والحد من نموھا اإلستقطاب ،بھا ھذه األقالیم

، وتحسین مستوى الخدمات االجتماعیة فیھا، من حیث الكم أو  التوزیع األمثل للسكان

ً یضمن وصولھا لمستحقیھا في سھولة ویسر ً مناسبا   .الكیف، وتوزیعھا توزیعا

شة یستمر في المدن  نفقت لتطویر ما یسمى بالمناطق المھمّ ُ ورغم الموارد الكبیرة التي أ

الفوارق بین مناطقھا، ومن أمثلة ذلك مناطق الجبلین نفوسة اللیبیة اإلتساع في 

فقد حظیت ھذه المناطق في السبعینات بالعدید من تدابیر الدعم التي أفضت . واألخضر

الى نتائج أیجابیة منھا توطید األمن واألستقرار وتوطین عدد من مؤسسات التعلیم التقني 

 وجادو والزنتان والریاینة ونالوت ، والمنشآت الصناعیة في كل من غریان والعالي

ھا إل ّ ى الفشل مخلفا آثارا والمرج والبیضاء والقبة ودرنة وطبرق وغیرھا والتي آل جل

ّ ذلك لم یؤدسلبیة ؛ إال  الى وقف أتساع الھوة بینھا وبین المناطق األخرى في البالد ى أن

ن المناطق  ما زالوا أن الكثیر من سكا. إلخ. . . كطرابلس وبنغازي ومصراتھ والزاویة 

یعانون البطالة ونقص الكثیر من الخدمات األساسیة الصحیة والتزود بمیاه الشرب 

والصرف الصحي واإلھتمام بالبیئة باإلضافة إلى توفیر السكن الصحي لدوي الدخل 

وفیما یلي بعض المؤشرات ذات العالقة التي تشیر إلى تدني العدید من . المحدود

فبالرجوع للتقریر . بعض المناطق التي كان نصیبھا أكبر من غیرھاالخدمات مقارنة ب

  :  م نالحظ التالي2002الوطني للتنمیة البشریة لعام 

من خالل الدلیل التجمیعي للتفاوت اإلجتماعي المتمثل في إشباع الحاجات اإلجتماعیة 

التي تتمتع مستوى ونوعیة السكن والمرافق العامة واإلصحاح ( ممثلة في الرفاه السكني

أي مستوى (، وكذلك مخزون راس المال البشري  )األسر المعیشیة بھا في كل  شعبیة
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 منطقة تقع دون المعدل 16یالحظ أن ھناك عدد ) التحصیل العلمي بین السكان ككل

مزده، الكفرة، غات، المرج، نالوت، یفرن ، جادو، : الوطني للمستوى المعیشي من بینھا 

وبالمقارنة مع المناطق التي تقع فوق المعدل . إلخ. . ي ولید، غات ترھونة ومسالتھ، بن

إلخ فإن . . . الوطني كطرابلس وبنغازي وسھل الجفارة ودرنھ والجبل األخضر وسبھا 

ذلك یرجع للتھمیش الجزئي أو الكلي في بعض الحاالت وكذلك لعامل فقر القاعدة 

ن المعدل الوطني بنسبة تصل إلى اإلقتصادیة مما نتج عن ذلك إنخفاض دخل الفرد دو

. مقارنة بالمعدل الوطني% 15مقارنة ببنغازي التي تجاوز فیھا معدل دخل الفرد % 28

 یعكس الوضع اإلقتصادي لبعض المناطق من خالل تدني نسبة 1كما أن الجدول رقم 

ة مساھمة أیراداتھا في نفقات المیزانیة العامة، حیت تظھر العدید من المناطق الجھوی

ذات أیرادات منخفضة كنالوت ویفرن وبني ولید ومرزق وغیرھا األمر الذي یستدعي 

  . توجیھ برامج تنمویة جادة لتلك المناطق وغیرھا في المستقبل

  م2001لعام  نفقات المیزانیة لبعض المناطق  نسبة اإلیرادات الذاتیة من إجمالي-1-جدول 

نسبة اإلیرادات من   )الشعبیة(البلدیة 
  ي اإلنفاقإجمال

نسبة اإلیرادات من   )الشعبیة(البلدیة 
  إجمالي اإلنفاق

  نالوت

  یفرن

  بني ولید 

  مرزق

  وادي اآلجال

  درنھ

  المرج

11.9  

12.9  

11.4  

11.2  

11.9  

14.2  

15.4  

  طرابلس

  بنغازي

  مصراتھ

  الواحات

  سرت

  الزاویة

  الكفره

56.5  

40.0  

40.6  

39.5  

26.7  

24.4  

20.5  

  .90م ، ص 2002وطني للتنمیة البشریة التقریر ال: لیبیا : المصدر

  جبل نفوسة نموذج لباقي مناطق البالد
  :التعریف بمنطقة الدراسة 

  : تجمعات جبل  نفوسة. 1

 تجمعا 44وھى  تشمل عدد ) تعرف سابقا بمحافظة غریان( تجمعات جبل  نفوسة 

جوش للسكان بدءا بغریان في الشرق وإنتھاء بنالوت وغدامس في الغرب وشكشوك وال
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وھذه التجمعات تعرف . وبدر والرابطة عند قدم الجبل في الشمال والشویرف في الجنوب

في مخطط الجیل الثالث بإقلیم غریان الفرعي الذي یحده من الشمال كل من أقالیم 

طرابلس وزواره ومن الجنوب إقلیم الشاطيء الفرعي ومن الشرق تحده أقالیم الخمس 

  .ن الغرب كل من تونس والجزائرومصراتھ والجفرة الفرعیة، وم

 % 64 كیلو متر مربع وھي تمثل نحو 143517وتبلغ مساحة إقلیم غریان الفرعي    

م من 2006 نسمة طبقا لتعداد 397000ویقطنھ . من مساحة إقلیم طرابلس التخطیطي 

 نسمة 1.6 نسمة لسكان إقلیم طرابلس أي بمتوسط كثافة نحو 3500000إجمالي 

  .كیلومتر مربع/

%  12من الناتج المحلي إلقلیم طرابلس، كما یمتل % 11ویمتل إقلیم غریان الفرعي نحو 

  1.من العمالة في إقلیم طرابلس

شة دتع فة( تجمعات جبل نفوسة من التجمعات المھمّ ّ في معظمھا إذا أستثنیا مدینة ) المتخل

غریان كعاصمة لمحافظة جبل نفوسة سابقا وذلك یرجع لعدة أسباب منھا الطبیعبیة 

  .والبشریة واإلقتصادیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )بجبل نفوسة(مظھر عام لمنطقة ككلــــــــــة 

 

                                                           
1 م 2025-2005 مصلحة التطویر العمراني، تقریر مخطط إقلیم طرابلس -   
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  :خلفیة طبیعیة وبشریة وإقتصادیة .2
  :العوامل الطبیعیة: أوال

ن الحدود التونسیة في الغرب إلى الخمس في الشرق ویحدة سھل الجفارة من یمتد جبل نفوسھ م

متر 800 ویبلغ أقصى إرتفاع لھ في الوسط أكثر من . الشمال والحمادة الحمراء من الجنوب

  . متر جنوبھا900تغرنھ بغریان وإلى نحو من فوق مستوى سطح البحر بالقرب 

ما أتجھنا غر ّ  متر فوق مستوى 600با إلى أن یصل إلى نحو  ویأخد الجبل في اإلنخفاض كل

وعند قدم الجبل تظھر بعض . دة وازنند نالوت  والحدود مع تونس عند بلسطح البحر ع

 متر منفصلة عن الجبل في بعض األحیان والممیزة لھذه 300التي یزید ارتفاعھا عن  الھضاب

 الجبل فإن الھضاب تصبح  أما في الجزء الشرقي من.المنطقة والمكونة من تكوین العزیزیة

 بواسطة مجاري الودیان ویصعب تمییز الواجھة الجبلیة باستثناء امعزولة عن بعضھا بعض

   .أقصى الشرق إلى الغرب من مدینة الخمس

وأھم ما یمیز جبل نفوسة صخوره الناریة والرسوبیة إلى الشمال والشرق من غریان وتتخللھ 

  .شمال والجنوبشبكة واسعة من األودیة تنحدر نحو ال

كما تكمن األھمیة الجیولوجیة في بعض التكوینات التابعة للتریاسي األوسط والمتأخر لتكوین 

العزیزیة الذي یظھر على السطح في الھضاب المشكلة لقدم الجبل في القسم األوسط من جبل 

ھ االعلى جزئ نفوسھ وھو یستعمل كزلط للبناء وكحجر زینھ یكون ھذا التكوین رملیا وطینیا في

بسبب عملیات الرفع  .تتبث قیمتھ االقتصادیة بعد كما یحتوي على نطاق فوسفاتي في أعاله لم
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رسبت الطبقات السمیكة لتكوین أبوشیبھ  في التریاسي المتأخر في سیادة البیئات النھریة التي

 في وسط وشرق جبل نفوسھ المكونة من الحجر الرملي النظیف المستعمل في صناعة الزجاج

والقوالب والحجر الطیني المستعمل في الخزف والطوب وكمصحح لخلطات االسمنت 

وتستعمل صخور المارلو الحجر الجیري لسیدي الصیدو الجبس بتكوین بئر الغنم في صناعة 

  .االسمنت

لق بترب جبل نفوسة فإنھا تتكون من الترب البادئة التكوین ذات النظام الرطوبي  ا  فیما یتعّ أمّ

 تغطي . ھكتار 213,000بحر المتوسط بسیطة التطور وھي تشغل مساحة تقدر بحواليلمناخ ال

عمیقة وإرتفاع نسبي للمادة  ھذه الترب المنحدرات المختلفة وتنفرد بلون قرفي وقطاعات

ّ أن ھذه الترب تتعرض إلى اإلنجراف المائي والتعریة الریحیة  العضویة على السطح إال

  .وام طمیي رملي أو رملي طمیي كما أنھا غیر ملحیةبدرجات متفاوتة  وھي ذات ق

ا بالترب  ا النوع الثاني من الترب فھي الترب الضحلة والسطوح الصخریة وتسمى أیضً أمّ

وھى ضعیفة التطور وقد تحتوي على تربة  .الھیكلیة أوالترب الضحلة فوق طبقات صخریة

ر الطبقة الصخریة التحتیة شدیدة تعتب. سم فى كثیر من األحیان  30 سطحیة الیزید سمكھا عن

 ھذا النوع من الترب یغطي  .الصالبة وقد تتكسر إلى قطع وفتات نتیجة التجویة الطبیعیة

  .مساحات كبیرة بالمنطقة الجبلیة والمنحدرات وبمواقع قدم الجبل وھى غیر ذات جدوى زراعیًا

 :المنــــــــاخ 

قد أثرت ھذه الظروف بدرجة عالیة على تقع المنطقة تحث تأثیر ظروف مناخیة متغیرة و

إذ أعاق المناخ إمكانیة التطور لحد كبیر في  . التطور الطبیعي وتوزیع األنشطة البشریة

األجزاء الجنوبیة والشمالیة من جبل نفوسة ، فالظروف شبھ الصحراویة وندرة المیاه خلقت 

اطات في أماكن محدودة بدال دوافع قویة للحد من توسع النشاطات البشریة وانحصرت تلك النش

من االنتشار األعم واألشمل ، حیت تتركز غزارة األمطار في الجھة الوسطى من جبل نفوسة 

ومنطقة الھطول ھذه ساعدت على أن تكون ھذه المنطقة غنیة نوعا .  وجادو-بین غریان

ً بال.  بأشجار الزیتون والتین واللوز   .سكانكما أنھا أكثر مناطق جبل نفوسة ازدحاما

كم بالتقریب جنوبًا یصبح  30 وتتناقص األمطار كلما أتجھنا جنوب الحافة الشمالیة ، وعلى بعد

ًا أما في أقصى الغرب عند نالوت في الشمال وغدامس في الجنوب  . الطقس صحراویا جاف

 ملم  وتشح كلما أتجھنا 150تتناقص األمطار بحیت یصل معدلھا السنوي عند نالوت نحوف

  .و غدامسجنوبا نح

ن أعلى معدل سنوي إمنتظم لألمطار حیث الكما إن الضرر األكثر یتمثل في الھطول غیر 
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لھطول األمطار یكون متركزا في ھطول كمیات أمطار غزیرة في أیام قلیلة تعقبھا فترة جفاف 

طویلة مع إرتفاع في درجات الحرارة وإنخفاض الرطوبة النسبیة في الجو وھبوب الریاح 

 أوالشمالیة الشرقیة الجافة  مما تخلف  أثارا سلبیة على المزروعات الموسمیة ، أیضا الجنوبیة

ینتج عن ھذا الھطول الغزیر أن مئات األطنان من التربة الجیدة تجرف من المرتفعات إلى 

  . سھل الجفارة

  :العوامل البشریة: ثانیا

منطقة الجبل إھتماما یلیق بھا بل في العھود الرمانیة واإلسالمیة والتركیة واإلیطالیة لم تنل 

كانت مصدرا للضرائب التي تفرض علیھا خالل العھود المختلفة لطبیعتھا الزراعیة المتمثلة 

ً وفي كثیر من األحیان كانت تشھد حروب. في أشجار الزیتون والتین والحبوب والمواشي  من ا

قرنین التاسع عشر فترة ألخرى ضد المحتل آخرھا الحمالت التركیة واإلیطالیة في ال

  . والعشرین

وبعد أن نالت لیبیا إستقاللھا أى فى العھد الملكى لم تنل المنطقة اال الشىء الضئیل  من التنمیة 

متمثال فى  برنامج اإلسكان ضمن مشروع أدریس لألسكان ،  ورصف محدود لبعض وصالت 

لریانة والزنتان و  نالوت إلى مناطق كل من ككلة وا–الطرق  المتفرعة من طریق غریان 

  . الرحیبات وكباو وغیرھا من التجمعات الرئیسیة

ھمال  متعمدا  ومقرونا بشىء من العقاب  م  كان اإل2011 إلى 1970 من الممتدةوفى الفترة 

  -:على الكثیر من المناطق بجبل نفوسة من بینھا

تفاضات   یفرن وككلة وكباو  نتیجة إلشتراك  مجموعات من مواطنیھا فى أغلب اإلن -

فى وجھ الطاغیة ، األمر الذي ترتب علیھ  تدھور عام فى كل مرافق البنى التحتیة من 

، شبكات الصرف الصحي ،  میاه الشرب الكھرباء ، بینھا الطرق ، االتصاالت ،

  .و المرافق الصحیة، المدارس  

 ككلة أیضا قیام عدد من القبائل المحیطة بككلة على إستغالل أجزاء كبیرة من أراضى -

 . الجیدة  مثل  زارت ، قطیس و الملیعب ،  وكذلك الحال في باقي تجمعات جبل نفوسة

وقوع بعض المناطق مثل ككلة والریاینھ والرجبان والرحیبات وكباو  فى مناطق  -

 نالوت و طریق –كطریق غریان (داخلیة وعدم اطاللھا المباشر على الطرق الرئیسیة 

 المزایا التى تتمیز  بھا المناطق التى تقع على الطرق حرمھا من)   نالوت–العزیزیة 

الرئیسیة  الھامة مثل األصابعة والعوینبة في أعلى الجبل وبئر الغنم وشكشوك 

 . والجوش وبدر عند قدم الجبل والتى ساعدت فى تسریع ونجاح عملیة التنمیة
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وعدم أعطاء سیطرة نظام المحافظات أو الشعبیات السابق على میزانیات  المنطقة   -

 . الكثیر من المناطق نصیبھا من خطط التنمیة

  :العوامل االقتصادیة: ثالثا

حیت إن معظم . من بین العوامل اإلقتصادیة الموارد الطبیعیة كالمعادن الفلزیة والالفلزیة

 الكمیة وموقع ما كانتمعدنیة ممكن استخدامھا لالغراض الصناعیة في حالة الالموارد غیر 

 وفي جبل نفوسة تتوفر كمیات بین الكبیرة .محان  بإمكانیة التصنیع والتسویقالمخزون یس

والمتواضعة من الرواسب والصخور التي یمكن اإلستفادة منھا لتطویر المنطقة وإدخالھا في 

، والخزف ، والزجاج ،  ، والجبس ، واآلجر، والمواد الصحیة صناعات متعددة  كاإلسمنت

  :وجز لھذه الرواسب والصخور وأماكن تواجدھاوالرخام، وفیما یلي عرض م

  :رواسب الجبس -

تقع معظم المناطق الغنیة بخام الجبس في األماكن المأھولة بالسكان مثل بئر الغنم ومزده 

وأكثر تلك الترسبات أھمیة والتي یتم استغالل بعضھا حالیا تقع في . ونالوت وغدامس وغریان

ي بئر الغنم من الحجم الكبیر حیث یقدر المخزون  رواسب الجبس فدوتع. منطقة بئر الغنم

بلیون طن ، ویقتصر استغالل الجبس على استخدامھ في صناعة اإلسمنت بنسبة  79 بحوالي

وكذلك في إنتاج لیاسة الجبس كما یدخل الجبس في . من المواد الخام الداخلة في التصنیع%   3

وفیما یلي مناطق تواجد بعض .  تإنتاج األسمدة وحامض الكبریتیك وفي اختزال الكبری

  :الرواسب التي یمكن استغاللھا في الصناعة 

توجد ترسیبات الجبس بالقرب من مدینة نالوت وھى تعود إلى تكوینات سیدي الصید : نالوت

التي ترجع إلى العصر الطباشیري حیث تتواجد في طبقتین أوثالثة طبقات من التكوین ولكنھ 

ا لمصنع اإلسمنت 4-3ن سمك قلیل یتراوح مابیذو  ً المزمع إقامتھ  أمتار ویمكن أن تعتبر مصدر

  . من نالوتبالقرب

توجد تكوینات ككلة الرملیة على السفوح الشمالیة لحافة جبل نفوسة وھى مناسبة : الجوش

وتحتوي على بلورات من الرمال سھلة التفتت ویتراوح سمك ھذة الطبقات  لصناعة الزجاج ،

من ثاني اكسید  % 97 وتحتوي الرمال على نسبة تقارب. متوسط م في ال35- 30بین 

  .السیلیكون

ً كم مربّع  7.5 بـ تقع ترسبات أبوغیالن الرملیة على مساحة تقدر ملي في ا  ویقع الجزء الرّ

ملیون  5 ویبلغ االحتیاطي المؤكد. م40-20الطبقة العلیا من تكوین أبوشیبة ویتراوح سمكھ بین 

  . بشكل  رئیسي من الكوارتز وبعض الشوائب الصغیرة مثل الطیناتطن ، وتتكون الرواسب
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یمكن أن یتواجد الجبس بكمیات كبیرة في تكوینات قصر تغرنة ومزدة التي تعود إلى : مزده

العصر الطباشیري المتأخر ، وتتمیز رواسب تكوین قصر تغرنة بوجود الفراغات الممتلئة 

كما یتمیز جبس مزدة بنقائھ إذا ما قورن ) واألخضراللون األصفر (بالطین المتعدد األلوان 

  .بجبس تغرنة

أمتار تعود إلى تكوین مزدة الذي ینتمي  7 یتواجد الجبس في طبقات یصل سمكھا إلى: غدامس

إلى العصر الطباشیري المتأخر وھذا التكوین یمتد بین وادي أوال ومدینة غدامس، إضافة إلى 

ورواسب غدامس ذات حجم كبیر  قریة درج ، الشمالیة منالرواسب األقل أھمیة في المنطقة 

 نھا تتكون من بلورات متماسكة ،إنسبیًا وھى تشبھ ترسیبات بئر الغنم من حیث التكوین حیث 

  .ھذا ولم یتم تقدیراالحتیاطي بعد

  :رمال السیلكا -

  . تستخدم رمال السیلك لألغراض الصناعیة وكذلك في مواد البناء

ین في منطقة غریان إحداھما تقع كانیة التي تصلح لصناعة الزجاج في متوجد االحجار الرمل

كم إلى الشمال من  2.5 في تكوین أبو شیبة التي تعود إلى العصر التریاسي وھي تقع على بعد

بینما تقع األخرى في تكوین ككلة التي تعود إلى العصر الطباشیري وتقع على  مدینة غریان ،

غربي من مدینة غریان ، وتتمثل الرواسب في حبات من الحجر كم إلى الشمال ال 5.5 بعد

  . الرملي التي تختلط بالطین والرمل

ملیون طن في الموقع الثاني ،  7.5 ملیون طن و 10 ویبلغ االحتیاطي المؤكد في الموقع األول

  ..  في صناعة الزجاج " تكوین ككلة " ویجري استغالل الموقع الثاني

 من مدینة یفرن طبقات شبھ أفقیة من الحجر الرملي المختلط مع الطین یوجد في الجزء الغربي

  . والصلصال ، ویصلح ھذا الرمل لصناعة اإلسمنت البورتالندي وصناعة الخرسانة والبالط

توجد كمیات كبیرة من السیلكا على امتداد المناطق المنخفضة في جرف جبل نفوسة وھى و

)  إلى الرمادیة ، ومن البنیة إلى الحمراء والصفراءمن البیضاء(رمال ذات أنواع  متعددة 

م صناعة تالئویمكن أن تستخدم كمادة خام  لصناعة اإلسمنت وخلطات الخرسانة ویمكن أن 

  .الزجاج بعد إجراء بعض عملیات التھیئة والمعالجة

أیضا تتواجد رمال السیلكا الناتجة عن تفتت صخور الحجر الرملي إلى الشمال الشرقي من 

م وتتمیز بألوانھا وسھولة تفتتھا ، وھناك  10- 5دینة جادو ویتراوح سمك طبقاتھا ما بین م

م وتستخدم في الوقت الراھن  40 طبقات أخرى كذلك من الصخور  الطینیة بسمك یصل إلى

  .صناعة الركام الناعم الذي یدخل في البناء كما یمكن استخدامھا في أغراض أخرى في
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  :الطینات -

م إلى الشمال الغربي  6سیبات الطینات بیفرن من النوعیة الجیدة ،وھى تقع على بعد تردكما تع

یفرن التي تخترق تلك الترسیبات ، وتتراوح –من مدینة  یفرن على امتداد طریق العزیزیة 

ا في الوسط، وھى  20- 15سماكة تلك الطبقات مابین  ً م حیث تتواجد الترسیبات األكثر سمك

ملیون  طن وھى األھم في ھذا  17 وتقدرالكمیة المؤكدة منھا بحوالي 2 كم 200 تغطي مساحة

النطاق وتتكون الطبقة السطحیة من الترسبات من الطین األحمر واألخضر الذي یصلح 

لصناعة الخزف والفخار والطوب ، وتتكون الطبقات السفلى من الطین ذو اللون األسود وفیھ 

علھا مناسبة لصناعة الركام الدقیق ومادة جیدة لصناعة نسبة عالیة من مكونات الحدید مما  یج

  .  اإلسمنت البورتالندي

من  قریة  الشرق الرواسب الطینیة إلى أھم تقع غریان مدینة من الشمال إلى وفي غریان

القواسم ویمكن الوصول إلیھا بسھولة ، وتتكون ھذه الترسبات من طبقة من الطین  

م متداخلة مع الدولمایت والحجرالجیري والجبس تعلوھا  80 األصفرالفاتح یصل سمكھاإلى

الذي یشترك في طبقة واحدة مع الطین الرمادي  م 5 طبقة من الطین  األخضر اللون بسمك

 متر وتتمیز طینات القواسم بوجود نسبة عالیة من أكسید 1.7واألسود في طبقة یبلغ سمكھا  

 طن  167,000 االحتیاطات المؤكدة بحوالياأللمونیوم ونسبة منخفضة من الكربونات،  وتقدر

  . طن من تلك الرواسب15,000 حیث كان یستغل  مصنع خزف غریان

معدنیة كالزراعة والرعي والترات التقافي المتمثل الغیر ین العوامل اإلقتصادیة الموارد من ب

  . في المعالم التاریخیة كالقصور والكھوف والقرى القدیمة وغیرھا 

  : ة لخطة التنمیة الشاملة الخطوط العریض

  :مراحل  الخطة .  1

   :تنقسم الخطة الى المراحل التالیة

 خطة مرحلیة آنیة ، •

 خطة مرحلیة  قصیرة المدى ،  •

 خطة  مرحلیة متوسطة المدى ،  •

 خطة  مرحلیة طویلة المدى ،  •

 من كما أنھا تختلف. ن وخمسة سنوات وعشرة فأكثریأى أن ھذه الخطط تبدأ من سنة إلى سنت

 .حیث األنشطة التي تنفذ خاللھا
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    االھداف العامة  والتنمویة للخطة .2

  : تتلخص األھداف العامة والتنمویة في اآلتي

عتبارھما مصدرا  لمعظم باالدعم المباشر وغیر المباشر لفطاع الزراعة والرعي  §

قة السلع االستھالكیة  الضروریة وموردا للدخل والعمل لشریحة كبیرة من سكان المنط

وذلك من خالل تحسین مستوى النشاط الزراعى على نحو مستدام  والمحافظة على 

 . قاعدة الموارد الطبیعیة وتعزیز حمایة البیئة وزیادة مساھمتھ فى دخل الفرد

العمل على خلق انشطة زراعیة قادرة على توفیر أكبر قدر من المنتجات الزراعیة  §

كل ذلك . لزیتون واللحوم الحمراء والبیضاءلسكان المنطقة مثل توفیر الحبوب وزیت ا

یساعد على على اعادة طبقة المزارعین المتفرغین  واستقرارھم  عن طریق زیادة 

البحت على مصدر رزق آخر ومن تم الحد النسبي من  عن دخل المزارع بما یغنیھ

  .الھجرة إلى المدن الساحلیة كطرابلس والزاویة وغیرھما

االھتمام باآلثار والمحافظة علیھا كجزء من تاریخ منطقة : أیضا من أھداف التنمیة  §

 .جبل نفوسة

 .االھتمام بالبنیة التحتیة وتطویرھا لتناسب احتیاجات سكان المنطقة §

الرفع  من مستوى المرأة الریفیة وزیادة مساھمتھا فى تحسین دخل األسرة عن طریق  §

 . أخذت في اإلندتارالبرامج التدریبیة خاصة في مجال الحرف التقلیدیة التي

أعادة تأھیل المناطق التي تعرضت للدمار من قبل كتائب الطاغیة مثل ككلة والقلعة  §

وكباو ونالوت وغیرھما وذلك من خالل اصالح المساكن ، والمساجد والمدارس 

المتضررة و توفیر سكن لمن تھدمت مساكنھم بالكامل واصالح البنیة التحتیة  

 . أو مزروعاتھ بسبب الحربوتعویض كل من فقد ماشیتھ

 .توفیر السكن الصحى والمالئم للمحتاجین من سكان المنطقة §

التركیز على تدریب وتأھیل الشباب من الناحیة الفنیة العدادھم للدخول الى سوق  §

 . العمل

 .اقامة أنشطة  صناعیة مبنیة على الخامات المتوفرة بالمنطقة  §

 .وانشاء الوسائل الالزمة لذلكاالھتمام  بالجوانب الریاضة والثقافیة  §

تطویر المرافق التعلیمیة والصحیة وغیرھا من المرافق العامة  وزیادة طاقة استیعابھا  §

وتحسین خدماتھا طبقا لإلحتیاجات المستقبلیة الواردة في مخططات الجیل الثالث 

 .م 2025-  2005
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نفیذ المشاریع  خلق مواطن شغل للشباب العاطلین عن العمل من خالل إقحامھم في ت §

 .العامة باالضافة إلى تسھیل الحصول على القروض التنمویة التي تخدم المنطقة

  :ادارة وھیكلة الخطة  .3

   على الرغم من أن التقسیم االدارى للبالد لم یتم إعتماده بعد ، ولكن نفترض أن یكون نظام 

. . . ة والزنتان والرجبان محافظات تتبعھا مجموعة من البلدیات متمثلة في ككلة ویفرن والریان

ّت موزعة ضمن حدود البلدیة ، وعلیھ یقترح انشاء  إلخ وكل بلدیة  تتبعھا مجموعة من المحال

  :جسم الدارة الخطة كما یلي

فى حالة أعتماد تقسیم ادارى للدولة  تكون فیھ (تكون تبعیة كل خطة للمجلس المحلي للبلدیة  

  الخبراء واألختصاصیین بالمنطقة  فية للخطة تكون مثمثلة تنشأ إدار و)البلدیات كسلطة تنفیذیة

ینشأ لكل برنامج مكتب تسییر یسمى مكتب البرنامج . باألضافة الى أعضاء من مجلس  البلدیة  

تبعھ مجموعة  من المشاریع  ویدار كل تیرأسھ مدیر برنامج ) برنامج التنمیة الزراعیة مثال( 

 عدد من المختصین فى مجال كل مشروع   یعینون مشروع من قبل رئیس مشروع یعاونھ

یرفع رئیس كل مشروع قید التنفیذ تقریره الدورى الى مدیر البرنامج  و الذى . .حسب الحاجة

یرفعھ بدوره بعد التعلیق علیھ  الى  ادارة تنفیذ الخطة ، والتى ترفعھ بعد التعلیق علیھ  الى 

ذ المشروع  مبینا فیھ ما ثم انجازه  ونسبة االنجاز المجلس ، وذلك  كل ستة أشھر من بدایة تنفی

و العمل الذى سیثم  انجازه حتى فثرة التقریر المقبلة والمعوقات التى تحول دون تحقیق االنجاز 

  المستھدف ان وجدت  

ل عن مراقبة تنفیذ الخطة  وتكلیف لجان متخصصة  للمراجعة  وویكون  المجلس ھو المسؤ

بتقییم األداء لكل برنامج ومشروع على حده ، وتقوم ھذه اللجان برفع والتقییم ، التى تقوم 

سنویة الى المجلس عن نتائج عملھا ، یقوم على أثرھا المجلس باتخاد مایلزم التقاریرھا نصف 

وتكون عضویة اللجان مختلطة بین أعضاء من المجلس . بناء على توصیة اللجان المكلفة 

جنةأوالبلدیة وخبراء یستعان بھم ف ّ   .ي الل

  :ونجاح الخطة یعتمد على اآلتي

 .أن تكون الخطة من واقع إحتیاجات المنطقة -1

 .أن تنال موافقة مواطني المنطقة ودعمھم -2

 .أن تحصل على التمویل الالزم طیلة فترة التنفیذ -3

المتابعة والمراقبة مع الشفافیة في جمیع خطوات التنفیذ وأوجھ الصرف على المشروع  -4

  . التنفیذأو المشاریع تحت
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  :  كیفیة تنفیذ الخطة .4

بعد دراسة مقترح الخطوط العریضة للخطة من قبل المجلس المحلى بالبلدیة المعنیة  •

وموافقة مجلس التخطیط الوطني ووزارة التخطیط ، ثم أخذ المالحظات والتعلیقات 

ذ  ، والتغییرات فى األعتبار ، وبعد رصد المیزانیة المقدرة  للخطة على مدى مدة التنفی

یتبع  ذلك  تكلیف ادارة أو لجنة بوزارة التخطیط  لالشراف العام على الخطة  ، یلیھا 

تحدید ادارات أو لجان االشراف على  البرامج المختلفة  لوضع الصیغ والوثائق 

التفصیلیة للبرامج والمشاریع التنمویة التى تمت الموافقة علیھا ، و بعد المراجعة 

قوم وع والموافقة علیھا  یعرض المشروع على الجھات التى ستالنھائیة لوثیقة المشر

 أیة آلیات تنفیذ أخرى  وھو ما یتم م مصارف تمویل أبالتنفیذ  سواء كانت شركات أم

  .حسب االجراءات القانونیة واالداریة والمالیة المتبعة من قبل الدولة 

 :لمكانیةنمودج  موجز عن تنفیذ الخطة المرحلیة  لبعض برامج التنمیة ا
  : برنامج الصناعات واألنشطة  القائمة على االنتاج الزراعى  . 1

  عناصر البرنامج 

  .انشطة صناعیة قائمة على المواد الخام بالمنطقة  •

 .شباب یمارس االنشطة الصناعیة فى المنطقة وفرص عمل متاحة  •

  : مشروع انشاء مصنع لعصر الزیتون  وتكریر وتعلیب الزیوت: أوال

 فى المقام األول  من ناحیة دالنباتات الزیتیة فى منطقة ككلة ھى الزیتون والذى یعمن أھم 

ً  جیدأھمیة األشجار المثمرة ، ویدر دخالً  ھمال الكبیر الذى لحق األ للسكان بالمنطقة بالرغم من ا

 فى السابق كانت المعاصر التقلیدیة التى. بھذا النوع من النشاط  خالل األربعة عقود الماضیة 

ة المطلوبة  ، كانت اءتدار بالجمال منتشرة فى جمیع قبائل ككلة  ، وبالطبع  لم تكن لھا الكف

ثم تطورت الطریقة وأدخلت المعاصر . كمیات كبیرة من الزیت تھدر فى عملیة العصر 

ة عصر عالیة وزیت نظیف یحتوى على اءالمیكانكیة المتطورة  التى تدار بالكھرباء ولدیھا كف

ّ أن كل الزیت المستخرج ھو زیت خام یستھلك مباشرة أو یباع لشركة . لشوائب قلیل من ا إال

بكثیر مما % 1تكون درجة الحموضة فیھ أكثر من  والزیت عادة ما. الزیوت بطرابلس لتعلیبھ 

  .یقلل من قیمتھ الشرائیة لدى شركة الزیوت 

  

  :مبررات المشروع 

تى تعتمد التقنیات الحدیثة الزالت تفتقر عصر الزیتون فى المعاصر الموجودة حالیا ال •
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  .الى الكثیر من الجوانب الفنیة الالزمة لزیادة الكفأة 

  .مخلفات العصر الیستفاد منھا جیدا  •

  . حموضة الزیت المستخرج عادة ماتكون عالیة •

تخزین الزیت من قبل المزارعین یثم فى برامیل بالستیكیة أو معدنیة  غیر معدة لحفظ  •

ً مما یشكل خطرھذه المواد  ً  كبیرا   .   على الصحةا

مكوث اكیاس الزیتون لعدة أیام أمام المعاصر الحالیة فى انتظار دورھا وھذا یزید من  •

  . تعفن ثمار الزیتون  وخاصة التالفة منھا

كمیات الزیت الكبیرة المستوردة من الخارج والتى أغلبھا من دول غیر منتجة للذرة أو  •

  .إستخالصھا وتعبئتھا عباد الشمس والتي تقوم ب

  :أھداف المشروع 

  . انتاج زیت زیتون جید وحسب المواصفات العالمیة وغیر ضار بالصحة  •

  .االستفادة من مخلفات عملیة العصر •

  . خدمة منطقة ككلة والمناطق المجاورة فى جبل نفوسھ •

 .توفیر فرص عمل لعدد من شباب المنطقة من العمال والفنیین على طول السنة •

 .  المصنع الى شركة مساھمة بعد مدة من تشغیلھ تحویل •

 .زیادة دخل المزارع وتوفیر فرص العمل  •

  :تنفیذ المشروع 

  .یتم أوال بناء المصنع فى منطقة سھل الوصول الیھا وعلى الطریق الرئیسى  •

  .یكون خط االنتاج من بدایة العصر الى التعلیب والتغلیف •

تغل المصنع على تعبئة وتغلیف زیت الدرة أو خالل الفترة التى الیوجد بھا زیت،  یش •

  .عباد الشمس  الخام الذى یتم استیراده 

شراء زیت الزیتون الخام من المزارعین وتصنیعھ واعداده فى علب أو أوعیة للتداول  •

  .  فى األسواق المحلیة أو للتصدیر للخارج 

ستخدامھا مع علف انشاء وحدة بالمصنع لالستفادة من مخلفات العصر مثل الفیتورة ال •

  .الحیوان 

ً یكون المصنع تابع •  للمجلس او للبلدیة فى البدایة  ثم تجرى الدراسات فى العام الثانى ا

  .أو الثالت المكانیة تحویلھ الى شركة مساھمة 

على المصنع أن یعتمد على دخلھ بدایة من السنة الثانیة لتشغلیھ بما فى ذلك دفع رواتب  •
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  .العاملین

  : قعة من المصنع النتائج المتو

  . انتاج زیت زیتون عالى المواصفات یمكن المنافسة بھ فى أسواق التصدیر •

  .توفیر فرص عمل لعدد من شباب المنطقة على طول السنة  •

 . التقلیل من المبالغ المعتمدة الستیراد الزیوت النباتیة من الخارج •

خزین وغیر ضارة یستلم المزاع كمیات زیتھ بطریقة ممتازة فى أوعیة صالحة للت •

 . بالصحة

  :مشروع مصنع للمعدات الزراعیة الخفیفة:  ثانیا 

ینشاء ھذا المصنع لیخدم كامل جبل نفوسة ، ویصنع المعدات الزراعیة الخفیفة كالمجارف 

  .إلخ. .  والمناشیر والخزانات المجرورة والثابتة  والحبال والشباك المعدنیة واألكیاس 

  : مبررات المشروع 

لتى یمكن صناعتھا محلیا لتوفر االمنطقة الى مثل ھذه المعدات الزراعیة البسیطة حاجة 

وذلك بدال من استیرادھا )     مصراتھ-مصنع الحدید والصلب  ( الخامات  المطلوبة مثل الحدید

  . من الخارج 

  :أھداف المشروع 

  .تشجیع الصناعات المحلیة اللیبیة  •

  .باحثین عن العمل تشغیل أعداد من الفنیین والعمال ال •

  .توفیر المعدات حسب الطلب والمالئمة للبیئة المحلیة  •

  :النتائج المتوقعة من المشروع 

  . فرص عمل  لعدد من الباحثین عن العمل من الفنیین والعمال  •

  .وجود صناعة محلیة قادرة على منافسة المنتج األجنبى  •

 .نشاط الحركة التجاریة والصناعیة بالمنطقة  •

 : تدر یب الشباب على المھارات الفنیة المختلفة برنامج .2
تنمیة المھارات الفنیة المختلفة لذى الشباب  عامل  ھام لمحاربة البطالة وایجاد فرص العمل  ، 

الكثیر من الشباب وخاصة من الذكور یتسرب من المدارس  والیكمل تعلیمھ الثانوى ویكون 

ارات الفنیة ھو أعداد ھؤالء الشباب  لیكونوا وفكرة تنمیة المھ.  على أسرتھ والمجتمع ئاعب

عناصر فعالة ومنتجة من خالل تدریبھم فى دورات قصیرة على اتقان حرفة من الحرف مثل 

میكانبكا السیارات  واآلالت  الثقیلة ، صیانة المعدات الكھربائیة وااللكترونیة وأعمال البناء  
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  .والخرسانة و النجارة و الحدادة 

  :مج عناصر البرنا

  .تطبیق مفھوم التدریب أثناء العمل  •

  .خلق قاعدة للتدریب المھنى القصیر األجل لمھارات معینة  •

كنھ دخول سوق العمل  ویسد حاجة خطة التنمیة من المھارات الفنیة مشباب متدرب ی •

 . الالزمة 

  :مشروع  مجمع للورش للتنمیة والتدریب 

  :مبررات المشروع 

  .مكوثھم فى البیوت من غیر عمل تسرب الشباب من المدارس و •

 .الضیق المادى الذى قد یؤدى الى االنحراف  •

 . ندرة العنصر الوطنى المدرب على الحرف والمھارات الفنیة  •

  تنفیذ المشروع 

 یتم أنشاء مجمع للورش ذات األغراض  المتعددة تقدم خدمات للمواطنین وفى الوقت •

ً تكون مكاننفسھ    .قصیرة على مجموعة من الحرف  لتدریب الشباب فى دورات ا

، ویخدم ھذا المجمع منطقة " مجمع الورش الفنیة التدریبیة "یطلق على المكان اسم  •

 .ككلة والمناطق المجاورة فى جبل نفوسة 

ویكون ھذا المجمع تحت أشراف المجلس  أو البلدیة لمدة  سنتین من  التشغیل ثم یعتمد  •

  . تشغیل وصرف مرتبات العاملین بھعلى نفسة من ناحیة توفیر مستلزمات ال

  .یمكن أن یحول بعدھا المجمع الى شركة مساھمة ألھالى المنطقة •

  النتائج المتوقعة للمشروع 

  . تدریب الشباب على العدید من الحرف التى تؤھلھم لدخول سوق العمل •

  . استفادة المناطق المجاورة لككلة فى تدریب أبنائھا على الحرف المختلفة •

خدمات المختلفة فى مھن الحدادة والنجارة واصالح المعدات واآلالت المختلفة تقدیم ال •

 .لسكان المنطقة والمناطق المجاورة 

  

  

  :خاتمــــــــــة 
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 م، 1974 /1969 - 1968 / 1963مما تقدم بیانھ أمكن االنتھاء إلى أن الخطتین الخمسیتین  

ار لسكان المناطق بما توفره لھم من مستوى استھدفتا تحقیق تنمیة مكانیة متوازنة تھیئ االستقر

رفیع ومتمیز من خدمات متنوعة ومشاریع اقتصادیة عدیدة توفر  فرص عمل منتج وتحسن 

  .مستوى معیشتھم 

، من أھداف   م2010 - 1970بالرغم مما استھدفتھ خطط وبرامج التنمیة خالل الفترة 

استثماري كبیر خالل ھذه الفترة بلغ نحو ، وبالرغم من إنفاق حجم  وسیاسات للتنمیة المكانیة

ملیار دینار على المستویین القطاعي والمكاني شمل مختلف القطاعات ووطنت ) 139.5(

، وبالرغم  المشروعات في مختلف التجمعات السكانیة الكبیرة منھا والصغیرة والقرى النائیة

طني بزیادة مساھمة األنشطة مما حققھ اإلنفاق الكبیر من نقلة نوعیة في ھیكل االقتصاد الو

ً إذ لم  االقتصادیة غیر النفطیة فیھ، فإن مردود ھذا اإلنفاق على التنمیة المكانیة لم یكن مرضیا

ً ھا، حیث أظھرت المؤشرات التي سبق استعراض یحقق التنمیة المكانیة المتوازنة ً كبیرا  تفاوتا

 ً ً في منافع التنمیة على مستوى المناطق وتمایزا بینھا في الخدمات التعلیمیة والصحیة وواضحا

ً في مجال النشاط  ومرافق البنیة األساسیة ً وواضحا ، ویبرز التباین في التنمیة المكانیة جلیا

ً من المناطق خاصة الحدودیة منھا وبعض مناطق الوسط ومناطق  إناالقتصادي حیث  عددا

یة توظف الموارد الطبیعیة الجبل الغربي لم توطن فیھا مشروعات إنتاجیة صناعیة أو سیاح

  المتاحة فیھا وتوفر فرص عمل منتج للداخلین الجدد في سوق العمل 

إزاء ھذا الوضع المشار إلیھ أصبح االعتماد في النشاط االقتصادي فیھا على القطاع العام ، 

وأصبح اإلنفاق العام ھو المحرك األساسي للنشاط االقتصادي فیھا، كما أصبح المصدر 

األخرى التي یمكن أن نساھم في  اإلنتاجیة لتوظیف القوى العاملة ، النعدام األنشطةالرئیسي 

امتصاص الفائض من القوى العاملة،  وأدى ھذا الوضع إلى عدم إمكانیة امتصاص كامل 

القوى العاملة وتنامي عدد العاطلین عن العمل ، واالتجاه إلى الھجرة إلى المدن األخرى خاصة 

عن فرص العمل والحصول على قدر من الخدمات االجتماعیة عالیة المستوى الساحلیة للبحث 

 ة القوى العاملة إلى المدن أثارالمتاحة بتلك المناطق كالخدمات التعلیمیة والصحیة، وكان لھجر

ر الشرعیة من الدول سلبیة على المستوى الوطني، كان على رأسھا الھجرة الخارجیة غی

ً على النسیج السكاني  رتب على الھجرة الداخلیة الفراغ المتالمجاورة لملء والتي أثرت سلبا

واألمن الوطني، كما أدت الھجرة الداخلیة إلى المدن إلى تنامي المناطق المتخلفة بھا المتمثلة 

في المناطق العشوائیة والمھمشة في ضواحي المدن وانتشار وتنامي بعض الظواھر 

  .االجتماعیة السلبیة بھا
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 .المح األساسیة اإلستراتیجیة للتنمیة المكانیة المتوازنةالم: سابعاً 

تستھدف إستراتیجیة التنمیة المكانیة تحقیق  التنمیة المتوازنة في جمیع المناطق االقتصادیة 

بتوظیف اإلمكانات الطبیعیة والبشریة المتاحة في مختلف المناطق، التي تؤمن تحقیق العدالة 

 فیما بینھا ومن ثم تؤمن استقرار سكانھا والحد من ھجرتھم إلى في توزیع منافع وعوائد التنمیة

المدن األكثر نموا، ویتأتى ذلك من خالل توطین المشروعات اإلنتاجیة والخدمیة ومشروعات 

البنیة األساسیة في مختلف المناطق ، أخدا في االعتبار معاییر توفیر الخدمة المعتمدة على 

ر مواطن عمل مستقرة ومنتجة ، باإلضافة إلى تحقیق األمن المستوى الوطني، وبما یؤمن توفی

الوطني بعدم تفریغ سكان المناطق الحدودیة ودرء ملئھا بالھجرة غیر الشرعیة من الدول 

  .المجاورة

  :إن تحقیق الھدف العام إلستراتیجیة التنمیة المكانیة المتوازنة یتطلب األخذ بالعوامل التالیة

ة الحتیاجات مختلف إجراء الدراسات التفصیلی .1

المناطق من الخدمات االجتماعیة ومرافق البنیة التحتیة وتقییم المتاح منھا القائم 

والجاري تنفیذه واقتراح المشروعات الجدیدة التي تغطي النقص في االحتیاجات 

 .ولمدى زمني طویل

اعتماد أسلوب التخطیط على أساس المناطق  .2

كاني الذي یھدف إلى وضع البرامج االقتصادیة أو ما یعرف بالتخطیط الم

والمشروعات لتوظیف اإلمكانات الطبیعیة والبشریة المتاحة في كل منطقة وتحدید 

 دورھا في التنمیة االقتصادیة الشاملة، 

إنشاء سلسلة من مراكز النمو المكانیة الجدیدة  .3

تجمعات ووضع خطة لتنمیتھا بما یحقق االستقرار السكاني وذلك بالتوازي مع تنمیة ال

 .السكانیة األخرى األقل كثافة ونموا

دراسة التجمعات السكانیة القائمة للوصول إلى  .4

حجم التجمع السكاني األمثل خاصة في التجمعات التي تحتاج إلى جھود تنمویة مكثفة 

 .وتتوفر بھا اإلمكانات الطبیعیة واالقتصادیة المناسبة للتنمیة 

ة والخدمات االجتماعیة كالصحة والتعلیم ر المرافق األساسیی التوسع في توف-5

  .واإلسكان وشبكات النقل والكھرباء بما یعمل على تقلیص الفوارق بین المناطق
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، بإعادة النظر في أسلوب توزیع   اعتماد إستراتیجیة للتنمیة المكانیة المتوازنة-6

ً ومن خالل درا سة وتخصیص االستثمارات العامة لصالح المناطق األكثر احتیاجا

  .واعتماد أسلوب أمثل لتوزیع مخصصات المیزانیة على المناطق

 أقامة مناطق اقتصادیة وصناعیة وتوفیر مختلف المرافق األساسیة بھا وتسھیل -7

  .إجراءات الترخیص والحصول على القروض

لقطاع الخاص القیام مكن ل قیام الدولة بإنشاء بعض المشروعات الصناعیة التي ال ی-8

ع تكلفتھا واستقطاب القطاع الخاص للمشاركة في رأسمالھا وإدارتھا في بھا الرتفا

  .المراحل التالیة

  :المراجع

 .، علي ، أثر البترول على االقتصاد الوطني ةیعتق -1

 .م2002لیبیا ، التقریر الوطني للتنمیة البشریة، طرابلس  -2

 .م2025-2005مصلحة التطویر العمراني، تقریر مخطط إقلیم طرابلس  -3

  .ة التخطیط ، تقاریر غیر منشورةوزار -4

()- Harry W. Richardson، 1975، “Regional Development Policy and 

Planning in Spain”، Robert maciehose company، Limited، Greet، 

Britain، P.33 

(2)- AntoniKukcnski، 1978، “Regionl Polices in Nigeria،Andia، and 

Barazil”،Hangary،Meutonvalume، P.195. 

(3)- Friedman J.، 1966، “Pegional Policy A case study of Vanzuela”، 

M.I.I. Press،cambridge، P.5 

  

  :ملحق
  

  :البرامج المقترحة لمناطق جبل نفوسة والمناطق المشابھة في الجبل األخضر ومناطق الجنوب

Ø برامج التنمیة الزراعیة:  

   الشجریة والحبوباإلھتمام بالزراعات البعلیة §

  )األغنام والماعز واإلبل(تربیة الحیوانات  §
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  تربیة دواجن اللحوم والبیض §

Ø برنامج التنمیة الصناعیة:  

  الصناعات  القائمة على االنتاج الزراعى والحیوانى §

 معاصر الزیتون -

  الصناعات الصوفیة  -

  الصناعات القائمة على اإلنتاج الالفلزي §

 صناعة اآلجر -

 ريصناعة الطوب الحرا -

 صناعة الجبس -

 صناعة اإلسمنت -

 صناعة الخزف وبالط الجدران -

  صناعة الزجاج -

Ø برنامج تدر یب الشباب على المھارات الفنیة المختلفة  

 التدریب على حرفة النجارة -

 التدریب على السمكرة -

 التدریب على المیكانیكا -

 التدریب على اإللكترونات -

 التدریب على الكھرباء -

 .تقلیدیة كالمنسوجات وغیرھاتدریب النساء على الحرف ال -

Ø برنامج اإلسكان  

 صیانة المباني المتضررة بفعل الحرب -

 .إستكمال المشاریع اإلسكانیة المتوقفة -

على سبیل المثال ككلة الجدیدة (بناء مشاریع إسكانیة متكاملة في شكل تجمعات جدیدة  -

فة حتى عام لتلبیة متطلبات المناطق المختل) على الطریق الرابط بین غریان ونالوت

 . م2025

  برنامج  البنیة التحتیة 

 .المناطق التي تفتقر لذلك جة لمیاه الصرف الصحي فيلإنشاء محطات معا -

 . صیانة المحطات القائمة -
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 .مد شبكات صرف صحي للتجمعات التي تفتقر لذلك -

 .حي المتوقف العمل بھاصإستكمال شبكات الصرف ال -

  برنامج الصیانة 

  . صیانة المرافق العامة -

 .بناء وصیانة الطرق المعبدة الرئیسیة والثانویة والزراعیة والترابیة -

  .صیانة واستغالل المواقع األثریة والسیاحیة -
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  المحور الرابع

  

  التحدیات العاجلة وافاق التنمیة المكانیة المستدامة

  يفضاء الوظیف لل

  

 لیم التخطیطیةاقاأل -1

  النظام الحضري -2
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  التحدیات العاجلة وآفاق التنمیة المكانیة المستدامة 

  للفضاء الوطني

ً، والتخطیط الحضري واإلقلیمي بصورة خاصة،  تواجھ التنمیة المكانیة في لیبیا عموما

ً والمتمثلة تحدیات كبیرة ناتجة عن التحوالت الجذریة التي یمرّ بھا المجتمع ال لیبي حالیا

في المناخ الدیمقراطي الذي بدأ یلوح في األفق واالبتعاد عن المركزیة السابقة التي ربما 

ً في سبیل تحقیق تنمیة متوازنة  زمنا ُ ً م نتج عنھا خطط غیر قابلة للتنفیذ وشكلت عائقا

وتخطیط سلیم یضمن مشاركة فاعلة للمخططین المحلیین وممثلین عن المجتمعات 

ً في االعتبار ھذه التطورات . لمحلیة المستھدفة أماكنھم بدواعي التنمیة والتخطیطا وأخذا

االیجابیة، وبھدف ایجاد خطة تنمویة متكاملة وتطویر بیئات حضریة وریفیة مستدامة، 

یلزمنا ضبط الرؤیة التنمویة وتكییفھا بما یتفق مع التطلعات الوطنیة الحالیة والمستقبلیة 

ُسھم فیھ مؤسسات المجتمع المدني إلى جانب في سبیل استح داث تخطیط المركزي ت

المؤسسات الرسمیة، ویستھدف استدامة الموارد الطبیعیة ومكافحة التلوث البیئي بكل 

أشكالھ والحفاظ على الموروث الطبیعي والتراث الثقافي، باإلضافة إلى التأكید على 

  .شخصیة المكان وإظھار ھویتھ

  لمكانیةتحدیات التنمیة ا

 واإلجتماعیة اإلقتصادیة في التنمیة المكانیة على المستویات كبیر تباین وجود •

، أو بین  األقالیم التخطیطیة السابقة وعددھا أربعة بین قطاع الخدمات سواء وفي

ً  الریف مستوى أقالیمھا الفرعیة الثمانیة عشرعلى والحضر، ویظھر ذلك واضحا

، بین  ارتفاع معدالت البطالة ومن بینھا البشریة التنمیة مؤشرات في تدني

 .شرائح الشباب على سبیل المثال

واستفحال ظاھرة  التوزیع التراتبي غیر المناسب لعناصر المنظومة الحضریة •

رتي طرابلس طالھیمنة الحضریة المتمثلة بالدرجة األولي في استحواذ حا

ات الخدمات وبنغازي على النصیب األكبر من النشاطات االقتصادیة ومؤسس

االجتماعیة والبنى األساسیة مقابل وجود نقص حاد في ھذه القطاعات في 

ً في الھرمیة  عواصم األقالیم الفرعیة والمراكز الحضریة األصغر حجما

 .الحضریة  والمناطق الریفیة األقل تطورا

انتشار المناطق العشوائیة في تخوم المدن واستفحال ظاھرة الزحف العمراني  •

 . إلى تجاوز المخططات الحضریة واإلقلیمیة بصورة خطیرةا یؤديمم
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، حیث یظھر ضعف اإلدارة البیئیة بشكل خاص في  إھمال البعد البیئي للتنمیة •

رصد ومتابعة االنتھاكات المستمرة للتربة الصالحة للزراعة في محیط المراكز 

األودیة ، و)الطبیعي والزراعي(الحضریة، وكذلك التعدي على الغطاء النباتي 

 . الجبلیة والشواطئ البحریة ومواقع المحمیات الطبیعیة بوجھ عام

 التوزیع المتوازن لعناصرالبنى الفشل في تحقیق تنمیة مكانیة مبنیة على •

واالجتماعیة  ) صحي وغیرھا من المرافق العامة وصرف میاه(الفنیة  األساسیة

ناطق لیبیا المختلفة بشكل على كافة التجمعات السكانیة بم...) التعلیم والصحة (

 .یتفق مع أحجامھا ومواقعھا واحتیاجاتھا

  

  األقالیم التخطیطیة

لقد استندت السیاسة الوطنیة المكانیة السابقة على محاولة وضع خطوط عامة لتوزیع 

التجمعات السكانیة وتخطیطھا بناء على تقسیم البالد إلى أربعة أقالیم تخطیطیة تنقسم 

ً تتفق تسمیاتھا وامتدادھا الجغرافي في الغالب مع بدورھا إلى ثمانیة ً فرعیا  عشر إقلیما

عرف  ُ   .وعددھا اثنتان وعشرون" بالشعبیات"الوحدات اإلداریة الرئیسیة التي كانت ت

  األقالیم التخطیطیة: 1جدول 

  )2006(حجم السكان   المساحة  اإلقلیم
  3460358  192219  طرابلس
  1386266  152793  بنغازي
  421070  767571  الخلیج
  389998  563585  فزان

  5657692  1676168  اإلجمالي
  2030- 2006: مصلحة التخطیط العمراني، السیاسة المكانیة الوطنیة:المصدر
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  1األقالیم التخطیطیة األربعة:1شكل 

  

  2030-2006: مصلحة التخطیط العمراني، السیاسة المكانیة الوطنیة: المصدر

والمالحظ على التقسیم التخطیطي السابق التباین الكبیر في مساحة األقالیم التخطیطیة 

ً وأعداد سكانھا، وك ذلك إغفالھ لنمط التوزیع التراتبي للمراكز العمرانیة الذي ینتج تلقائیا

ً على أحجامھا وتباعدھا وأدوارھا الوظیفیة  ضمن المنظومة الحضریة الوطنیة اعتمادا

 ووضع حدود "أقالیم تخطیطیة"وربما نتج عن تعیین . وتفرعاتھا اإلقلیمیة والمحلیة

كثیر من المراكز الحضریة وعزل ) اطق خدمةمن(اعتباطیة لھا تداخل مناطق نفوذ 

  .مناطق أخرى عن مجالھا اإلقلیمي وتبعیاتھا اإلداریة والوظیفیة الفعلیة

ً مماثال في  )2(یبین جدول  ً في مساحة الوحدات اإلداریة الرئیسة، یقابلھ تفاوتا ً كبیرا تفاوتا

ً في أحجامھا مراكز عمرانیة عدیدة متناثرة ومتباینة أفھي تضم . أحجام سكانھا یضا

، التي تنحصر في المناطق الساحلیة  ومواقعھا، تحكمت في نشأتھا ندرة الموارد المائیة

  .والقریبة من الساحل وبعض المنخفضات الصحراویة القابلة للحیاة

ً ) 2 كم835طرابلس (والمفارقة أن أصغر الوحدات مساحة  ھي نفسھا أكبرھا سكانا

ھي ثاني أصغر ) 2 كم433611الكفرة ( أكبرھا مساحة ؛ كذلك نجد أن ) نسمة1063571(

فإذا ما نظرنا إلى موقع الوحدات  )نسمة 48328(وحدة إداریة على سلم الحجم السكاني 

   اإلثنتین والعشرین بالنسبة للمتوسط الحسابي الوطني لكل من المساحة  اإلداریة

                                                           
ز كل إقلیم منھا بخصائص على" أن تقسیم لیبیا إلى أقالیم تخطیطیة بني 2030-2006: السیاسة المكانیة الوطنیة"یذكر تقریر 1  أسس جغرافیة وطبیعیة یتمیّ

كما یشیر إلى تقسیم البالد قبل ذلك إلى بلدیات كأساس للوحدات اإلداریة الرئیسیة "!  تتحد فیھ مناطق اإلقلیم الجغرافیة والطبیعیة والبیئیة والمناخیة خاصة
 ).1995- 1973(یة ومحالت وفق اإلحصائیات السكانیة   بلدیة ینقسم كل منھا بدوره إلى فروع بلد24حیث وصل عددھا إلى 
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ً  ) نسمة257168(وحجم السكان ) 2 كم76190( ً ، نرى تشتتا واضحا وال شك .  بینھا جمیعا

إن مثل ھذا التفاوت البیّن یُحد من فرص نجاح برامج التنمیة المكانیة ویشكل صعوبة 

أمام تنفیذ المخططات اإلقلیمیة والحضریة وما یرتبط بھا من توفیر البنى األساسیة الفنیة 

  .واالجتماعیة
  األقالیم التخطیطیة وفروعھا ووحداتھا اإلداریة: 2جدول 

یم اإلقل  )الشعبیات سابقا(الوحدات اإلداریة 
التخطیطي 
  الرئیسي

  

اإلقلیم 
التخطیطي 
  الفرعي

المساحة   الوحدة اإلداریة
  )2كم(

الكثافة   حجم السكان
السكانیة 
  2كم/ شخص 

  طرابلس  1273.74  1063571  835  طرابلس
  169.23  451175  2666  الجفارة

  62.96  427886  6796  الخمس  الخمس
  18.62  543129  29172  مصراتھ   مصراتھ

  زوارة  47.19  287359  6089  زوارة
  105.57  290637  2753  الزاویة

  3.95  302705  76717  جبل نفوسة

  طرابلس

  غریان
  1.40  93896  67191  نالوت

  59.35  674951  11372  بنغازي  بنغازي
  13.65  184531  13515  المرج  المرج
الجبل 

  األخضر
  18.04  206180  11429  خضرالجبل األ

  5.17  162857  31511  درنة  درنة

  بنغازي

  1.86  157747  84966  البطنان  البطنان
  1.64  141495  86399  سرت  سرت
  0.37  52092  139038  الجفرة  الجفرة
  0.11  48328  433611  الكفرة  الكفرة

  الخلیج

  1.65  179155  108523  الواحات  الواحات
  7.81  133206  17066  سبھا  سبھا

  وادي اآلجال  2.42  76258  31485  وادي اآلجال
  0.34  23199  68482  غات

  0.22  78772  356308  مرزق  مرزق

ان ّ   فز

  0.87  78563  90244  وادي الشاطئ  وادي الشاطئ
 اً  إقلیم18  المجموع الكلي

  اً فرعی
  3.38  5657692  1676198   وحدة إداریة22

  

عد بناء على نتائج التعد :المصدر ُ : ، السیاسة المكانیة الوطنیة ، ومصلحة التخطیط العمراني )2006(اد العام للسكان م

2006-2030  
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   وعددھا ثمانیة عشراألقالیم التخطیطیة الفرعیة:2شكل 

  

  2030-2006: مصلحة التخطیط العمراني، السیاسة المكانیة الوطنیة:المصدر

قترحت اختیارات تنمویة متعددةبناء ع ُ ، وذلك  لى اإلطار التخطیطي النظري السابق ا

یوھات تنمویة مختلفة ر سینا10فمن بین ). 2030-2016(ضمن سیاسة التنمیة المكانیة 

، تم ترجیح البدائل "تم تقییمھا على أسس سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة وبیئیة وطبیعیة"

  :الثالثة التالیة

  ).3شكل(تنمیة متعددة المستویات مع تعزیز تنمیة المدن الحدودیة : ولالبدیل األ  

  ).4شكل(تنمیة القدرات العالیة في المدن الساحلیة والجنوبیة : البدیل الثاني  

  1).5شكل(التركیز على المدن الثانویة تنمیة متوازنة مع : البدیل الثالث  

 
  

  

  

  

  

  

                                                           
 .231، ص 2030-2006: مصلحة التخطیط العمراني، السیاسة المكانیة الوطنیة1
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   تنمیة متعددة المستویات:3شكل 

  
  

  .234، ص 2030-2006: مصلحة التخطیط العمراني، السیاسة المكانیة الوطنیة:المصدر

  

  تنمیة المدن الساحلیة والجنوبیة: 4شكل 

  
  

  .235، ص 2030-2006: مصلحة التخطیط العمراني، السیاسة المكانیة الوطنیة:المصدر
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  تنمیة متوازنة مع التركیز على المدن الثانویة: 6شكل 

  
  

  .236، ص 2030-2006: مصلحة التخطیط العمراني، السیاسة المكانیة الوطنیة:المصدر

  

 التي اقترحتھا السیاسة الوطنیة المكانیة ةشترك بین البدائل التنمویة الثالثالقاسم الم

فقد أشار . السابقة ھو التركیز في كل بدیل منھا على فئة معینة من المراكز العمرانیة

 شجع ما، بین"تعزیز تنمیة المدن الحدودیة"البدیل األول إلى تنمیة متعددة المستویات مع 

، وأختار البدیل "نمیة القدرات العالیة في المدن الساحلیة والجنوبیةت"البدیل الثاني على 

نھا تتسم بالتداخل أكما ". مع التركیز على المدن الثانویة"الثالث منھج التنمیة المتوازنة 

. ، وتوزیعھا المكاني من ناحیة أخرى بین الفئات الحجمیة لمراكز العمران من ناحیة

  :یل البدیل األول ما یليفعلى سبیل المثال، تتضمن تفاص

ً للدور والمكانة المقترحة •  .تنمیة التجمعات السكانیة الساحلیة القائمة وفقا

•  ً ً وحتى غدامس غربا  .تعزیز تنمیة مدن الخط الثاني من الجغبوب شرقا

 .تركیز التنمیة في مدینتین رئیسیتین في الجنوب وھما الجوف وسبھا •

 .ود اللیبیة مثل غات والقطرونتنمیة المدن الواقعة على امتداد الحد •

 ً نة للبدیل األول وتحدیدا ونرى البدیلین الثاني والثالث یجمعان بین النقاط األربعة المكوّ

مدن نطاق المنخفضات الصحراویة الشمالیة والجنوبیة والتي تشمل بطبیعة الحال المدن 

  .رونالواقعة على امتداد الحدود اللیبیة مثل الجغبوب وغدامس وغات والقط

وظیفي  -على وضع إطار مكاني)2013 (االستراتیجیة الوطنیة للتنمیة المكانیةتعتمد 

 التجمعات السكانیة وإدارة أراضیھا ومناطقھا التابعة، وعلى تعیین مناسب لتخطیط

احتیاجاتھا من البُنى األساسیة الفنیة واالجتماعیة، وما ینطوي علیھ ذلك من تخطیط 
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وسبیلنا إلى ذلك النظام الحضري . یة والریفیة وتوظیفھاالستخدام األراضي الحضر

ر لنا اإلطار المنشود لتصنیف األقالیم  ِّ الوطني الحالي والمكتمل إلى حد كبیر الذي یوف

ً مع معیار التجانس الطبیعي  فق المعیار الوظیفي وبما یتفق أیضا التخطیطیة ورسمھا وُ

التي )الالمركزیة اإلداریة( واإلقلیمیة واالقتصادي والثقافي، ومعیار اإلدارة المحلیة

ع إلیھا أفراد المجتمع اللیبي ّ أما فیما یتعلق بھیكلیة التقسیمات اإلداریة الرسمیة، وما . یتطل

یرتبط بھا من وضع حدود إداریة للوحدات اإلقلیمیة واإلقلیمیة الفرعیة والمحلیة، 

ائل على درجة كبیرة من األھمیة باإلضافة إلى تعیین حدود للدوائر االنتخابیة،  فتلك مس

  .سوف یفصل بشأنھا الدستور المرتقب والقوانین الصادرة بموجبھ

  البدائل التنمویة والفرص المتاحة

یتلخص الھدف الرئیس الستراتیجیة التنمیة المكانیة في وضع وتصمیم مخططات 

عمرانیة شاملة وأخرى تفصیلیة للمدن والمراكز الحضریة في لیبیا بمختلف 

أحجامھا،وتمكینھا من القیام بالدور الرئیسي في تفعیل التنمیة المكانیة المحلیة وتوجیھھا 

، وفي ضبط التنمیة المكانیة الشاملة ضمن اإلطار  في أقالیمھا التابعة بوجھ خاص

الوظیفي، ومن أجل -وللوصول إلى حد أعلى من التوازن المكاني. الوطني بشكل عام

لمكانیة والتحدیات المزمنة التي تواجھ التخطیط المكاني، مجابھة معوقات التنمیة ا

 : على أھمیة) 2013 ( االستراتیجیة الوطنیة للتنمیة المكانیةالمحلي واإلقلیمي، تؤكد

تقییم أداء االقتصاد المحلي من خالل تحلیل القاعدة االقتصادیة لألماكن  •

 .محیطھا اإلقلیميھا الوظیفي في مناطقھا التابعة وئالمركزیة ورفع درجة أدا

رفع تنافسیة عناصر المنظومة الحضریة بوصفھا مراكز خدمیة تندرج ضمن  •

وذلك من خالل تعزیز القطاعات االقتصادیة األساسیة درجات ھرمیة متعددة 

 .الداعمة للتنمیة المكانیة في المناطق الحضریة والریفیة

ثل مدن الواحات تعزیز قدرة األداء الوظیفي للتجمعات السكانیة الصغیرة، م •

 نسمة، 10000الصحراویة والبلدات والقرى التي ال یزید عدد سكانھا عن 

وتمكینھا من إحداث فرص عمل محلیة في القطاعات اإلقتصادیة الحضریة 

 .والریفیة المختلفة

الحد من التضارب الحاصل في استخدامات األراضي الحضریة والریفیة،  •

لساریة وإصدار غیرھا لمنع ظاھرة البناء وتفعیل قوانین التخطیط العمراني ا

العشوائي في مناطق تخوم المراكز الحضریة وما ینتج عن ذلك من تعدٍ سافر 

 .اتعلى األراضي الزراعیة والغاب
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 .ھمائاالھتمام بالبنیة األساسیة الفنیة واالجتماعیة وتحسین أدا •

لى وجھ  موارد المیاه الجوفیة ع-العمل على استدامة الموارد الطبیعیة •

 ومكافحة التصحر والتلوث البیئي بكل أشكالھ والحفاظ على -الخصوص

 .الموروث الطبیعي والتراث الثقافي

ّ بمعانیھ وإبراز ھویتھ"المكان"التأكید على شخصیة  • س ِ  .وتعزیز الح

م یمكن وضع بعض الخیارات االستراتیجیة والبدائل التنمویة المتاحة  في ضوء ما تقدّ

  .الت تنفیذھا ونجاحھاومعرفة مدى احتما

  الالمركزیة اإلداریة

ة في لیبیا وتوجھھا في المرحلة یة البشریلعل أبرز الركائز التي سوف تعتمد علیھا التنم

القادمة بصورة عامة، والتنمیة المكانیة على وجھ الخصوص، تتمثل في استحداث نظام 

. یة المكانیة المحلیةكأساس للتنم) الجغرافیة(إداري مبني على الالمركزیة الموسعة 

، ستؤدي الالمركزیة اإلداریة إلى تعزیز القدرات التنافسیة لمراكز العمران  فبدون شك

، البلد مترامي  وتسھم في تخفیف ویالت المركزیة التي كانت سائدة في لیبیا ، الصغیرة

فقد ثبت . األطراف الذي تفصل بین مراكزه العمرانیة مئات، بل آالف الكیلومترات

ط المركزي وعجزه عن تحقیق الكفاءة التوظیفیة للموارد الطبیعیة یصور التخطق

تأسس یالذي ) الالمركزي( ط المحليی، ومن ثم فإن اعتماد منھج التخط والبشریة المتاحة

من قدرات السلطة المركزیة في التحكم في  "على نظام الالمركزیة اإلداریة سوف یُحد

فاعلة للمواطنین في وضع السیاسات المحلیة في الوحدات المحلیة ویتیح مشاركة 

وربما یؤدي ذلك إلى وجود سیاسات متجددة تأخذ في االعتبار ،  مناطقھم أو مدنھم

ومن بین . التغیرات الطارئة في ظروف ھذه المناطق وتتوافق مع جداول أولویاتھا

حتیاجاتھا ایجابیات مشاركة المواطنین في شؤونھم المحلیة زیادة وعیھم ببیئتھم وا

 إلى أماكنھم وبأنھم أصبحوا فعال أصحاب 1الخاصة، كما یتولد عندھم إحساس اإلنتماء

ً بینھم) أوالالانتماء(القرار، ویتخلصون بذلك من شعور الالمباالة    2."الذي كان سائدا

ً یتسم  ً المركزیا ٍ من التنمیة المكانیة المستدامة نظاما رض ُ إذن، یتطلب تحقیق قدر م

 التوزیع المكاني لجملة منلالمركزیة اإلداریة على أساس م ایتقو بالقدرة على

ذلك إعداد الخطط التنمویة ، ویشمل  الصالحیات اإلداریة في األقالیم والمناطق المختلفة

                                                           
المقصود بذلك اإلنتماء الجواني، أي ھویة المواطن مع المكان الذي یعیش فیھ، وھو اإلنتماء الوجودي الذي یعتبر أھم أشكال اإلنتماء الذي یختبره األفراد 1

فھم من خاللھاوالجماعات عندما یكونون في منازلھم أو في مدینتھم أو في إقلیمھم و ُ ُعرف األماكن بھا وت   .وطنھم بالالوعي وبفیض من المعاني التي ت
 
al-libya.www://http-: انظر". في ظل دولة الوحدة) الالمركزیة اإلداریة(المحلیة اإلنتقال من المركزیة اإلداریة إلى نظام اإلدارة "منصور البابور، 2

13437/clicked/news/org.mostakbal 
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إدارة مشروعات اإلقتصادیة واالجتماعیة المختلفة واإلشراف على تنفیذھا ومتابعتھا مثل 

دود تلك األقالیم ومناطقھا الحضریة والریفیة وغیرھا من األمور التنمیة الواقعة ضمن ح

ً  وبذلك تتیح الالمركزیة اإلداریة إھتمام.المحلیة  أكثر بالمشاكل العاجلة للمواطنین من ا

خالل تحملھم المسؤولیة ومشاركتھم الفاعلة في الشأن العام واتخاذ القرارات التي تتعلق 

  1.باشربتنمیة فضاءاتھم المحلیة بشكل م

بما ) أو البلدیات(وحال اإلنتھاء من اعتماد تنظیم إداري یعید رسم خریطة المحافظات 

، یمكن تحقیق درجة من  م مع التوزیع الحالي للسكان والمراكز العمرنیةءیتال

فقَ قانون یصدر بذلك َ   2.الالمركزیة اإلداریة التي تحظى بموافقة غالبیة المواطنین و

ولعلّ من بین أھم متطلبات التطبیق الناجح لإلدارة المحلیة في كافة ربوع لیبیا ما 

 :یلي

ة جموع الناخبین للقیام بدورھم بوصفھم مواطنین فاعلین في اتخاذ القرارات ئتھی •

المحلیة من خالل مجالس ینتخبونھا لھذا الغرض في مراكزھم العمرانیة 

 .ومحافظاتھم

ة أعضاء المجالس المحلیة المنتخبین ومساعدتھم على بناء قدراتھم اإلداریة ئتھی •

 .میة البشریة بوجھ عاموتدریبھم على أصول اإلدارة والتن

إشراك أعضاء المجالس المحلیة في وضع السیاسات العامة للتنمیة المستدامة  •

، وتشجیعھم على اتخاذ مبادرات استثماریة ھادفة  وذلك على المستوى الوطني

 .في سبیل تنمیة مناطقھم الخاصة وتنویع مصادر تمویلھا الذاتیة

ة المنتخبة ومعرفة التحدیات المراجعة الدوریة ألداء المجالس المحلی •

 .والصعوبات التي تواجھھا

ربط الالمركزیة اإلداریة بالمركزیة مالیة موازیة لنقل الموارد الكافیة لتنمیة  •

 .المناطق المحلیة

إصدار القوانین واللوائح ذات العالقة بالحكم المحلي وتصریف الشؤون المحلیة  •

 .الوحدات اإلداریة المحلیةوالتي من شأنھا تذلیل الصعوبات التي تواجھ 

                                                           
 .المرجع نفسھ1

ز الالمركزیة وتوضح ھیكلیة تفویض الصالحیات اإلداریة والوظیفیة لمجالس محلیة تقوم یتضمن 2 ّ مشروع قانون اإلدارة المحلیة المطلوب بنود تعز
یة على التنفیذ(على سبیل المثال، نقل بعض السلطات اإلداریة المركزیة . ن في أماكنھم المحلیةوبتسھیل المعامالت والخدمات التي یحتاج إلیھا المواطن

إلى الوحدات اإلقلیمة ممثلة في المجالس المحلیة التي یحق لھا المشاركة في وضع خطط ومشاریع التنمیة المخصصة لمناطقھا ) المستوى الوزاري
 .واإلشراف على إدارة مواردھا المحلیة
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أو ما یُتفق على تسمیتھ كوحدات أو مراكز (أما فیما یتعلق بعدد المحافظات أو البلدیات 

، فھذا شأن آخر مھم  وأعداد سكانھا وتعیین مساحاتھا ورسم حدودھا) لإلدارة المحلیة

ع المكاني التوزی. یتطلب دراسة مستفیضة للظروف الطبیعیة والبشریة لألقالیم المختلفة

،  لوحدات اإلدارة المحلیة مرتبط بشكل وثیق بنظام التوزیع االنتخابي الذي یتطلب بدوره

، أو إعادة رسم لحدود  وضع حدود للدوائر االنتخابیة على مستوى الدولة أو جزء منھا

  .قائمة لغرض استیعاب التغیرات في أعداد السكان وفي الكثافة السكانیة وتوزیعھا

أن یكون االنتقال من المركزیة اإلداریة إلى ، وھي ضرورة  في ھذا الصددكلمة أخیرة 

النظام الالمركزي وتفویض اإلدارات المحلیة بمھامھا بشكل تدریجي وبدون مبالغة في 

 أن ومن ذلك. التطبیق لصالح الشؤون المحلیة بحیث ال تتأثر أركان الوحدة الوطنیة

ة مع المخططات الوطنیة عندما یحین الوقت تتوافق مشاریع ومخططات التنمیة المحلی

إلعمار لیبیا، على سبیل المثال، إعادة بناء قطاعات االقتصاد والمالیة والتخطیط 

الحضري والبنیة التحتیة والتعلیم والصحة بما یتوافق مع توجھات الالمركزیة اإلداریة 

  1.المنشودة وتوزیع وحداتھا المكانیة

  :ھناك شروط أولیة لنجاح الالمركزیة اإلداریة في لیبیا یجب أخذھا في االعتبار

بل الحكومة  • ِ تحقیق اإلصالح السیاسي في الخطوات الواجب القیام بھا من ق

ِظام دیمقراطي حقیقي  في المجتمع اللیبي ومؤسسات المجتمع المدني من أجل بناء ن

  .وترسیخ الثقافة المدنیة والقیم العظیمة للحریة بكل أشكالھا

البدء باإلصالح اإلداري والمالي وتأكید الشفافیة والمحاسبة على المستوى المركزي  •

إعادة بناء المؤسسات الحكومیة التي أصابھا الضعف والفساد بسبب الحكم أوال، و

 .االستبدادي السابق

نھج العلمي بوصفھ المنطلق إلعادة بناء لیبیا في مختلف مجاالت التنمیة اعتماد الم •

 . اإلقتصادیة واالجتماعیة المستدامة

تشجیع المتخصصین على إجراء البحوث والدراسات في إطار سیاسة اقتصادیة  •

وطنیة تھتم بالتنمیة اإلقتصادیة وفق آلیات السوق ومن منظور الحفاظ على البیئة 

ً في االعتبار المعطیات العالمیة المتجھة والتكامل اإلق تصادي بین أجزاء البالد، أخذا

صوب تبني انجازات تقنیة المعلومات والثورة الرقمیة، وذلك من خالل المحاور 

  : التالیة

                                                           
 .، مرجع سابق"ن المركزیة اإلداریة إلى نظام اإلدارة المحلیة اإلنتقال م"منصور البابور، 1
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تنمیة وتطویر صناعة المعلومات بصورة النھوض بالتنمیة البشریة بشكل عام و .1

بل اإلستثمار الم  .عاصرة في التنمیة البشریةخاصة باعتبارھا أفضل سُ

 دعم المشروعات الصغیرة  .2

  التنمیة المكانیة والتخطیط العمراني  .3

 إدارة الموارد الطبیعیة .4

 السیاحة واآلثار  .5

ال في مشاریع  .6 مجابھة مشكلة البطالة بین الشباب من خالل إقحامھم بشكل فعّ

 1.المرحلة االنتقالیة

الحد من البیروقراطیة ورفع كفاءة العمل واإلنتاج،ومن ذلك تفعیل برامج  .7

 .مستمرة لتدریب العاملین في القطاعات اإلقتصادیة المختلفة

 .إعداد قواعد بیانات متكاملة لقطاعات اإلقتصاد الوطني .8

  لمركزیة في األقالیم التخطیطیةتراتب األماكن ا

جرت العادة االعتماد على التعداد الرسمي للسكان كأساس لتصنیف مراكز العمران في 

أكثر (مراكز عالیة التحضر  )1(:األقالیم التخطیطیة ووضعھا في ثالثة فئات سكانیة عامة

أقل  (مراكز ریفیة )3(، و ) نسمة50000- 5000( مراكز حضریة  )2(، ) نسمة50000من 

ن من  تراتبي /تنقسم كل فئة بدورھا في نظام سكاني).  نسمة5000من   درجات 7مكوّ

،   القرى)5(،   البلدات الصغیرة)4(،   البلدات)3(،   المدن)2(،   المدن الكبرى)1(: یشمل

  ).1جدول ( التجمعات السكانیة المتناثرة )7( القرى الصغیرة و)6(
  العمران بناء على عدد السكانالترتیب الرسمي لمراكز : 1جدول 

 الصفات الممیزة
 مدى السكان الترتیب الرسمي للتجمعات السكانیة

  عالیة التحضر   +200,000 المدن الكبرى. 1
 200,000- 50,000 المدن. 2
 حضریة 50،000- 10،000 البلدات. 3

 10,000-5,000 البلدات الصغیرة. 4
 5,000-3,000 القرى. 5

 ریفیة 3,000- 500 قرى الصغیرةال. 6
 500أقل من تجمعات سكانیة متناثرة. 7

  

نقال عن مصلحة التخطیط العمراني، مشروع الجیل ). [2006( لیبیا –معاییر تخطیط مصلحة التخطیط العمراني : المصدر

  )].2010(، تقریر إقلیم بنغازي التخطیطي 2025 - 2000الثالث للمخططات 

                                                           
 .لیبیا، ولھذا فإن إجراء مسح شامل لھذا الغرض یعد من أھم األولویاتال أحد یعرف على وجھ الدقة حجم البطالة في 1
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لرسمي لتصنیف مراكز العمران، صنفت التجمعات السكانیة وبناء على معیار الترتیب ا

ً عمرانیا في 201في إقلیم بنغازي التخطیطي والبالغ عددھا   فئات ھرمیة تضم 7  مركزا

ً لتعداد 1،385،000جمیع سكان اإلقلیم التخطیطي البالغ عددھم حوالى   2006 نسمة طبقا

  ).2جدول (

  ).2006( السكان حسب األقالیم الفرعیة تصنیف التجمعات السكانیة وتوزیع:2جدول 
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ً للسكان إقلیم بنغازي التخطیطي الھرمي السكاني في التراتب یظھر تطبیق  تركزا واضحا

ت مدینة بنغازي عاصمة اإلقلیم أعلى نسبة فقد سجل ، واحدة مھیمنة رئیسیة مدینة في

 ، ، بینما استحوذت المدن األربعة الرئیسة األخرى من إجمالي سكان اإلقلیم %) 41(

بتعبیر  %). 25.3(البیضاء وطبرق ودرنة والمرج مجتمعة ، على أكثر من ربع السكان 

 بینما یتوزع ، في خمس مدن رئیسة آخر، یقطن ثلتي عدد سكان إقلیم بنغازي التخطیطي

وھذه الصورة غیر بعیدة عن .   تجمع سكاني آخر200الثلث الباقي على ما یقرب من 

في لیبیا وتسلسلھا الھرمي المبني  توزیع مراكز العمران في األقالیم التخطیطیة األخرى

، یمكن القول أن ھناك مدینة رئیسیة واحدة مھیمنة في كل إقلیم  إذن. على حجم السكان

یم التخطیطیة الثمانیة عشر، حیث تمثل قطبھ التنموي وتستأثر بمعظم من األقال

  .االستثمارات فیھ

توزیع مراكز العمران في إقلیم بنغازي التخطیطي وتصنیفھا بناء  یلخص الجدول التالي

فق التعداد العام للسكان لسنة    . 2006على أحجامھا السكانیة وُ
  

  )2006(نغازي التخطیطي بناء على أحجامھا السكانیة  تصنیف مراكز العمران في إقلیم ب:3جدول 

الجبل  المرج بنغازي حجم السكان التصنیف
 العدد البطنان درنة األخضر

  1   +200,000 المدینة الكبرى .1
  )بنغازي(

- - - - 1 

 1 - 200,000 -50,000 المدینة .2
 المرج

1 
 البیضاء

1 
 درنة

1 
 طبرق

4 

 8 - 1 1 - 6  10000-50,000 البلدة .3

 21 3 3 6 6 3 5000-10000 بلدة الصغیرةال .4

 25 6 4 3 1 11 500-3000 القریة  .5

 52 5 11 16 1 19  500-3000 القریة الصغیرة .6

عات سكانیة  .7 ّ تجم
 صغیرة متناثرة

 90 19 3 13 15 40 500أقل من 

 201 34 23 40 24 80  اإلجمــالي

، تقریر إقلیم بنغازي التخطیطي 2025 -2000طات مشروع الجیل الثالث للمخطمصلحة التخطیط العمراني، :المصدر

)1020.(  
  وظاھرة الھیمنة الحضریة توزیع مراكز العمران في التراتبیة الوظیفیة المفترضة االبتعاد عن

  

  بنیة النظام الحضري

ً في  كما أن لیبیا تأتلف في وحدة سیاسیة واحدة ، كذلك نجد تجمعاتھا السكانیة تأتلف أیضا

ً كفیل بالحد من .  متفاعلة واحدةمنظومة عمرانیة النظام الحضري المتوازن وظیفیا

ً ، كما یتیح فرص ظاھرة تضخم العاصمة الوطنیة والمدن الكبرى  مواتیة للمراكز ا
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ً للوعي بذواتھا بوصفھا أجزاء من منظومة أكبر لتنمیة قواعدھا  الحضریة األصغر حجما

لة الوظیفیة بین أجزاء المنظومة ا یؤدي إلى تقلیل الخلخماالقتصادیة وتطویرھا م

وال شك أن تقویة النظام الحضري والوصول بھ . العمرانیة الواحدة وربما یلغیھا بالكامل

 للمركزیة اإلداریة اإلى درجة عالیة من التماسك واالتزان یعني في حد ذاتھ اضعاف

  .السابقة

 فكرة الالمركزیة تجسد البنیة الوطنیة للتحضر والنظام الحضري في لیبیا بكل وضوح

ً مع  فخالل العقد األول بعد االستقالل. اإلداریة وتمثل أھم دعائمھا ، والذي تزامن أیضا

فترة التنقیب عن النفط وبدایة تصدیره، تحول المجتمع اللیبي بكثافة عالیة نحو النمط 

ً إلى التجانس االقتصادي االجتماعي. الحضري الوظیفي  الثقافي/وكان ھذا راجع أساسا

، ولم تكن المدن  ، فلم یكن ثمة انقسام بین المدینة والریف الملفت للنظر الذي یربط بینھم

، فالواقع أن المدن والقرى ظلت مترابطة فیما  على اإلطالق مناطق منغلقة على نفسھا

 ً ً ووظیفیا ً وثقافیا   . ، ومن ثم فقد كانت تمسك بمفتاح الھویة الوطنیة والوحدة بینھا اجتماعیا

ً في أفریقیاالن ً في  تیجة أن لیبیا تعد البلد األكثر تحضرا ، وربما من أكثر الدول تحضرا

ة من المدن إذ أصبحت الغالبیة العظمى من السكان یقطنون في . العالم كلھ ّھا بحق، أمّ إن

، وانخفاض الكثافة السكانیة،  وعلى الرغم من رقعة البالد الشاسعة. تجمعات حضریة

ً فإن مدن البالد وق ً ووظیفیا ً وثقافیا ً متصلة فیما بینھا اجتماعیا ، ال  راھا كانت دائما

، ولكن من حیث إنھا مصدر ھویة لمجتمع  باعتبارھا وسیلة اقتصادیة معاشیة فحسب

ً عن فرصة العمل والحیاة  متحرك ، یتنقل بحریة وباستمرار من مكان إلى آخر، بحثا

دنیة ُ طرابلس وبنغازي ومصراتھ ودرنھ : تقلیدیةوبالطبع قامت المراكز الحضریة ال. الم

ھذه المدن وغیرھا . ، التي نشأت بفعل صناعة النفط بدور المحور لألنشطة االقتصادیة

ً بُوتقة انصھر فیھا السكان الذین  المنتشرة على امتداد مساحة البالد الشاسعة، مثلت أیضا

  .لصغیرة الزراعیة والرعویةكانوا یعیشون حیاة البادیة والمھاجرین إلیھا من التجمعات ا

 ً إن التوزیع التراتبي لمكونات اإلطار الحضري على اتساع اإلقلیم المعمور ھو أیضا

ً بعدم . نتاج الجغرافیا، كما ھو نتاج التاریخ ذلك أن الخصائص الطبیعیة للیبیا تتمیز غالبا

 ً ً وغربا  بعض وجود أرض وعرة، على الرغم من أنھ توجد في الشریط الساحلي شرقا

 ً ً نسبیا تتوازى مع خط )  متر فوق سطح البحر900أقل من (األراضي المرتفعة قلیال

إضافة إلى أن . الساحل، وھذا یصب في صالح التواصل بین مكونات النظام الحضري

المدن وما یرتبط بھا من مناطق تابعة وأریاف لیست ذات طبیعة متنافرة، یدعم فكرة أن 
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ً، المدن والقرى ومجاالتھا ال ً واجتماعیا ً مترابطة فیما بینھا وظیفیا حیویة كانت دائما

  1.اوكانت داعمة لبعضھا بعض

ً ف  ي ت  اریخ لیبی  ا ج  دیر بال  ذكر أن أس  اس . النظ  ام الح  ضري الح  الي تمت  د ج  ذوره عمیق  ا

ثلة عل ى ذل ك أن تجمع ات ح ضریة بنی ت ف وق أو بج وار م دن تع ود للت اریخ الق دیم واألم

والوس   یط،من بینھ   ا ط   رابلس، بنغ   ازي، ش   حات، ص   براتھ، زوارة، م   صراتھ، زلی   تن، 

، وغیرھ ا م ن الم دن  ، دریان ة ، ت وكرة ، طلمیث ة الخمس، درنة، طبرق، المرج، سوس ة

نوبی ة مث ل زویل ة، جرم ة، غ دامس، المنتشرة في جبل نفوسة ومنخف ضات ال صحراء الج

بعض المدن األخرى، مثل سبھا والزاویة والبیضاء فقد نمت كمراكز إقلیمیة مھم ة . غات

، ف ي ح ین  ، بل إن البیضاء قد أصبحت ف ي فت رة م ا عاص مة لل بالد في العصور الحدیثة

أن بعض المراكز الحضریة األخرى ق د ظھ رت كمن تج طبیع ي ألن شطة اس تثمار م وارد 

  2.مرسى البریقة وراس النوف والسدرة: ، مثل موانئ تصدیر النفط لنفطا

ل القاعدة التي نحتاج إلیھا لتأسیس  النظام الحضري ِّ ، أو المنظومة الحضریة، قد یشك

تنمیة مكانیةمتوازنةتأخذ في االعتبار كافة المراكز الحضریة والبلدات والقرى الریفیة 

وإذا ما أخذنا في االعتبار اتساع الرقعة . المنظومة الحضریة الوطنیةالممثلة لعناصر 

ة عدد السكان وتوزیعھم غیر المنتظم على الوحدات اإلداریة  ّ الجغرافیة للبالد وقل

ً لدرجة التفاوت المكاني  ً دقیقا ر مقیاسا ّ المعمول بھا حالیا، فإن تحلیل النظام الحضري یوف

وقد یشكل النظام الحضري . إلقلیمیة ومراكزھا العمرانیةبین أقالیم البالد وتفرعاتھا ا

الذي نحتاج إلیھ لتحدید درجات قوة أو ضعف ) النظري والعملي(اإلطار المفاھیمي 

القاعدة اإلقتصادیة لمراكز العمران المختلفة ویوضح الخلل القائم في أنماط توزیعھا 

  3.وتراتبھا

تساعد معرفتنا لھیكلیة النظام الحضري في تحدید السیاسات الوطنیة واإلقلیمیة والمحلیة 

كما یؤدي تكاملھ . یس الثالثة واجراءات تنفیذھاووضع الخطط التنمویة على ھذه المقای

في توزیع " الالتوازن"بشكل خاص إلى النھوض بالتنمیة اإلقلیمیة والمحلیةویمنع حالة 

یتحقق من خالل تقلیص األماكن المركزیة ودرجات تراتبھا الوظیفي،الشيء الذي 

                                                           
 . ، المرجع السابق"الھویة اللیبیة والوحدة الوطنیة في إطار التاریخ والجغرافیا"منصور البابور، 1
  ”How geography and history enhanced unity in Libya“: ، مقتطفات من_________ 2

2-libya-in-unity-enhance-history-and-geography-did-how/14/05/2011/tv.libya.english://http/ 
اللمحة عن النظام الحضري في لیبیا لم یكن یراد بھا أن تكون شاملة كاملة، وإنما كان القصد من ورائھا إثارة ولعلنا ال نحتاج إلى التذكیر ھنا بأن ھذه 3

ً اإلطار الحضري للیبیا في الوقت . المزید من النقاش والتأمل في صلب النظام الجغرافي الذي یؤثر في التفاعل البشري في كل مكان وزمان وكي نفھم جیدا
 َّ م َ  وحدتھا الترابیة، فإن علینا أن ندرس بعمق التجربة الحضریة الماضیة، وأن ننظر إلیھا باعتبارھا یمكن أن تمثل األساس ألیة تنمیة مكانیة الحاضر، ومن ث

  .قادمة
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نظومة األماكن الفجوات في النظام التراتبي وتحقیق التكامل الوظیفي بین عناصر م

  ). 3شكل (المركزیة

  التراتب الھرمي لعناصر منظومة مراكز العمران في شمال شرق لیبیا:3شكل 

  
  

، تقریر إقلیم 2025 - 2000 مشروع الجیل الثالث للمخططاتمصلحة التخطیط العمراني، :المصدر

  )2010(بنغازي التخطیطي 

في لیبیا بتحلیل عناصر منظومة المراكز العمرانیة التي  المكانیة إذن، ترتبط التنمیة

  . ترتبط بدورھا بشكل وثیق بشروط الالمركزیة اإلداریة المنشودة في لیبیا

 مع المحلیة ةالمكانی التنمیة ومخططات مشاریع توافق ضرورةیجدر التنبیھ إلى 

 كل بین یسود أن یجب الذي واالنسجام التكامل مسعى على كمثال الوطنیة المخططات

 فإن األھمیة من القدر نفس وعلى أخرى ناحیة ومن ، ناحیة من ھذا لیبیا؛ أجزاء

ً  تعني ال اإلداریة الالمركزیة  على بل بعضھا، عن اإلداریة الوحدات استقالل إطالقا

ً  العكس  أي الوطني، الحضري النظام یمثلھا أكبر منظومة ضمن عملت فھي تماما

جھا جمیعھا اللیبیة المدن منظومة ً  وتدرّ  المدن( األماكن من ھرمیة شكل في وظیفیا

ا . المتفاعلة مع بعضھا ، حیث ینشأ عن ھذا التفاعل نموھا وتطورھا)والقرى والبلدات  أمّ

ات االقتصادیة والتعلیمیة الضامن لتفادي حدوث ازدواجیة في الدوائر والمؤسس

ً مسألة وظیفیة حیث یتحكم في أحجام ھذه المؤسسات  والصحیة وغیرھا ، فھذه أیضا

ان أوالقوة (ونمط توزیعھا وتباعدھا عن بعضھا عوامل الموقع وحجم الطلب  ّ أوحجم السك

داد ویترتب على ذلك تحدید امت. على الخدمات التي تقدمھا أو السلع التي تبیعھا) الشرائیة

ّ بمنطقة نفوذ المدینة  وحجم المنطقة التابعة لكل مركز حضري وھو ما نسمیھ اصطالحا

یقوم السكان بدور محوري في تحدید المنطقة التابعة لكل مركز . أو منطقتھا التجاریة

حضري وذلك من خالل حركتھم وتنقلھم الیومي في سبیل الحصول على ما یلزمھم من 

ج بدورھا إلى فئاتوھذه ا. خدمات وسلع مختلفة ، بعضھا عالیة  لخدمات والسلع تتدرّ
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ً عن أماكن إقامة السكان ، ما یتطلب قطع مسافات أطول في سبیل  الدرجة وأكثر تباعدا

، ومن أمثلتھا خدمات مؤسسات التعلیم العالي والمستشفیات المتخصصة  الحصول علیھا

كن مثل المدارس وغیرھا، وبعضھا اآلخر منخفض الدرجة وقریب من موقع الس

عرض وطلب ومنافسة (إذا، المسألة اقتصادیة بحتة . االبتدائیة والمخابز ومحالت البقالة

ر لمجرد وجود رغبة في أنشاء مؤسسة خدمیة ما، جامعة على ) الخ...ومسافة  وال تتقرّ

وینطبق ذلك على كافة مؤسسات . على بُعد مسافة قصیرة من جامعة قائمة سبیل المثال،

  .اد الحضري الخدمیة والتجاریة على اختالف أنواعھااالقتص

  خاتمة
ّ من أبرز القضایا الراھنة للتنمیة المكانیة في لیبیا ما یلي   :لعل

 المخططات المكانیة وبرامج تطویر مراجعة وتحدیث سیاسات التنمیة .1

 مثل خطة التنمیة المكانیة(والمحلیة  واإلقلیمیة الوطنیة المستویات العمرانیةعلى

).  والمعدة برعایة وإشراف منظمة الھابیتات التابعة لألمم المتحدة2006-2030

تتضمن ھذه المرحلة تقییم األعمال المنجزة ضمن آخر مشاریع المخططات 

وتحدید كیفیة االستفادة منھا ) مخططات الجیل الثالث(الحضریة واإلقلیمیة 

ر المقبل والسیاسات العامة وجدوى االستمرار في تنفیذھا بما یتفق مع بنود الدستو

 .الجدیدة للدولة

واإلقلیمي والمحلي وتصنیف األقالیم ) المركزي(الربط بین التخطیط الوطني  .2

ً على المنظومة الحضریة الوطنیة والتراتب الوظیفي للمراكز  التخطیطیة اعتمادا

 .الحضریة

رة یُستفاد .3 ِّ  بھا على تكوین قاعدة بحثیة متینة ومراكز معلومات جغرافیة متطو

ُسھم في دمج األطروحات العلمیة التي تزخر بھا  مختلف المستویات التخطیطیة ت

أدبیات التخطیط الحضري واإلقلیمي المعاصرة والدراسات البیئیة الھادفة في 

األقطار المختلفة، وتسخیر ما یتناسب منھا مع واقعنا من أجل تحلیل السیاسات 

 .التنمویة الوطنیة وتقییمھا وصیاغتھا

فاظ .4 ِ أسباب  ومنع استدامتھا وضمان الجوفیة ومصادرالمیاه الطبیعیة البیئة على الح

 .وتلوثھا استنزافھا
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تعزیز قدرة التجمعات السكانیة الصغیرة، مثل مدن الواحات والقرى التي ال یزید  .5

، على تولید فرص العمل المحلیة في القطاعات   نسمة10000عدد سكانھا عن 

 . والریفیة المختلفةاإلقتصادیة الحضریة

 الخاصة اآللیة بالمركبات الكبیرة الحضریة المراكز ازدحام ظاھرة معالجة .6

طط ووضع ُ ُظم ایجاد تكفل التي والبرامج الخ  داخل للركاب عصریة عام نقل ن

 .مابینھا في والمسافرین الحضریة المراكز

 طابقتھام من والتأكد المختلفة لألغراض واستخدامھا األراضي تخصیص اعتماد .7

 والمواقع المعماري والتراث البیئیة القیم مع التعارض وعدم االستدامة لمبادئ

 .األثریة

بالتنمیة  عالقة لھا التي لألمور المنظمة والقرارات القوانین مشاریع تحدیث .8

، وفي ھذا الصدد، یلزم  شى مع الرؤیة الجدیدة للدولة اللیبیةاالمكانیة بما یتم

 . العمرانى وفق طبیعة وبیئة كل منطقةتحدیث معاییر التخطیط

لة بمتابعة والقضائیة الرقابیة دورالجھات تفعیل .9 َّ ك َ ومنع  التالیة المخالفات المو

 :حدوثھا

ساس القدیمة المدن معالم تغییر  . أ ِ التاریخیة بھا، وكذلك المناطق  بالمباني والم

 . األثریة المنتشرة في كل أرجاء لیبیا

رمات ىعل والتعدي المخالف البناء  . ب  وممرات العامة والمیادین الطرق حُ

 من ما وكل وخارجھا العمرانیة المراكز داخل العامة المشاة والفضاءات

 .المعتمدة المخططات تنفیذ إعاقة شأنھ

 الطرق جانبي على المغروسة األشجار وإزالة العامة الحدائق على التعدي  . ت

 .والریفیة الحضریة المناطق في الرئیسیة والشوارع

 األراضي على ناء العشوائي في تخوم المراكز الحضریة واالعتداءالب  . ث

 .الطبیعي النباتي والغطاء الزراعیة

 األراضي مثل ، البریة الحیاة وموائل الطبیعیة المحمیات العبث بمواقع  . ج

 والمواقع الكارستیة والكھوف البحریة والشواطئ والبحیرات السبخیة

 أي المتمیّزة، ومنع مورفولوجیةوالجیو الجیولوجیة القیمة ذات األخرى

ھا اإلخالل إلى فیھایؤدي تغییر ِ م ُ ُظ  .االیكولوجیة بن

 :عقد ندوات علمیة وورش عمل لمناقشة المسائل التالیة .10



336 
 

  استدامة الموارد الطبیعیة  . أ

 الالمركزیة وتعزیز التنمیة المكانیة المحلیة  . ب

 لحضریة والریفیة القطاعات االقتصادیة الداعمة للتنمیة المكانیة في المناطق ا  . ت

بل استدامتھا  . ث  تنمیة المجتمعات الصحراویة وسُ

 حصاد میاه األمطار والسیول  . ج

 مراجعة وتقییم التنمیة الزراعیة في المناطق الصحراویة   . ح

  

 

  :المصادر
  .2006ة العامة للمعلومات، النتائج النھائبة للتعداد العام للسكان لسنة أالھی

  2030-2006: اني، السیاسة المكانیة الوطنیةمصلحة التخطیط العمر

  نطاق طرابلس التخطیطي: ، مشروع الجیل الثالث للمخططات_______

، تقریر إقلیم بنغازي التخطیطي 2025 -2000مشروع الجیل الثالث للمخططات ، _______

)2010.(  

  ).2002(التقریر الوطني للتنمیة البشریة في لیبیا 

  

International Monetary Fund، “Libya: 2013 Article IV Consultation”. 

Washington، D.C. (2013).  
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  المالحق

  الجداول

  
 2006الوحدات اإلداریة الرئیسة  حسب المحالت الحضریة والریفیة توزیع )1(جدول 

  عدد المحالت
  الوحدة اإلداریة الرئیسة  

  المجموع  ریف  حضر
  17  9  8  نانالبط
  27  17  10  درنة

  32  18  14  الجبل األخضر
  33  23  10  المرج

  50  16  34  بنغازي
  20  10  10  الواحات

  6  4  2  الكفرة
  24  14  10  سرت
  7  1  6  الجفرة

  59  16  43  مصراتھ
  59  19  40  الخمس

  40  -  40  طرابلس
  42  10  32  الجفارة
  36  6  30  الزاویة
  36  9  27  زوارة

  84  44  40  جبل نفوسة
  28  11  17  نالوت
  10  3  7  سبھا

  24  13  11  وادي الشاطئ
  12  6  6  وادي اآلجال

  18  9  9  مرزق
  3  -  3  غات

  667  258  409  المجموع
عد بناء على نتائج التعداد العام للسكان : المصدر ُ   )2006(م
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  )2006(لجغرافیة ا/المساحة وحجم السكان والكثافة السكانیة حسب الوحدات اإلداریة): 1(جدول 

  
  المساحة 

  
  حجم السكان

  

  
  الكثافة السكانیة

  
  

المنطقة 
  كم2/شخص  %  آالف  %  كم2  الجغرافیة/اإلداریة

  1.86  2.79  157747  5.07  84966  البطنان
  5.17  2.88  162857  1.88  31511  درنة

  18.04  3.64  206180  0.68  11429  الجبل األخضر
  13.65  3.26  184531  0.81  13515  المرج
  59.35  11.93  674951  0.68  11372  بنغازي
  1.65  3.17  179155  6.47  108523  الواحات
  0.11  0.85  48328  25.87  433611  الكفرة
  1.64  2.50  141495  5.15  86399  سرت
  0.37  0.92  52092  8.29  139038  الجفرة
  18.62  9.60  543129  1.74  29172  مصراتة
  62.96  7.56  427886  0.41  6796  الخمس
  1273.74  18.80  1063571  0.05  835  طرابلس
  169.23  7.97  451175  0.16  2666  الجفارة
  105.57  5.14  290637  0.16  2753  الزاویة
  47.19  5.08  287359  0.36  6089  زوارة

  3.95  5.35  302705  4.58  76717  جبل نفوسة
  1.40  1.66  93896  4.01  67191  نالوت
  7.81  2.35  133206  1.02  17066  سبھا

  0.87  1.39  78563  5.38  90244  وادي الشاطئ
  2.42  1.35  76258  1.88  31485  وادي اآلجال

  0.22  1.39  78772  21.26  356308  مرزق
  0.34  0.41  23199  4.09  68482  غات

  3.38  100.00  5657692  100.00  1676198  المجموع
عد بناء على نتائج التعداد العام للسكان: المصدر ُ   )2006 (م
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  األشكال
 سیناریوھات التنمیة المكانیة التي أخذت في االعتبار ضمن سیاسة التنمیة المكانیة )1(شكل 

  2030- 2006:السابقة

  
  )232شكل رقم ،ص. (2030- 2006: مصلحة التخطیط العمراني، السیاسة المكانیة الوطنیة: المصدر

  

   التوزیع المكاني التراتبي لمراكز العمران في إقلیم بنغازي التخطیطي بناء على أحجامھا السكانیة)2(شكل 

  
  .2010(، تقریر إقلیم بنغازي التخطیطي 2025 -2000مشروع الجیل الثالث للمخططات مصلحة التخطیط العمراني، :المصدر
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  تصور نظري لتوزیع األماكن المركزیة ومناطقھا التابعة في إقلیم بنغازي التخطیطي) 3(شكل

  
  توزیع مراكز العمران الرئیسة في اإقلیم طرابلس التخطیطیي)  4(شكل 

  
  نطاق طرابلس التخطیطي:  مصلحة التخطیط العمراني، مشروع الجیل الثالث للمخططات:المصدر
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  توزیع الجامعات والكلیات الجامعیة في إقلیم طرابلس التخطیطي) 5(شكل 

  
  نطاق طرابلس التخطیطي: مصلحة التخطیط العمراني، مشروع الجیل الثالث للمخططات:المصدر

  

  المدى والسیاسة المكانیة الوطنیة وفقا للمخطط الوطني الطبیعي طویل بنیة التجمع السكاني) 6(شكل 

  
  نطاق طرابلس التخطیطي: مصلحة التخطیط العمراني، مشروع الجیل الثالث للمخططات:المصدر

  

  

  

  
  المدن الكبیرة والمتوسطة الحجم في نطاق طرابلس) 7(شكل 
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  نطاق طرابلس التخطیطي: مصلحة التخطیط العمراني، مشروع الجیل الثالث للمخططات:المصدر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الخاتمـــــــة
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 الذي اعدھا الفریق بطلب من مجلس لتنمیة المكانیةانطلقت دراسة االستراتیجیة الوطنیة ل

 للقطاعات مساھمة فى التخطیط الوطني من تقییم واقع االمكانات وصوال للفرص المتاحة

توزیع عادل لثمار التنمیة بشكل متوزان بین االقالیم تحقیق التنمیة المكانیة ، التى تھدف إلى 

والمناطق مع تقلیل الفوارق االقتصادیة واالجتماعیة والعمرانیة بین المحافظات والمدن من 

خدام واالستثمار من خالل االست، وبین المناطق الحضریة والریفیة من جھة اخرى ، جھة 

  . لالمكانات والمزایا النسبیة المتوفرة ءالكف

 معدالت زیادة سكان الحضر نتیجة للھجرة والنزوح  ارتفاع لمعالجة عاجلة حاجةوھناك 

لمدینة ، والذى یمثل تحدیا لالمن الوطنى فى بلد یتسم بكبر المساحة إلى امن الریف 

، لمناطق الحدودیة منھا باالسكانیة خاصة والتشتت السكانى وانخفاض مستویات الكثافة 

االمرالذى یزید من ، یستمر التوسع فى حجم المدن الكبرى  وفى غیاب ھذه االستراتیجیة قد

، العامة معدالت الجریمة والكلفة االجتماعیة لتوفیر فرص العمل وتوفیر المرافق والخدمات 

 الخدمات والمرافق والفرص كما ان الرغبة فى تحقیق اكبر قدر من العدالة فى توزیع

یة على االقتصادیة سیكون من الصعب تحقیقھ فى غیاب استراتیجیة تدمج السیاسات القطاع

خلق تنمیة مكانیة المستوى المحلى واالقلیمى فى اطار تنمیة وطنیة مكانیة شاملة ، رؤیتھا 

 تحقیق رسالتھا  ،والخدماتمستدامة وفرص متساویة فى الحصول على البنى االساسیة 

توزان تنموى مكانى مستدیم یتناسب مع االمكانات والمزایا النسبیة لكل االقالیم والمناطق 

ویدعم االستثمار فى الموارد الطبیعیة والبنیة االساسیة ویقلل من الفجوة التنمویة بینھا ویحد 

 .ز الشدید بالمدن ویحد من الھجرة ویعززمن مقومات االمن الوطنى یمن الترك
  اتالتحدی
ة فى لیبیا العدید من التحدیات التنمویة االنیة ـــة المكانیــــھ استراتیجیة التنمیــجا     تو

والمستقبلیة وتتبلور فى الخلل النسبى فى تركیبة القطاعات االقتصادیة التى تدلل علیھا 

مساھمة ھذه القطاعات فى الناتج المحلى االجمالى ، وضعف قدرة االقتصاد الوطنى 

ولید فرص العمل وتصاعد نسب البطالة لفئة السكان فى سن العمل ، المستوى على ت

دن ـــاوت الشدید فى توزیعھا بین المــة والتفـــة االساسیـــالمنخفض جدا فى تطور البنی

اه والفروق الحادة ــــل والمیـــاالت والنقــــاء واالتصــــاو المناطق فى مجاالت الكھرب

ات ـــة والخدمــق الصناعیـــان والمرافـــالقالیم من حیث عدد السكبین احجام المدن وا

ة والترفیھیة من تعلیم وصحة وثقافة وریاضة ، وتراجع فى مساحات ـــاالجتماعی
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ة والغابات ـــى على االراضى الزراعیــــاالراضى الزراعیة والبیئیة والزحف العمران

عجز حاد فى استیعاب النازحین بالمدن مما وتزاید مشكلة التصحر وقلة الغطاء النباتى و

ة وتحول ـــرة الداخلیــــى واالجتماعى وتزاید الھجـــرار االمنـــجعلھا بؤرة لعدم االستق

ة ـــة والحدودیـــق النائیــ، والخلل الدیمرغرافى فى المناط الریف الى طارد للسكان

ن االھداف فإدراسة بمنظور فریق عمل ھذه الو،  بتفاقم الھجرة غیر الشرعیة

ة التختلف عن اھداف التنمیة الشاملة والقطاعیة التى ـــــة المكانیــــاالستراتجیة للتنمی

 بلفقط  ات التحلیل االستراتیجى للواقع والتحدیات والفرص المتاحةیلى معط إتستند

ً عھا اقلیمییاولویات توزند االخد بھا على ز عیتركال   .ا

 الفرص المتاحة

ا -1
  ة اساسیة وخدمیة رساء بنی

  ،ورـــالطرق والجس:  ة تشملـــة متكاملـــــة تحتیـــــیتطلب ذلك توفیر خدمات بنی    

رف ــــاه والصــــوالمی ، اءــــومشروعات الكھرب، ة ـــــكك الحدیدیـــوالس، والموانئ 

ً إلیجاد بیئة استثم ازـــي والغـــالصح ً ضروریا اریة محفزة ، وتعد ھذه التجھیزات أمرا

تحسین ى لإإلقامة مشروعات تنمویة تسھم في زیادة الناتج المحلي اإلجمالي وتؤدي 

الظروف المعیشیة للمواطنین من خالل توفیر الخدمات المادیة واالجتماعیة وفرص 

  . وترفع من مستوى العیش الالئقالعمل لھ 

ً لجذب االستثمارات ، وتوطین رأس المال ً أساسیا  المحلي ، وتشجیع وكما تعد شرطا

وقد .القطاع الخاص لالستثمار مع القطاع العام في مشروعات البنیة التحتیة المختلفة

من میزانیة التحول السنویة لتطویر الخدمات االساسیةبما %50یتطلب ذلك تخصیص 

یتناسب وحجم السكان ودرجة حرمانھا فى العقود الماضیة منھا وعلى سبیل المثال 

   .یةطرابلس ومشاریع السكك الحدیدمترو االنفاق فى 

  انشاء مدن جدیدة  -2
 استكمال انشاء المدن العنقودیة التى تحیط بالمدن الكبیرة وتعتبر اقطاب نمو جدیدة     

ً ى ، ومناخـــالمتصاص الفائض السكان ً  مالئما اب االستثمارات ومعالجة ـــ الستیعا

س ـــــفى مدینتى طرابلى وتركز السكانى فى الشمال ـــظاھرة التشتت السكان

س وھى اصغر مدینة ـــــطرابل ط ، وتضمـــــفى الجنوب والوس ازى والتشتتـــــوبنغ
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باستخدام معاییر الكثافة السكانیة التى تصل  من حیث المساحة اعلى نسبة من السكان

متر مربع فى حین تقل الكثافة فى .نسمة لكل ك  764 وفى بنغازى  نسمة604فیھا الى 

من % 56ات والخالصة ان ـــــات والواحـــ نسمة فى غ0.2 نسمة و0.1رزق ـــم

فى كل من طرابلس  وتحدیدا% 1ان لیبیا یتركزون فى مساحة التزید عن ــــسك

  .وبنغازى ومصراتھ والمرقب والجفارة 

  االستفادة القصوى من المزایا النسبیة للمدن الكبرى  -3
یة لھذه المدن وزیادة الطاقة االستیعابیة لمرافقھا تتمثل االستفادة  فى التجھیزات األساس

وتعزیز فرص تخصص ھذه المدن في وظائف عن طریق تشجیع استثمارات القطاع 

الخاص في أنشطة متطورة وخدمات متخصصة مرتبطة بالدور الوظیفي لھذه المدن ، 

رى ، والحد من االستمرار في التوسع في األنشطة الصناعیة التقلیدیة بالمدن الكب

وماینطوي علیھ من تأثیر سلبي علیھا مثال تجارة العبور والسوق الحرة فى مصراتھ ، 

  . شحات لس ومدن الجبل الغربى والبیضاء والسیاحة فى طراب

  تدعیم وتقویة دور المدن الثانویة -4
وضع سیاسات تحد من التركز المستمر للسكان في عدد محدود من المدن ، وتدعم دور 

 والصغیرة لیضمن تحسین الفرص التنمویة لھذه المدن خاصة تلك المدن المتوسطة

الواقعة في مناطق تبعد عن المدن الكبرى وذات الموارد الكامنة التي یمكن 

ویتطلب ذلك خلق اقطاب نمو فى جبل نفوسة ومصراتة وزوارة وتقویة دور .استغاللھا

وبئر الغنم فى االقلیم المدن المتوسطة مثل الخمس والعزیزیة والسوانى وبنى الولید 

الغربى ودعم المراكز الحضریة فى سرت والكفرة وراس النوف واجدابیا وھون فى 

 ومدن فزان مثل اقلیم الوسط، وتقویة مدن درنة والمرج والبطنان فى االقلیم الشرقى

 الجھود الرامیة لتقویة المدن الثانویة تحسین وتشمل . مرزق واوباري وبراك وغات

لیة بھا والطرق الموصلة بینھا وتوفیر مرافق الصرف الصحي واإلسكان الطرق الداخ

وتخصیص الموارد الالزمة لتطویر  المالئم والخدمات الصحیة وخدمات التدریب المھني

  .القاعدة االقتصادیة لھذه المدن وبرامج للتأھیل المھني والحوافز واإلعانات

  ایقاف نمو المناطق العشوائیة  -5
ة على امالك الدولة ، ــــعدیتمناطق العشوائیة فى غیاب القانون منشأت ھذه ال     

خالیة من الخدمات االساسیة كالمیاه نزوح والھجرة القسریة وھى مناطق واثناء ال
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ة وھى  بؤر للجریمة ـــة والصحیــــات التعلیمیــ والخدم ،ىـــرف الصحـــوالص

  .والعنف وعدم االستقرار 

  غیر تقلیدیة لتحقیق التنمیة المتوازنة تطویر قطاعات اقتصادیة  -6
فى لیبیا  .تعتبر صناعة السیاحة من األنشطة االقتصادیة الواعدة التي لم تستغل بعد      

ویمكن تفعیل دورھا بالمناطق التي تتمتع بمیزة نسبیة من خالل توفیر التجھیزات 

تبني .اآلثار التاریخیةاألساسیة والمرافق بالمواقع الساحلیة ومناطق المرتفعات ومواقع 

استراتیجیة وطنیة للسیاحة تسمح باستغالل المیزات النسبیة للسیاحة في كل منطقة وتحد 

  .قدر اإلمكان من تكرار األنشطة بالمناطق المختلفة

  االستثمار فى الموارد التى التنضب -7

ى ــــع الجغرافاح واالستفادة من الموقــــة والریــــة الشمسیــــاالستثمار فى الطاق      

ة ـــة ذات القیمــــة والتجاریــــقلیمیا للعدید من االنشطة الخدمیإلجعل لیبیا مركزا 

  .المضافة العالیة 

 توازناتھا الحیویة وحمایة التنوع البیولوجى المحافظة على البیئة واستدامة -8

  .وارد فى االرض والبحر والجو ــــواالستخدام االمثل غیر الجائر للم

 مما یعزز قدرتھا  الدفاعیة تجاه االخطار الخارجیة ق الوحدة الوطنیة للبلدتعمی -9

لتھربب بأنواعھ بتأمین الحدود والمنافذ وخلق بنیة اساسیة متكاملة وتضبظ ا

  .والتجارة الممنوعة
  

والمشاركة الشعبیة بتفویض الدولة  تعزیز المركزیة الحكم المحلى -10

خاصة بعد تزاید المطالب بعوائد اكثر كفاءة القرارالسیاسى واالقتصادى للمحلیات ب

فى برامج االنفاق العام للدولة والخطط االنمائیة ومستوى الخدمات العامة ومعالجة 

 .التفاوت التنموى بین المناطق 

  
  

  معلومات یتعین الحصول علیھا للتخطیط للتنمیة المكانیة
  .توفیر المعلومات والبیانات االحصائیة عن االقالیم  .1

ن جمع المعلومات عن واقع االقالیم االقتصادیة واالجتماعیة ومواردھا یتعی .2

 ) .خاصة الموارد المائیة(الطبیعیة والبشریة 

 .یتعین جمع المعلومات عن واقع الخدمات في كل القرى والمدن باالقالیم المختلفة  .3

 .یتعین تحدید التقسیمات االداریة في لیبیا  .4
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ق والسكن وخدمات البنیة التحتیة وخدمات التعلیم یتعین تحدید االحتیاجات من الطر .5

 .والصحة 

 .یتعین احصاء السكان والھجرة والعمالة والبطالة  .6

یتعین فیام دراسات لتقدیر االحتیاجات وتحدید االولویات وتحدیث القوانین   .7

  .وسیاسات التنمیة المكانیة

ً نكرر     یق التنمیة المتوازنة في تحقتستھدف إستراتیجیة التنمیة المكانیة  ان وختاما

 بما،  جمیع المناطق بتوظیف اإلمكانات الطبیعیة والبشریة المتاحة في مختلف المناطق

ؤمن تحقیق العدالة في توزیع منافع وعوائد التنمیة فیما بینھا ومن ثم تؤمن استقرار ی

سكانھا والحد من ھجرتھم إلى المدن األكثر نموا، ویتأتى ذلك من خالل توطین 

، لبنیة األساسیة لما یناسب كل منطقة مشروعات اإلنتاجیة والخدمیة ومشروعات اال

 في االعتبار معاییر توفیر الخدمة المعتمدة على المستوى الوطني، وبما یؤمن ینأخد

توفیر مواطن عمل مستقرة ومنتجة ، باإلضافة إلى تحقیق األمن الوطني بعدم تفریغ 

  .ا بالھجرة غیر الشرعیة من الدول المجاورةسكان المناطق الحدودیة ودرء ملئھ

) فى تقدیرنا(النتائج والتوصیات والمقترحات للسیاسات ونماذج التنمیة التي توصلنا الیھا 

قابلة للتنفیذ فھي تعزیز لقیام تنمیة مكانیة حقیقیة مع دعوتنا لمجلس التخطیط الوطني فى 

یتطلبھ ھذا الموضوع من اھتمام مع االستمرار والتوسع في مثل ھذه الدراسات وذلك لما 

   .االشادة بالتعاون الذي تم بین اعضاء الفریق فیما بینھم ومع ادارة المجلس

  

  
  والسالم علیكم

  

  فریق العمل/ اعداد 
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