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أدى االرتباط الوثٌق بٌن البٌئة والتنمٌة إلى ظهور مفهوم للتنمٌة  —لملخصا

األمر الذي ٌستلزم االهتمام بحماٌة البٌئة ألجل تحقٌق  ٌسمى التنمٌة المستدامة،
لذلك نجد أن  تشكل الطاقة المتجددة أحد وسائل حماٌة البٌئة،. التنمٌة المستدامة

الدول تهتم بتطوٌر هذا المصدر من الطاقة وتضعه هدفا تسعى لتحقٌقه، معظم 
نٌات لالستفادة من اإلمكا ومنها لٌبٌا التً تعد من الدول السائرة فً هذا الطرٌق

فً مجال  ةلٌبٌالتجربة العرض  هذا البحث ٌتناولالمتاحة من الطاقة المتجددة. 
هذه الطاقة من  هافة إلى ما تقدمباإلض الطاقة المتجددة كوسٌلة لحماٌة البٌئة،

  .والحفاظ على الوقود األحفوريعوائد كثٌرة كتوفٌر فرص العمل 

 
 البٌئة، التنمٌة المستدامة، الطاقة المتجددة، لٌبٌا. —الكلمات المفتاحٌة

 المقدمة. 1

تحظى البٌبة الٌوم باالهتمام الدولً حٌث أنشؤت األمم المتحدة منظمة 
ٌبة إضافة إلى ظهور العدٌد من الهٌبات الحكومٌة متخصصة فً حماٌة الب

وؼٌر الحكومٌة التً تتبنى لضاٌا البٌبة وحماٌتها من األضرار المإثرة 
الجانب االلتصادي  :علٌها. تُعنى البٌبة بثبلثة جوانب ربٌسٌة، أولها

الذي ٌضم أبعاد عدٌدة كمستوى الفرد )المواصفات الصحٌة و ،واالجتماعً
الجانب  :وثانٌها ؛(... إلخ،لفضبلت، العادات السلوكٌةللسكن، تصرٌؾ ا

الذي ٌشمل الكثافة السكانٌة فً مكان معٌن وتوزٌع األحٌاء و ،البٌولوجً
 .الجانب الطبٌعً :وثالثها ؛األخرى داخلها

وث التلوث البٌبً لٌس مشكلة تلوث صناعً فحسب، بل إن هذا التلإن 
لخ(، وهو مرتبط بشكل أكبر ..إمتعدد المصادر) صناعً، زراعً، رعوي 

الناجمة عن تلن بالدول المتمدمة صناعًٌا وتمنًٌا، نتٌجةً لآلثار السلبٌة 
 .األنشطة، هذا األمر أدى إلى ظهور صراع بٌن البٌبة والتنمٌة

 إن المفهوم الواسع للبٌبة والتنمٌة ٌبٌن أبعاد االهتمام بالبٌبة ولضاٌاها،
 إضرار بالحٌاة، وإضرار آنً ومستمبلً وبالتالً فان اإلضرار بالبٌبة هو

، ونظرا لخطورة الموضوع ظهرت الطالة المتجددة وإخبلل بعملٌة التنمٌة
العالم  كحل بدٌل ألزمة البٌبة على مختلؾ األصعدة وفً جمٌع دول

 .وخاصة المتمدمة
وبالرؼم من كون االهتمام بالبٌبة ومشكبلتها الزال متخلفا فً الدول 

وإن  - ستوٌات الحكومٌة والمإسساتٌة والشعبٌة إال أن لٌبٌاالنامٌة على الم
إعادة االعتبار للبٌبة ومحاولة حل     تسعى إلى - كانت ضمن هذه الدول

مشكبلتها البٌبٌة آلثارها السلبٌة أو اإلٌجابٌة على رهانات التنمٌة المستدامة 
 ة.لابم من خبلل تفعٌل نمط الطالة البدٌلة كحل ألزمة  

همٌة الموضوع جاءت هذه الورلة للكشؾ عن تجربة لٌبٌا فً ا ألونظرً 
  من خبلل، وذلن والتنمٌة المستدامة المتجددةطالة مجال حماٌة البٌبة وال
إلى أي مدى  :وهوأال المطروح على الساحة التساإل محاولة اإلجابة عن 

 نجحت لٌبٌا فً تجربة الطالة المتجددة كآلٌة لحماٌة البٌبة؟

 المتجددةالطاقة  . 2

نفسها فً  ((Renewable energyالمتجددة  ةفرضت الطال
نالوس بدق المرالبون  بدأالسنوات األخٌرة كحل بدٌل للمحرولات التً 

 ثبتوا لرب نضوبها وانتهاء الخزانات العالمٌةأبعدما بخصوصها الخطر 
 الخٌارات المحتملة نحو جمٌع منها، مإكدٌن على ضرورة دراسة

 

ا ماان الطالااة منااأ أطااول عماارا وأكثاارورا بالبٌبااة اضاارإألاال طالااات بدٌلااة 
االهتمااام المتنااامً بالطالااات المتجااددة تاارجم عالمٌااا منااذ هكااذا فو ،النووٌااة
 .[1] م2008

تعرٌؾ الطالة المتجددة:  أ.  

هً الطالة المستمدة من الموارد الطبٌعٌة التً تتجدد أو التً ال ٌمكن أن 
 أكاسٌد الكبرٌت أوشؤ عنها فً العادة مخلفات وال تن )الطالة المستدامة( دتنف

اس حتبؼازات ضارة أخرى أو تعمل على زٌادة اال وأ النٌتروجٌن، أكاسٌد
  .[2] الحراري

هً الطالات التً ٌمكن الحصول علٌها من خبلل  الّطالة المتجددة
، على نحو دوري وطبٌعً تٌارات الطالة التً ٌتكرر وجودها فً الطبٌعة

ؼٌر تملٌدي مستمر )الٌنضب(،  ،ة من مصدر طبٌعًأي المستخرج
وٌحتاج فمط إلى تحوٌله من طالة طبٌعٌة إلى أخرى ٌسهل استخدامها 

 .بوساطة تمنٌات معٌنة
الطبٌعة تعمل من حولنا دون تولؾ معطٌة كمٌات ضخمة من الطالة 
ؼٌر المحدودة بحٌث ال ٌستطٌع اإلنسان أن ٌستخدم إال جزءاً ضبٌبلً منها، 

ه المصادر على اإلطبلق هً الشمس وهً متوفرة على مدار ذوى هفؤل
على المستوى و .السنة فً لٌبٌا نظرا لما تتمتع به لٌبٌا من مساحات شاسعة

مسالط المٌاه وحدها لادرة على أن تنتج من المدرة الكهرومابٌة ما العالمً 
 .[3] % من مجموع الطالة التً ٌستهلكها اإلنسان80ٌبلػ 

ن بلدان كثٌرة وضعت خططا لزٌادة نسبة إنتاجها من الطالة حالٌا هنا
% من استهبلكها 20المتجددة بحٌث تؽطً احتٌاجاتها من الطالة بنسبة 

اتفك بشؤن التؽٌر المناخً م 1992 وفً اتفالٌة كٌوتو .[4] م2020لعام 
معظم رإساء الدول علً تجنب التهدٌدات الربٌسٌة لتؽٌر المناخ بسبب 

للمخاطر  إلضافةالولود األحفوري، با تج عن استخدامالناالتلوث 
  .االجتماعٌة والسٌاسٌة للولود األحفوري والطالة النووٌة

ة:برراث اسخعًبل انطبقت انًخجددة.  ي  

 الجانب البٌبً .  1

  المفرط  التؽٌرات المناخٌة المرتبطة باالستخدامالحد من
 . للطالات األحفورٌة

  مواردها.ؼٌر محددة أو مهددة بنضوب 

 اس الحراري جد محدود بالممارنة حتبنتاج الؽازات المسببة لبلإ
 بالطالة األحفورٌة.

 الجانب االلتصادي االجتماعً .  2

  التكالٌؾ المتواضعة بالنسبة للمستهلن، وتملص استخدام الولود
 االحفوري.

 .تطوٌر الطلب على الطالة، وتوفٌر فرص عمل 

ر الطالة المتجددة: مصاد.  ج  

أهم مصادر الطالة المتجددة، الطالة الشمسٌة، طالة الرٌاح، الطالة  من
وفٌما ٌلً توضٌح لهذه المابٌة، طالة المد والجزر، والطالة الؽازٌة، 

 :[1]ر المصاد

لطالة الشمسٌةا   1.  

ولد تؤخر  ،تعتبر الطالة الشمسٌة من أهم موارد الطالة فً العالم
ٌنضب، وعلى  نها مصدر الأٌزاتها ن من أهم ممأاستثمارها الفعلً رؼم 

تزٌد مساحتها  ن المملكة العربٌة السعودٌة وحدها التً الإسبٌل المثال، ف
وقبهج نهنشر   2115اغسطس  31وروجعج في  2115اغسطس  22اسخهًج انىرقت ببنكبيم في     

.  2115سبخًبر  22ونشرث ويخبحت عهى انشبكت انعنكبىيخيت في  2115سبخًبر  13في                   
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 ً كثر من مابة ملٌون ملٌون أعلى الملٌون مٌل مربع، تتلمى ٌومٌا
كٌلووات/ساعة من الطالة الشمسٌة، أي ما ٌعادل لوة كهربابٌة ممدارها 

الحرارٌة التً تتولد من إنتاج عشرة  أربعة ببلٌٌن مٌجاوات، أو الطالة
 رات من البرامٌل النفطٌة فً الٌوم.ملٌا

طالة الرٌاح    2.  

أصبحت طالة الرٌاح مجاالً سرٌع النمو، حٌث  م1981فً مطلع عام 
ه ذله أسفرت الجهود التً بذلت خبلل السبعٌنٌات فً البحث والتطوٌر

أن طالة الرٌاح مصدر  الطالة عن ثروة من الدراسات الحدٌثة التً أثبتت
إذ ٌجري اآلن تركٌب أعداد ضخمة من المراوح التً  ،عملً للكهرباء

تعمل بالرٌاح لتولٌد الكهرباء فً كثٌر من بلدان العالم مثل برٌطانٌا، للمرة 
 .األولى، منذ ما ٌزٌد على الخمسٌن عاماً 

الطالة المابٌة   3.  

% من الطالة 23ن أمة حٌث لمٌاه المتدفلتُعد الشمس الطالة المٌكانٌكٌة 
الشمسٌة التً تصل األرض تسمط على سطح البحار واألنهار والمحٌطات 
فٌتبخر الماء منها وٌتصاعد بخار الماء مع الهواء إلى طبمات الجو العلٌا، 
فٌبرد وٌكّون السحب التً تسٌر مع الهواء إلى مناطك بعٌدة، وإذا ما لابلت 

إلى ماء أو ثلج ٌهطل فوق هذه  ةثانٌ سفوح الجبال، فإنها تبرد وتتحول
الجبال، ومنها ٌندفع إلى أسفل بسرعة كبٌرة، فٌكون المجارى المابٌة 
واألنهار. جزء آخر من األمطار ٌتجمع فوق الجبال فً بحٌرات كبٌرة، 
ً المسالط  ً إلى أسفل مكونا حتى إذا ما امتؤلت، فاض منها الماء هابطا

 .المابٌة

طالة المد والجزر   4.  

المد والجزر من مصادر الطالة المٌكانٌكٌة فً الطبٌعة، وهذه الظاهرة 
عن التجاذب بٌن األرض والممر، وٌكون تؤثٌر لوى التجاذب كبٌر فً  ؤتنش

المنطمة التً ٌتعامد علٌها الممر على سطح األرض، وال ٌتؤثر سطح الٌابس 
 .بهذه الموة بٌنما ٌتؤثر سطح الماء

اء إلى أعلى، وٌنجذب كذلن مركز األرض فً وفً المحٌطات ٌنبعج الم
اتجاه الممر؛ مما ٌسبب مداً آخر فً المنطمة الممابلة من األرض. وأول من 
ً لهذه الظاهرة هو عالم الفلن األلمانً جوهانس كبل ر لدم تفسٌراً عملٌا

Johannes Kepler ٌث ربط بٌن حركات الماء فً ارتفاعها ح
لشمس والممر، ثم جاء العالم البرٌطانً وانخفاضها، وبٌن أوضاع كل من ا

ووضع لوانٌنه الخاصة بالجاذبٌة بٌن  Isaac Newton إسحاق نٌوتن
مختلؾ األجسام، وبذلن وضع األساس الذي تموم علٌه النظرٌة الحدٌثة 

 .التً تفسر ظاهرة المد والجزر

الطالة الؽازٌة   5.  

ً ٌمكن ٌعد ؼاز الهٌدروجٌن على رأس لابمة أنواع الولود الت
نه من أكثر الؽازات أاستخدامها بعد أن تُستنفذ أنواع الولود التملٌدٌة، إذ 

وفرة فً هذا الكون، وهو ٌمثل المادة الخام بملب كل النجوم، ورؼم وفرته 
فً للب النجوم وفً الفراغ الوالع بٌن المجرات، إال أن الؽبلؾ الجوي 

 .كلؤلرض ال ٌتوافر به ؼاز الهٌدروجٌن الحر الطلٌ
ً فً الصناعة فً كثٌر من األؼراض،  وٌستخدم ؼاز الهٌدروجٌن حالٌا

ترٌلٌون لدم مكعب فً  10نحو إلى لذلن فهو ٌُحضر بكمٌات كبٌرة تصل 
العالم، وٌمكن الحصول علٌه بالتحلٌل الكهربابً للماء، وهذه الطرٌمة 

حار تُعطً ؼازاً نمٌاً بدرجة كبٌرة، ولهذا تعد المٌاه المتوافرة فً الب
والمحٌطات المصدر الربٌسً لهذا الؽاز وذلن بطرٌمة التحلٌل الكهربابً 

 .للماء، وٌمكن الحصول على التٌار الكهربابً البلزم من الطالة الشمسٌة

 حماٌة البٌئة . 3

إن موضوع البٌبة ٌعد موضوعا متشعبا ال ٌمكن اعتباره موضوعا 
 من ه بمعزل عن جملةكما ال ٌمكن تجسٌد مفهوم مستوفٌا لجمٌع الجوانب

الجوانب المتعلمة به، نظرا لطبٌعة المشاكل المطروحة فً هذا السٌاق من 
ومن جهة أخرى بالنظر إلى طبٌعة الدراسة التً تتناول هذا  ،جهة

فٌما  ،فنظرة البٌولوجً للبٌبة ترتكز على الجانب الصحً الموضوع،
ى وجود التباس وحتى نتفاد ،تمتصر نظرة االلتصادي على الجانب المالً

 .فً مفهوم البٌبة تعٌن تحدٌده وفما للمفاهٌم األخرى المرتبطة به
 

 .  تعرٌؾ البٌبة:أ

 البحث فً موضوع البٌبة وكافة اإلشكاالت التً ٌثٌرها ٌستوجبألجل 
  إعطاء تعرٌؾ دلٌك للبٌبة ونستهل ذلن بتعرٌفها لؽة واصطبلحا لنصل فً

 األخٌر إلى وضع تعرٌؾ لانونً لها.

 التعرٌؾ اللؽوي .  1

، كلمة مشتمة من الفعل "بوأ" وهذا ما ٌستشؾ من اآلٌة إن كلمة بٌبة
"واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد  من سورة األعراؾ 47الكرٌمة 

وبّوأكم فً األرض تتخذون من سهولها لصورا وتنحتون الجبال بٌوتا 
ل لؽة :تبّوأت منزال وٌما ،"فاذكروا آالء هللا وال تعثوا فً األرض مفسدٌن

 لد ٌعنى لؽوٌا بالبٌبة الوسط، و[5] لًبمعنى هٌؤته واتخذته محل إلامة 
 .[6]ة واالكتناؾ و اإلحاط

أما فٌما ٌخص علم البٌبة فهو مصطلح إؼرٌمً مركب من 
معنى العلم، وبذلن فعلم البٌبة ب  "logos"معنى منزل وب  "oikos":كلمتٌن

لكابن فً منزله حٌث ٌتؤثر الكابن الحً هو العلم الذي ٌهتم بدراسة ا
 بمجموعة من العوامل الحٌة والبٌولوجٌة وؼٌر الحٌة الكٌمٌابٌة والفٌزٌابٌة

[7]. 

 التعرٌؾ االصطبلحً.  2

كان وضع تعرٌؾ جامع مأما التعرٌؾ االصطبلحً فمن الصعوبة ب
ن ٌرى لذا فهنان م مانع للبٌبة نظرا لوجود عدة مفاهٌـم لها صلة وثٌمـة بها،

وهنان من ، [7] بالكابنات الحٌة أن مفهوم البٌبة ٌعكـس كل شًء ٌرتبـط
ٌعتبر البٌبة جمٌع العوامل الحٌة وؼٌر الحٌة التً تإثر على الكابن الحً 

 [.8] حٌاتهبطرٌمة مباشرة أو ؼٌر مباشرة وفً أي فترة من فترات 
عٌش فٌه فٌما نجد تعرٌفا آخر ٌتجه إلى أن البٌبة هً المحٌط الذي ٌ

، كابنات حٌة ومنشآت ، تربة)فضاء( اإلنسان بما ٌشمله من ماء، هواء
 .ألامها اإلنسان إلشباع حاجاته

وبالنظر إلى هذا التعرٌؾ نجده وعلى خبلؾ التعرٌفات السابمة لد 
، وٌتمثل فً ى جانب العناصر الحٌة وؼٌر الحٌةأضاؾ عنصرا جدٌدا إل

 .كجزء هام من مكونات الموارد البٌبٌةجملة المنشآت التً ألامها اإلنسان 
ومن جملة التعرٌفات السابمة، ٌمكننا وضع تعرٌؾ تمرٌبً للبٌبة لوامه 

مجموعة من العوامل الطبٌعٌة الحٌة منها وؼٌر الحٌة من جهة،  أنها
ومجموعة من العوامل الوضعٌة المتمثلة فً كل ما ألامه اإلنسان من 

 .منشآت لسد حاجٌاته من جهة أخرى

 التعرٌؾ المانونً.  3

المتعلك بحماٌة وتحسٌن  .م2003( لسنة 15بالرجوع إلى المانون رلم )
لم ٌعط تعرٌفا دلٌما  ، نجد أن المشرع اللٌبًةالبٌبة فً إطار التنمٌة المستدام

منه تنص على أهداؾ حماٌة البٌبة فٌما تضمنت  2 ، حٌث نجد المادةللبٌبة
 اهرة التلوث البٌبً.منه بدل الجهود لولؾ ظ 3 المادة

ولبن كان المشرع اللٌبً لم ٌفرد البٌبة بتعرٌؾ خاص إال أنه وبالرجوع 
السالؾ الذكر، ٌمكن اعتبار البٌبة . م2003( لسنة 15) إلى المانون رلم

هواء، تربة، ، ٌشمله من ماء ذلن المحٌط الذي ٌعٌش فٌه اإلنسان بما
ن فالبٌبة تضم كبلّ من البٌبة ومنشآت مختلفة، و بذل ،كابنات حٌة وؼٌر حٌة
 الطبٌعٌة واالصطناعٌة.

وبخبلؾ التشرٌع اللٌبً نجد تشرٌعات بعض الدول لد خصت البٌبة 
منها التشرٌع المصري الذي عّرؾ البٌبة بؤنها المحٌط  شاملبتعرٌؾ 

وما تحتوٌه من مواد وما ٌحٌط بها من  الحٌوي الذي ٌشمل الكابنات الحٌة
 .[9] تما ٌمٌمه اإلنسان من منشآو، هواء، ماء، تربة

المتعلك بحماٌة البٌبة فً إطار و 03/10 المانون الجزابري رلم ماأ
، حٌث نجد للبٌبة ا المانون لم ٌعط تعرٌفا شامبلذنجد أن ه، ةالتنمٌة المستدام

منه  (3) منه تنص على أهداؾ حماٌة البٌبة فٌما تضمنت المادة 2 المادة
 .مكونات البٌبة
رٌع الفرنسً فمد تبنى تعرٌؾ مصطلح البٌبة ألول مرة فً أما التش

، فجاء فً المتعلك بحماٌة الطبٌعة م10/07/1976 المانون الصادر بتارٌخ
عة، الفصابل المادة األولى منه بؤن البٌبة مجموعة من العناصر هً: الطبٌ

 والمظاهر الطبٌعٌة ،، الثروة المنجمٌةاألرض ،الحٌوانٌة والنباتٌة، الهواء
  [.10] المختلفة

من خبلل التعرٌفات السابمة، ٌتضح لنا أن مدلول البٌبة ال ٌخرج عن 
ٌشمل و الصنؾ األول: : صنفٌنمجموعة من العناصر ٌمكن حصرها فً 
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 كابنات حٌوانٌة،و، تربة موعة من العوامل الطبٌعٌة من ماء، هواءمج
 .منشآت استحدثه اإلنسان من وٌشمل كل ما :الصنؾ الثانًو؛ ونباتٌة

 واقع البٌئة فً لٌبٌا.  4

بر رابع أكبر بلدان المارة اإلفرٌمٌة بمساحة تبالرؼم من كون لٌبٌا تع
كم167606000 ـتمدر ب

2
، وبساحل ٌطل على البحر المتوسط ٌصل طوله 

ؼٌر أن مواردها الطبٌعٌة ال تناسب ما ٌمكن انتظاره من  ،كم 1850إلى 
ا هة بالظروؾ المناخٌة وسوء توزٌعمثل هذه المساحة ألنها محدودة وهش

على اإلللٌم، مما ٌعرض أثمن مواردها )أخصب وأحسن األراضً 
الزراعٌة( ألخطار محممة من خبلل اكتساح العمران المتمٌز بالتسارع 

سنة  %60إلى  م1977سنة  %40حكم فٌه، حٌث ارتفع من توسوء ال
 نسمة 1,559,399من أضعاؾ  4 ـحٌث تضاعؾ عدد السكان ب م1987
وهذا التبذٌر ، [11] م2014نسمة سنة  6200000 إلى م1964سنة 

لؤلراضً الزراعٌة المٌمة بسبب االنتشار المفرط للمدن ٌولد والعا مإلما 
آخر ٌتمثل فً تبذٌر موارد أخرى هامة كالماء الذي ٌتمٌز بالندرة وكثرة 

ن وكو من اإلللٌم خاضعة لمناخ جاؾ من جهة، %95 حوالً كون الطلب،
الموارد الكامنة المتولدة عن الحجم السنوي لمٌاه األمطار التً تستمبلها 

  [.12ة ]ال تعبؤ إال جزبٌا وبصعوبة كبٌر األحواض المنحدرة
م 383كما أن وفرة هذا المورد ال تتعدى أكثر من 

3
 ،فردسنوًٌا لكل  

مٌاه من بٌن البلدان التً تمع تحت حد الندرة فً وفرة ال ٌجعلناوهذا الوضع 
م 1000 ـالمحددة دولٌا ب

3
ونسبة التسرٌبات فً المنوات  ،فردسنوٌا لكل  

 . [12] ة% أما نسبة تنمٌة المٌاه المذرة فهً تمرٌبا معدوم50بلؽت 
ملٌون  6540000بعدد السكان المتولع  م2020وستنخفض فً أفك 

م 261إلى نسمة 
3
بة وباإلضافة إلى األسباب المناخٌة المسب فردسنوٌا لكل  

للماء وتبذٌره من أهم العوامل  المرشدٌبمى االستعمال ؼٌر  لهذه الندرة،
 .[11] األساسٌة لذلن

، نظرا لتهدٌدها ملّحةفمد أصبحت لضٌة  أما مسؤلة التصحر فً لٌبٌا
الرعوٌة عالٌة الجودة  اطكالمن ًلمجموع المجال السهلً الواسع، وه

ة المساحات الصناعٌة أهمٌ حٌث أظهرت الصور الملتمطة باأللمار للببلد،
 ،من مساحة السهول %78.1والتً تمدر بحوالً  المهددة بظاهرة التصح

وهذا ٌرجع ألسباب عدٌدة منها الجفاؾ، األنشطة البشرٌة وكمثال لهذا 
تحمل أعداد كبٌرة من األؼنام واإلبل ٌمكنها األخٌر هو كون السهول ال 

[13]. 
نشطة الصناعٌة فبل ٌخفى عن وفً حدٌثنا عن المناطك الحضرٌة واأل

أحد أن المجتمع الحضري ٌتمٌز بالكثافة السكانٌة وتزاٌد التخصص المهنً 
الناجم عن تمسٌم العمل وفً لٌبٌا، ٌعتبر التوسع العمرانً ؼٌر المدروس 
والنمو الدٌمؽرافً وتؽٌر نمط االستهبلن فٌه من العوامل المباشرة للتدهور 

  اآلتً: سبببالتدرٌجً لئلطار المعٌشً 

 تلوث الهواء: أ. 

عرفت لٌبٌا خبلل السنوات الماضٌة تطورا هاما على الصعٌد  
الحضري والصناعً الذي سبب تلوثا هوابٌا ٌمكن فً بعض األحٌان 
مشاهدته بالعٌن المجردة، وترجع التدفمات الهوابٌة فً التجمعات الحضرٌة 

ة صادرة عن مصادر منزلٌة، تدفمات صناعٌ أساسا لحركة المرور،
الوحدات اإلنتاجٌة أو صادرة عن احتراق النفاٌات الصلبة فً الهواء 

وال شن أن األفراد ٌختلفون فً استجابتهم لملوثات الهواء، فاألطفال . الطلك
خاصة أكثر حساسٌة المتصاص أجسامهم للملوثات بسرعة وكذا كبار السن 

 والمرضى بؤمراض مزمنة.

  النفاٌات: ب. 

فاٌات حتى المسموح بها من البلدٌات هً نفاٌات خام ال إن أؼلب الن
تخضع لمعاٌٌر حماٌة البٌبة، خاصة المنزلٌة منها فهً تشكل مصدرا هاما 
 لتلوث البٌبة فً لٌبٌا بسبب طبٌعتها السمٌة والمشوهة لجمال المناظر،

كػ من النفاٌات  0.8فاللٌبً ٌنتج ٌومٌا ما ٌعادل بالمٌمة المتوسطة 
ػ فً كبرٌات المدن، باإلضافة إلى ك 2تزٌد هذه النسبة إلى الحضرٌة و

نجد أن  ٌر المحسوبة فً تؤزم هذه الوضعٌةنتابج سلوكٌات المواطن ؼ
تسٌٌر النفاٌات فً لٌبٌا ٌتمٌز بنمابص هامة كانعدام فرز النفاٌات فً عٌن 
مصدرها، انعدام المكبات الخاضعة للرلابة، نمص فً إعبلم وتوعٌة 

 .[14] المستهلن

أما فٌما ٌتعلك باألنشطة الصناعٌة فمبل صدور المانون المتعلك بحماٌة 
كانت المشارٌع الصناعٌة تنجز دون المٌام بدراسة أثرها  م2003 البٌبة

ن ٌفضلون الموالع سهلة التهٌبة ٌن والمماولٌلإوعلى البٌبة، حٌث إن المس
عٌة، وكانت مما جعل الصناعة تبتلع مساحات شاسعة من األراضً الزرا

لهذه الوضعٌة آثار على البٌبة والصحة العمومٌة، زد على ذلن إنتاج 
النفاٌات الصناعٌة كاإلسمنت والجبس والؽازات ذات المفعول الحراري 
الناجمة عن مصانع التكرٌر، وال بد من اإلشارة إلى أن التسمم األكثر 

وعلٌه  حدوثا سببها الرصاص، تذوٌب وتكرٌر الرصاص، صناعة الطبلء
فالتمٌٌم البٌبً للمشروعات الصناعٌة هو أفضل حل للتملٌل من اآلثار 
الناجمة من خبلل إٌجاد بدابل ممكنة سواء فً المعدات أو العملٌات 

 .[2] جٌةاإلنتا
فً نفس الولت الٌمكننا أن نؽفل وجود أوساط وأنواع التنوع البٌولوجً 

هو مجموع الجسٌمات فالمعروؾ أن التنوع البٌولوجً  ،التلوث فً خطر
واألنظمة البٌبٌة التً تتطور فٌها، والتنوع  ونباتالحٌة من حٌوان 

، إال أنه رؼم البٌبٌة البٌولوجً أساسً للمساعدة على التكٌؾ مع التؽٌرات
ففً الجزء الشمالً نجد  ،كون هذا التنوع ثري فً لٌبٌا إال أنه متمهمر

أما الصحراء فهً لاحلة  ،اتوفً الهضاب بعض النبات ،الؽابات المتوسطٌة
فً مجملها تمرٌبا وكل منطمة تحوي حٌواناتها وكابناتها البرٌة والبحرٌة 
التً ٌجب حماٌتها، مع العمل على زٌادة مساحة الؽابات الخضراء كما 

وتهٌبة السهول بتنظٌم عملٌات الرعً والحماٌة من  كانت علٌه لبل لرنٌن،
من التنوعات الوراثٌة ألنواع مزروعة التصحر، ولٌبٌا أٌضا فضاء للعدٌد 

، إال أنها الٌوم تعانً من عدة مشاكل كاألمراض، الحرابك، ةأو طوعٌ
وأهم ما ٌمكن ذكره والذي ٌعمل حالٌا على حماٌته . اإلفراط فً الرعً

 بدعم دولً هو المحمٌات الطبٌعٌة للحفاظ على التنوع البٌولوجً. 

  التنمٌة المستدامة . 5

 :التنمٌة المستدامةتعرٌؾ أ.  

التنمٌة فً أصلها هً ناتج عمل اإلنسان على تحوٌل عناصر فطرٌة فً 
ا ذالبٌبة إلى ثروات، أي إلى سلع وخدمات تمابل حاجات اإلنسان، ه

التحوٌل ٌعتمد على جهد اإلنسان وما ٌوظفه من معارؾ علمٌة وما ٌستعٌن 
 .سابل تمنٌةوبه من أدوات و
، وٌصل طبٌعًٌهدد توازنها الالذي فً البٌبة  تؽٌٌرذلن الالتنمٌة هً 

على االحتمال،  الطبٌعٌة ا تجاوز لدرة البٌبةذإبها إلى درجة اإلضرار 
ولدرتها على استعادة التوازن وسد التصدعات، ومن هنا ظهرت أهمٌة 

 .التنمٌة المستدامة
تركز بعض التعرٌفات االلتصادٌة للتنمٌة المستدامة على اإلدارة المثلى 

الحصول على الحد األلصى من "لن بالتركٌز على ذللموارد الطبٌعٌة، و
منافع التنمٌة االلتصادٌة بشرط المحافظة على خدمات الموارد الطبٌعٌة 

بؤن  كما انصبت تعرٌفات أخرى على الفكرة العرٌضة المابلة ،"اونوعٌته
  "استخدام الموارد الٌوم ٌنبؽً أن ال ٌملل من الدخل الحمٌمً فً المستمبل.

ولد عرفتها اللجنة العالمٌة للتنمٌة المستدامة فً تمرٌرها المعنون 
 م1987بمستمبلنا المشترن" حٌث وضعت تعرٌفا للتنمٌة المستدامة عام "

إدي إلى تدمٌر "التنمٌة المستدامة هو تلبٌة احتٌاجات الحاضر دون أن ت
 .[7] لدرة األجٌال الممبلة على تلبٌة احتٌاجاتها الخاصة

استكملت األمم المتحدة عمد ثبلثة  م2002وعام  م1972م ابٌن ع
مإتمرات دولٌة ذات أهمٌة خاصة، األول عمد فً استكهولم )السوٌد( عام 

مإتمر األمم المتحدة حول بٌبة اإلنسان"، والثانً عمد "تحت اسم  م1972
تحت اسم "مإتمر األمم المتحدة حول  م1992فً رٌو دي جانٌرو عام 

تحت  م2002البٌبة والتنمٌة"، والثالث انعمد فً جوهانسبورغ فً سبتمبر 
 .مإتمر األمم المتحدة حول التنمٌة المستدامة اسم"

تؽٌر األسماء ٌعبر عن تطور مفاهٌم العالم واستٌعاب العبللة بٌن 
فً ، فنشاطات الحٌاةفٌه ي الذي ٌعٌش فٌه وٌمارس اإلنسان والمحٌط الحٌو

أصدرت األمم المتحدة تمرٌرا حول )حدود النمو( الذي شرح  م1972عام 
ا استمر تزاٌد معدالت االستهبلن إذفكرة محدودٌة الموارد الطبٌعٌة، وأنه 

فإن الموارد الطبٌعٌة لن تفً احتٌاجات المستمبل، وأن استنزاؾ الموارد 
والموارد ؼٌر المتجددة  الؽابات( تجددة )المزارع، المراعً،البٌبٌة الم

 .)حمول النفط، الؽاز( ٌهدد المستمبل
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  :عبللة البٌبة بالتنمٌة المستدامةب.  

جاء فً أحد تمارٌر المهتمٌن بحماٌة البٌبة: "لمد نجح مإتمر لمة 
فً أن ٌستنهض ضمٌر العالم إلى تحمٌك  م1992 األرض الذي عمد عام

وٌعنى بالتنمٌة المستدامة: "التنمٌة التً تلبً . [4] ا"ًٌ ة مستدامة بٌبتنمٌ
 احتٌاجات الجٌل الحاضر دون أن تعرض للخطر احتٌاجات جٌل المستمبل

[15.] 
المتعلك م 2003لسنة  15 من المانون رلم 1 وبالرجوع إلى نص المادة

التوفٌك بٌن  "مفهوم ٌعنً ـبحماٌة البٌبة نجد أن التنمٌة المستدامة عرفت ب
تنمٌة اجتماعٌة والتصادٌة لابلة لبلستمرار وحماٌة البٌبة أي إدراج البعد 
البٌبً فً إطار تنمٌة تضمن تلبٌة حاجات األجٌال الحاضرة واألجٌال 

 .المستمبلٌة
من التعرٌفات السابمة للتنمٌة المستدامة ٌتبٌن أنه توجد ضرورة للتوفٌك 

وضرورة حماٌة الموارد البٌبٌة  تها من جهة،بٌن التنمٌة االلتصادٌة ومتطلبا
أن تحمٌك النمو  ًمن جهة أخرى، وبذلن فإن المشاكل المثارة الٌوم ه
والؽابات والهواء لذا  االلتصادي لد تم على حساب الموارد البٌبٌة كالمٌاه

 لّررت معظم الموانٌن والتنظٌمات استحالة الفصل بٌن لضاٌا التنمٌة
 . ومشكلة البٌبة

أن التنمٌة المستدامة تعد بمثابة إحدى الثوابت الجوهرٌة فً سٌاسة  كما
الدولة، كون أن البٌبة والتنمٌة ٌشكبلن وجهان لعملة واحدة وهً 
االستمرارٌة والبماء والمحافظة على حموق األجٌال المادمة وأي إخبلل بهما 

 .ٌإدي حتما إلى تدهور الحٌاة الطبٌعٌة وااللتصادٌة

ات لٌبٌا فً مجال حماٌة البٌئة بٌن الطاقة إستراتٌجٌ.  6
 والتنمٌة

 :عرض تجربة لٌبٌا فً مجال الطالة المتجددة أ. 

 ٌمكن تلخٌص التجربة اللٌبٌة فً مجال الطالة المتجددة فٌما ٌلً: 

 الطالات المتجددة فً لٌبٌا وتحدٌات استؽبللها .  1

الطالة فً العالم  برز الدول المرّشحة من لبل خبراءأتبمى لٌبٌا من بٌن 
للعب دور ربٌسً ومّهم فً معادلة الطالة نظرا المتبلكها مصادر طبٌعٌة 

السابرة فً  هابلة فً مجال إنتاج الطالات البدٌلة لمصادر الطالة االحفورٌة
فً هذا المجال،  كبٌرةوتتوفّر لدى لٌبٌا إمكانٌات طبٌعٌة  .طرٌك االنمراض

ة الشمسٌة فً العالم، وتعتزم االستثمار بامتبلكها ألحد أكبر مصادر الطال
 تتٌح لهابكثافة فً محطات الطالة الشمسٌة، خاصة وأنّها تتمتع بإمكانٌات 

نتاج وتصدٌر الطالة الّشمسٌة باعتبار تلمٌها نور الشمس الساطعة ألكثر إ
 .[16] اساعة سنوًٌ  3000من 

السنوات ولد أظهرت لٌبٌا اهتمامها فً استعمال الطالة المتجددة فً 
األخٌرة ولد تجسدت تلن الرؼبة فً إنشاء عدد من الهٌبات والمإسسات 
المتخصصة فً تشجٌع البحث والتطوٌر، ولد تؤكدت هذه الرؼبة عبر 
المرارات األخٌرة الماضٌة بضرورة تنوٌع مصادر الطالة من خبلل تنفٌذ 

دٌة البرنامج الوطنً للطالات المتجددة كحتمٌة لضمان التنمٌة االلتصا
 .المستدامة

جل تحدٌد أهذا وتمت دراسة حمول الرٌاح التً تنتشر فً لٌبٌا من 
معدالت السرعة فٌها وتمدٌر أهلٌة هذه األماكن الستمبال محطات تولٌد 
للطالة المستمدة من الرٌاح عوضا عن تلن التً تعمل بالولود االحفوري، 

ٌة فً الولت إال أن الحصة الكبرى من االهتمام موجهة للطالة الشمس
 .[17] الراهن

وبالنظر إلى أهمٌة السوق اللٌبٌة وخصوبتها تتسابك بلدان أوروبٌة 
عدٌدة لنٌل فرص شراكة مع لٌبٌا فً مجال تطوٌر واستثمار الطالات 

حٌث أبرمت لٌبٌا العدٌد من عمود الشراكة مع الجانب األوروبً،  المتجددة،
ً حول الطالة المتجدّدة وحماٌة من بٌنها مذّكرة تفاهم مع الجانب األلمان

 البٌبة.
وتعتمد لٌبٌا إستراتٌجٌات تتمثل فً تنمٌة الموارد المتجددة مثل الطالة 

جل تنوٌع مصادر الطالة، حٌث ٌنص هذا البرنامج على أالشمسٌة من 
إنشاء مصادر الطالة من أصل متجدد .ولجؤت لٌبٌا إلى هذه الطرٌمة 

 .[18]( 2، و1) الشكلٌن فًلتكلفتها البسٌطة كما هو موضح 
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     و      تكلفة االستثمار فً تكنولوجٌات الطاقة المتجددة 

2002 2030

 
 (2030 و 2002لطالة المتجددة )االستثمار فً تكنولوجٌات اتكلفة .  1شكل 
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      و       تكلفة اإلنتا  من مصادر الطاقة المتجددة 

 
 (2030 و 2002لطالة المتجددة )اإلنتاج من مصادر اتكلفة .  1شكل 

 

 أهمٌة الطالة المتجددة فً حماٌة البٌبة .  2

للموارد  أصبحت البٌبة الٌوم عنصرا من عناصر االستؽبلل العمبلنً
ومتؽٌرا أساسٌا من متؽٌرات التنمٌة المستدامة، نظرا لما ٌحدثه التلوث من 

 انعكاسات سلبٌة.
وحٌث إن الكثٌر من الموارد الطبٌعٌة ؼٌر متجددة مما ٌحتم استؽبللها 

إن  ،[5] وفك لواعد تحافظ على البماء وال تإدي إلى االختبلل أو كبح النمو
لمرتبطة باستخدامات الطالة التملٌدٌة ما ٌعرؾ من أهم التؤثٌرات البٌبٌة ا

بظاهرة االحتباس الحراري التً ارتبطت بظاهرة ارتفاع درجة حرارة 
األرض نتٌجة لزٌادة تركٌز بعض الؽازات فً الؽبلؾ الجوي وأهمها ؼاز 

لطالة المتجددة االستخدام إن وعلى العكس من ذلن، ف، ثانً أكسٌد الكربون
البٌبة نتٌجة لما تحممه من خفض انبعاث تلن أثر معروؾ فً حماٌة 

نبعاثات الناتجة الحٌث من المتولع أن تبلػ ا الؽازات ومنه التلوث البٌبً،
ملٌون طن من ؼاز ثانً أكسٌد الكربون  190 عن الولود التملٌدي حوالً

 .[1] باإلضافة إلى الؽازات األخرى م2017 سنة
 كما هو موضحالبٌبة تلوث ً وٌمكن تحدٌد مساهمة الطالات التملٌدٌة ف

 :[1] 3 الشكلب
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كذلن فً تمرٌر أصدرته شبكة سٌاسٌة للطالة المتجددة للمرن الواحد 
ٌمول بؤنه ٌجب أن تلعب الطالة المتجددة دورا  (REN21والعشرٌن )

من أجل مواجهة التهدٌدات البٌبٌة ربٌسٌا فً إمدادات الطالة العالمٌة وذلن 
فً هذا اإلطار تولع و ،خطراد وااللتصادٌة للتؽٌر المناخً التً تتزاٌ

 الطالة التملٌدٌة خبراء ألمان تفالم أزمة الطالة خبلل السنوات الملٌلة الممبلة
 بةوهذه المصادر تشكل نسشب والمخلفات الحٌوانٌة والنباتٌة(. وخاصة الخ

، هبلن الطالة تبعاً لمستوى التنمٌة فً الدول النامٌةمن مجموع است 95%
ا منظمة األؼذٌة والزراعة الدولٌة تهواستنادًا إلى التمدٌرات التً نشر

أن هنان نحو ملٌاري شخص فً الدول النامٌة ٌسدون احتٌاجاتهم  )الفاو(
من الطالة فً الولت الحاضر عن طرٌك اجتثاث األشجار المرٌبة أكثر مما 

وتستخدم مصادر الطالة التملٌدٌة عادة كالخشب والمش إلعداد  دة،تنمو عا
ن متوسط األشجار إوحسب التمدٌرات ف الطعام وتسخٌن المٌاه والتدفبة،

والؽابات المرٌبة من المدن والمناطك السكنٌة تتراجع بصورة مستمرة، هذا 
ضرار إلباإلضافة إلى ما ٌسببه ذلن من جفاؾ فً األرض والتربة وا

مما ٌضفً صورة  ؛ٌاه الجوفٌة وزٌادة فً التصحر وزحؾ الرمالبالم
كبٌبة للعالم بسبب ازدٌاد معدالت ؼاز ثانً أكسٌد الكربون وأن احتراق 
مصادر الطالة المنجمٌة ٌإدي إلى انطبلق ؼازات مختلفة كالمٌثان وأكسٌد 
الكبرٌت وأكسٌد النتروجٌن وبصورة خاصة أكسٌد الكربون، التً تتسبب 

لخبٌر ا "تسافادتسكً"وٌرى  باس الحرارة،حتة كبٌرة فً مشكلة ابصور
أنه ٌمكن للطالات المتجددة كالطالة الشمسٌة وطالة الرٌاح : األلمانً

والمواد العضوٌة أن تلعب دوًرا مهما فً مجال تجهٌز الطالة وحماٌة 
خصوصا وأن كلفة تولٌد الكهرباء من مصادر الطالة  ،المناخ مستمببل

وفً بعض األحٌان واعتمادا على المكان فإن  آخذة فً النمصان، المتجددة
 .[1]لفة التولٌد من المصادر التملٌدٌة كلفة التولٌد هً ألل من ك

 والع وآفاق الحماٌة فً لٌبٌا: ب. 

إٌجازه فٌما والع وآفاق الحماٌة فً لٌبٌا فً إطار التنمٌة المستدامة ٌمكن 
  ٌلً:

 مستدامة فً لٌبٌا:التنمٌة الوأهداؾ آفاق  . 1

فً إطار التوجه إلى دعم النمو وتهٌبة المناطك اللٌبٌة بادرت الحكومة 
 :بتخصٌص مبالػ مالٌة لدعم التنمٌة المستدامة من خبلل المشارٌع التالٌة

 مشروع حماٌة الساحل. 

 ًمشروع حماٌة التنوع البٌولوج. 

 مشروعات خاصة بالبٌبة. 

 مناطك الرٌفٌةوضع دراسة خاصة بالبٌبة وتهٌبة ال. 

 مشروعات خاصة بتوفٌر مٌاه الشرب. 

 عملٌات تحسٌن المحٌط الحضري. 

 .مشروعات إلعادة تدوٌر الممامة 
وفً إطار المإسسات الصؽٌرة والمتوسطة لررت الحكومة إنشاء العدٌد 

بإمكانها استمطاب العدٌد من فرص  م2020من المإسسات على آفاق 
مل النوعٌة واإلنتاجٌة، وتحدٌد بعض العمل مع األخذ بعٌن االعتبار عا

الفروع اإلنتاجٌة ذات المٌزة النسبٌة بؽرض إعدادها لدخول السوق 
 .العالمٌة

وفً إطار اإلنعاش االلتصادي، تم انجاز عملٌات تخص مكبات للنفاٌات 
لن هنان أعمال أنجزت وأعمال إلى ذفً المراكز الحضرٌة للببلد إضافة 

 فً لٌد اإلنجاز ومنها:

 خٌص الوحدات الملوثة لصد تحوٌلها من أماكنهاتش. 

 وضع أجهزة حدٌثة لمرالبة الهواء. 
األبٌض  طا فً إطار مخطط عمل تهٌبة البحرإعداد مخطط تهٌبة الشا    ●

المتوسط والذي ٌهدؾ إلى الحماٌة واالستعمال المدروس والدابم لموارد 
 .الشواطا فً منطمة طرابلس العاصمة

 ك الرطبة والتً لها أهمٌة دولٌةتسجٌل مولع للمناط. 
وزارة الطالة والكهرباء بإنشاء شركات مشتركة فً مجال أٌضا لامت 

، وتتمثل مهمتها م2025الطالات المتجددة فً خطة تنمٌة فعالة حتى عام 
فً تطوٌر الطالات المتجددة واالستفادة الجٌدة منها فً لٌبٌا على المستوى 

 الصناعً. 
  ها فً:وتتلخص مهام

 .تطوٌر موارد الطالات المتجددة 

 نجاز المشارٌع المرتبطة بالطالات المتجددة، ومن أهم المشارٌعإ. 

 .إمداد جمٌع مدن الجنوب اللٌبً بالكهرباء المنتجة بالطالة الشمسٌة 

 مناطك الجبل األخضر بالكهرباء المنتجة من طالة الرٌاح. إمداد 

 ٌاه الحارة والخارجة ذاتٌا االستفادة من الطالة الحرارٌة األرضٌة )الم
 الموجودة فً مدٌنة مصراتة. ومن باطن األرض( 

  إن هدؾ إستراتٌجٌات تطوٌر الطالات المتجددة فً لٌبٌا هو الوصول
إلى حصة من هذه الطالات )بما فٌه التولٌد  م2020فً آفاق 

% من 10تمل عن الللكهرباء  اإلجمالٌةالمشترن( فً الحصٌلة 
نتابج المرجوة من االستفادة من الطالات العن  الناتج العام. أما

 :المتجددة فهً

 استؽبلل أكبر للمدرات المتوفرة محلٌا. 

 مساهمة أفضل فً تخفٌض انبعاثات ؼاز ثانً أكسٌد الكربون. 

  ًتخفٌض حصة الطالة المنتجة من الولود االحفوري فً إجمال
 .الطالة المنتجة

 تطوٌر الصناعات الوطنٌة. 

 للسكان جدٌدة توفٌر فرص عمل. 

 المانون المتضمن حماٌة البٌبة فً إطار التنمٌة المستدامة .  2

لسنة  15المواطن فً صلب الترتٌبات الجدٌة: تضمن المانون رلم  -أ
المتضمن حماٌة البٌبة فً إطار التنمٌة المستدامة مصطلح و .م2003

وط التنمٌة المستدامة الذي ٌندرج ضمن االهتمامات النابعة من الخط
، والتً م1992الربٌسة المحددة خبلل لمة األرض برٌو ذي جانٌرو 

شاركت فٌها ببلدنا بنشاط وٌؤخذ المانون الجدٌد بعٌن االعتبار على 
واستلهام مبادئ  الخصوص االلتزامات الدولٌة التً وافمت علٌها لٌبٌا

عصرٌة للتنمٌة المستدامة، وٌركز على مبادئ الحموق الجدٌدة للبٌبة 
 :ادق علٌها على المستوى الدولً والمتمثلة فًالمص

 ًمبدأ التنوع البٌولوج. 

 مبدأ عدم تدهور الموارد الطبٌعٌة. 

 مبدأ االستعاضة. 

 مبدأ التكامل. 

 مبدأ العمل الولابً والتصحٌح حسب األولوٌة عند المصدر. 

 مبدأ اإلعبلم والمشاركة. 
ع نظام وٌمنح أهمٌة خاصة لئلعبلم ومشاركة المواطن لفابدة وض

 .إعبلمً بٌبً وتؤسٌس الحك فً اإلعبلم البٌبً
ا ذالمانون المتضمن تسٌٌر ومرالبة والمضاء على النفاٌات: ٌرمً ه -ب

 كٌفٌةالمانون النوعً إلى وضع حد للتسٌٌر العشوابً للنفاٌات وإلى مرالبة 
 .التخلص منها
 اسٌةاألسه الترتٌبات الربٌسة المبادئ ذا المانون من خبلل هذٌكرس ه

للتسٌٌر البٌبً المنظم للنفاٌات، وتمسم اإلجراءات التشرٌعٌة الجدٌدة 
لنفاٌات إلى ثبلث فبات: النفاٌات المنزلٌة وشبه المنزلٌة، النفاٌات الجامدة، ل

 .النفاٌات الخاصة بما فٌها النفاٌات الخاصة الخطٌرة
المانون المتضمن تحسٌن الطالات المتجددة فً إطار التنمٌة  -ج

ا المانون إدارة تتماسمها ببلدنا مع المجموعة الدولٌة فً ذٌدعم ه: مستدامةال
تحدٌد إنتاج الؽاز المسبب لبلحتباس الحراري وفً ضمان إدخال الطالات 

ا المانون إلى ترلٌة مصادر جدٌدة للطالة النظٌفة، ذالمتجددة، وٌهدؾ ه
 .متجددة وؼٌر خطٌرة على البٌبة

ا المانون الساحل ذوتثمٌن الساحل: ٌحدد ه المانون المتضمن حماٌة -د
وٌضع المبادئ األساسٌة الستعماله، تسٌٌره وحماٌته، تندرج معظم أعمال 

ا المانون ذالتنمٌة من اآلن فصاعدا ضمن بعد تهٌبة اإلللٌم والبٌبة وٌتولى ه
الحفاظ على طبٌعة الساحل على أن ٌتم أي استصبلح فً إطار االحترام 

ا اإلطار ٌحدد المانون ذمناطك الساحلٌة المعنٌة، وفً هالتام لطبٌعة ال
 .المواعد العامة والخاصة المتعلمة بحماٌة الساحل و تثمٌنه

 المانون المتعلك بحماٌة المناطك الجبلٌة فً إطار التنمٌة المستدامة: -هـ
ا المانون إلى ترلٌة الجوانب االجتماعٌة وااللتصادٌة لسكان ذٌهدؾ ه

على المٌام بؤعمال والمجالس البلدٌة فً تلن المناطك الدولة الجبال بإشراؾ 
تنشٌط المناطك  وإعادة(، ترتبط بتحسٌن الخدمات ) النمل، التموٌن، الصحة

 ضاء الجبلً. فالجبلٌة من خبلل تحسٌن إطار الحٌاة وهٌكلة مبلبمة لل
مٌة المانون المتعلك بالتهٌبة والتنمٌة المستدامة لئلللٌم: ٌستهدؾ التن -و

لعامة المستدامة لؤللالٌم على تنوعها وخاصٌتها وٌشارن فً السٌاسات ا
للتنمٌة االلتصادٌة، االجتماعٌة، وحماٌة وتثمٌن المدرات والموارد 

 .الطبٌعٌة
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ٌنص المانون على إدراج وإنشاء المدن الجدٌدة فً السٌاسة الوطنٌة للتهٌبة 
 والتنمٌة المستدامة لؤللالٌم.

 الخالصة .  7

لجعل الطالة البدٌلة والتنمٌة متوافمتان مع مماٌٌس التوازن البٌبً؛ 
ٌفة ري واختٌار تنمٌة نظذولضمان محٌط مستدام، ٌنبؽً المٌام بتؽٌٌر ج

والتصادٌات خضراء، تصدر نسب كربون ألل. وٌمكن فً هذا اإلطار 
االستفادة من آلٌة التنمٌة النظٌفة التً اعتمدها بروتوكول "كٌوتو" فً 
تطبٌمات الطالة المتجددة للحد من الؽازات الدفٌبة وتحمٌك تنمٌة نوعٌة، 

لموارد ا تهبلنوترشٌد استوافك بٌن الفعالٌة االلتصادٌة والعدالة االجتماعٌة 
االستهبلن كٌفٌة الطبٌعٌة، بإعادة النظر لٌس فمط فً أنماط اإلنتاج، بل فً 

 ا.أٌضً 
ورؼم االنتمادات التً تزعم أن دعم مشروعات الطالة البدٌلة ٌشكل 
عببا على دافعً الضرابب من جهة بل ولد ٌرفع سعر الكهرباء من جهة 

توفٌر فرص عمل جدٌدة، إال أن المزاٌا التً توفرها من خبلل أخرى. 
تسهم فً تملٌل معدالت البطالة التً عممتها األزمة المالٌة وااللتصادٌة 

 العالمٌة
 :وفما ٌتعلك بالوالع اللٌبً، ٌمكن تمدٌم االلتراحات التالٌة

أمام إمكانٌات لٌبٌا البترولٌة المحدودة واالحتٌاطات المتوفرة حالٌا  -1
اللتصادي واالجتماعً؛ ٌنبؽً تعوٌض واالستهبلن الذي ٌمتضٌه التطور ا

 ىبتبن ،من الطالات التملٌدٌة بطالة متجددة وصدٌمة للبٌبة امهم اجزءً 
إستراتٌجٌات خضراء مرتكزة على معاٌٌر مستدامة ٌلتزم بها الجمٌع، 
الحكومة والمإسسات والشركات واألفراد وهو ما سٌحمك مكاسب طوٌلة 

 خاصة والصحة عامة. األمد فً البٌبة
 .ألل تكلفةتدعٌم إمكانٌات لٌبٌا من مصادر الطالة المتجددة وجعلها  -2
على الدولة أن تتدخل ببعض المساعدة لتطوٌر سوق الطالات المتجددة،  -3

)الجزابر بالنظر لما تمتلكه لٌبٌا فً هذا المجال، ممارنة بالدول المؽاربٌة 
 كبٌرة.ؤشواط ، والتً سبمتنا ب)ألمانٌا وفرنسا( واألوربٌةوالمؽرب( 

أهمٌة دعم التكنولوجٌا والبحث العلمً خاصة فً مجال البحث عن  -4
 .الطالات البدٌلة وتطوٌر الطالات المتجددة

تفعٌل الموانٌن والتشرٌعات لتشجٌع استعمال الطالة المتجددة والنظٌفة،  -5
 .وترشٌد استعمال الطالة األحفورٌة

الجازولٌن و الدٌزل( حتى رفع الدعم كلٌا عن الولود االحفوري ) -6
ٌتسنى االستفادة المصوى من اإلمكانٌات الموجودة داخل الببلد من الطالات 

 .البدٌلة والصدٌمة للبٌبة
 ضرورة وضع لوانٌن صارمة للحفاظ على البٌبة.   -7
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