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 في ليبيا ةاالقتصادي التنمية ثره علىأو بيئيال التلوث
 
 

 الفقيه علي يوسف. أ ياسين صالح جمال. د. أ األمين حسين فتحي. د
 كلية الهندسة والبيئة، المياه قسم الهندسة كلية والبيئة، المياه قسم الهندسة كلية الميكانيكا، قسم

 مصراته جامعة مصراته جامعة مصراته جامعة

 

 
ويرررثر فيعررا  فيعررامرر  البيئررةو فعررو يعرري   يت رر أال  أيعتبررر اسننررا   رر  —لملخصص ا

وترررثر فيررإو فررن  أينرر  سليعررا أينررنس سليررإ وس  أنرراف سليعررا بعررد  الي ررا  عليعررا 
أنررافس سليررإ بسرر و نررلبي علررى المنررتو  الصرريي وتلويثعررا ب ررو أنررواو الملوثرراس 

شطة  ـررلجميع  اسن لطبيعرري المنرررا ا هررية ئررالبيلرر ا فررن   .واال تمرراعي واالقتصرراد 
م تمررع أ  و وبالتررالي فررن  ترر ثيراس  داث الجارية على سطح اسرضـررواسح شريةـررالب

 درجة التقد  الحضار  والتنمو مررع ب ـررتتناس مت اوتررة بييررث ت ررو  بسررر  عليعررا 
السررترا  مع رر  دوو لرإ. بنرراف علرى  لرر  أصربح االهتمررا  بالبيئررة ييمرو طابعررا عالميرا 

تنقلرررة مثرررو تلررروث العرررواف والميررراه وااليتبرررا  ميئيرررة مويرررد  والعرررال  فررري مسرررا و ب
علرى  افرة عناصرر الييرا  فري ال رر    اليرار  النا   ع  الملوثاس الغا ية والمرثر

 ميررع النسرراطاس البسرررية مرر  اقتصررادية وصرريية وتنمويررة  رر ل  علررى اسرضرريةو و
مررو  بالدر ررة مسررروو تن يعتبرررهتمررا  بالبيئررة والمياف ررة عليعررا االس  وا تماعيررة. 

اسولىو وبالترالي هنالر  تردابو بري  الم راهي  البيئيرة واالقتصراديةو وال يم ر  ال صرو 
بينعا س   ل  يرثر على مسروو التنمية وال نيما التنمية المنتدامة والتري أصربيس 

وليبيا هي لينس بمن   ع  ه ه المسا و البيئيةو مطلبا عالميا تنعى سليإ  و الدوو. 
لعد  االنرتقرار في الننواس االبير  نتي ة    فتر  م   ل و وباسبص منتعاني فعي 

النياني واسمني واالقتصاد  بنبب مريلة التغيير التي تمر بعا البالد مما أد  سلى 
وسهمرراو ل ثيررر مرر  البنررى التيتيررة فرري العديررد مرر  المررد  الرئينررية  اس دمررار وبررراب 

فرري  وبرررامت تنمويررة غيرراب مسرراريع  ومررعاسهميررة فرري الترروا   واالنررتقرار البيئرري. 
وع رر  اقتصرراد  نتي ررة لل ررروز أصرربح ل امررا علررى البررايثي  درانررة بطررور  ليبيررا 

لر ا فرن  هر ه تعاني منإ ليبيرا وتدابلرإ مرع ال وانرب االقتصراديةو    الوضع البيئي ال
التري تتعلرب بتلروث التربرة والعرواف الورقة تعدز سلى التعررز علرى المسرا و البيئيرة 

أثررس علرى بررامت التنميرة وانع نرس نرلبا علرى التي تعاني منعا ليبيا والتري اه والمي
  .ةاالقتصادي التنمية 

 
 .اقتصادةو التلوثو التنميةو ليبياو ئالبي ة;الكلمات المفتاحي

 مقدمة .2

خاللصصصصصصصصه تعد البيئة عنصرا مهما في حياة اإلنسان فهي الحيز الذي يمارس     
والتي يستطيع من خاللها تحقيق أهدافه الخدمية وشطته اإلنتاجية ـصصصصصصصصصصأنكصصصصصصصصصصل 
ة المختلفة المساعدة على تحقيق تلك ـصصصصصصصصصصصصر البيئـصصصصصصصصصصصصمستعينا بعناص، المتنوعة

فضال عن هصصصصصي الهصصصصصواا والمصصصصصاا والتربصصصصصة، األهداف.  ومن أهم تلك العناصر 
يصصا أساساً عنصرل أعماق تلك البيئة والتي تشك الموارد الطبيعية المخزونة في 

ل تعود وارداتها للدخل مصصصادرا تشكافة إلصصى أنهصصا  ، إضصصلكثير من الصناعات
، أولهمصا تحديات مختلفة تمثلت بتحديين أساسيينالليبية ت البيئة ـالقومي. واجه

أفراد المجتمع لتلك ل ي وغير المدروس من قبـصصصغير العلمل باالستغالمتمثصصصل  
بما ل متمثثانيهمصصصصصصصصصصا و، في عناصر تلك البيئةهصصصصصصصصصصدر أدى إلى ل الموارد بشك

اللها على ظروب ألقت بـصصصت له هذه البيئة من خراب ودمار ناتج عن حتعرض
وعدم وجود برامج تنمويصة وإصصالحية للبيئصة بسصبب عصدم االسصتقرار تلك البيئة 

السياسي الذي انعكس سلبا على مؤسسات الدولة التي يمكن أن تقوم بمثل هصذه 
دان التنمية ـصميعلى ليبية وقد انعكس هذا الضرر الذي أصاب البيئة الالبرامج. 

ه الوقائي ـصحيث تأثر القطاع الصحي في جانبيالسصكان، حياة لصى وعقتصاد االو
التصصصصي ال إلصابات باألمراض المختلفة ممصصصصا أدى إلصصصصى العديصصصصد مصصصصن اوالعالجي 

   يمكن تجاهلها.
 
 

هم مشاكل الوقت الحاضر، والتصي ظهصرت أصبحت مشكلة البيئة من أ لقدو    
إلصى حصرق كميصات هائلصة مصن الوقصود  ىأد الذي نيقبفعل التطور الصناعي والت

األحفصصوري فصصي محطصصات توليصصد القصصدرة والمصصصانع ووسصصائط النقصصل وغيصصره، نصصتج 
وأكاسيد النيتروجين هائلة من غازات العادم مثل أكاسيد الكربون عنها كميات 

انعكسصت  ، حيصثوهصي ملوثصات أساسصية فصي الهصواا والميصاه والتربصة ،والكبريت
العناصصصر البيئيصصة األخصصرى. ولطالمصصا عمليصصة اسصصتهالك الوقصصود  كافصصةسصصلبا علصصى 

تزداد يوما بعد يصوم وتأثيراتهصا السصلبية األحفوري متواصلة فإن مشاكل التلوث 
لم تعد محصصورة فصي الصدول الصصناعية المتقدمصة فحسصب، بصل أصصبحت عالميصة 

اقيصات تعقصد اتف العصالم دولالعديصد مصن  ذا بصدأت ، لصكافة المخلوقات الحية وتطال
 وبشتى الوسائل الممكنة. التلوث البيئي كل أنواع للحد من  أممية
 لصى حصد مصا علصى الصرغمإخرا أجصاا متص على المستوى الدولي االهتمام بالبيئة إن

هصصذه أولصصى كانصصت حيصصث ، مبكصصرا حسصصاس الخبصصراا بخطصصورة هصصذه المشصصكلةإمصصن 
ال إلبيئصي، حينمصا تنصاول مشصكلة التلصوث ا 2:43االهتمامات على يد بيجو عصام 

النصصف الثصاني مصن ال فصي إمسصارها الصواقعي  تأخصذالمتعلقة بهصا لصم  ثبحاألن اأ
خصرى، ألصبحت هذه المشكلة منافسة للمشاكل العالمية اأالقرن الماضي حينما 

ن هصصذه المشصصكلة عصصابرة للحصصدود مصصن البلصصدان التصصي ينبعصصث منهصصا هصصذا التلصصوث أاذ 
هذه المشكلة تهصم جميصع دول العصالم بمصا  خرى. لذلك فانأللى البلدان اإها التتعد

التي عانت من تصدهور وتصردي واضصح فصي البيئصة السصيما فصي الخمصس فيها ليبيا 
سصنوات االخيصصرة نتيجصة الحصصروب والصدمار الصصذي لحصا بالبنيصصة التحتيصة والمصصوارد 

 هوالصذي كصان تصأثير حاليصاه الطبيعية، فضال عن التردي االقتصادي الصذي تعيشص
 [.2توى  الصناعي والزراعي والخدمي ]المس ىواضحا عل

 مفهوم البيئة ومكوناتها .3

االنسصصان بمصصا فيصصه مصصن ظصصواهر طبيعيصصة  يعصصيف فيصصه بيئصصة هصصي الوسصصط الصصذيلا    
ن البيئصة تعنصي كصل العناصصر الطبيعيصة إ، وعليصه فصؤثر فيهصاثر بها ويصأوبشرية يت
طصار إلانهصا أ) علصىتعصرف . كما أنها سطح االرض ىالتي تتواجد علوالحياتية 

و الحيز الذي يعيف فيصه االنسصان والكائنصات الحيصة االخصرى والتصي يسصتمد منصه أ
 2:83عصام المتحدة المنعقد فصي سصتوكهولم عرف مؤتمر االمم و[. 3]العيف( 

المادية واالجتماعية المتاحة في وقت ما ومكصان  المواردنها رصيد أب ˮ;  البيئة
فيما جاا تعريف البيئة فصي القصانون  [.4] “وتطلعاتهحاجات االنسان  إلشباعما 

بمصصا  األنسصانالمحصيط الصذي يعصيف فيصه  نهصاأبˮ;  3114لسصنة ( (15رقصم الليبصي 
، ومنشصص ت مختلفصصة، وغيصصر الحيصصةحيصصة  يشصصمله مصصن مصصاا، هصصواا، تربصصة، كائنصصات

 [.5] “واالصطناعيةمن البيئة الطبيعية  البذلك فالبيئة تضم كو
ثر فصي ؤشصياا التصي تحصيط بنصا وتصألجمالي اإ نستطيع القول بان البيئة هي عليهو

طصار إلهصي ا لإلنسانوجود الكائنات الحية على سطح االرض، والبيئة بالنسبة 
الرئيسصصية للحيصصاة مثصصل المصصاا  عناصصصرالالصصذي يعصصيف فيصصه والصصذي يحتصصوي علصصى 

البيئصصة الصصى قسصصمين رئسصصيين  ين قسصصمواالبصصاحثوالهصصواا والتربصصة. وبالمجمصصل فصصإن 
 هما;
فصصي  لإلنسصصاندخصصل  وهصصي عبصصارة عصصن المظصصاهر التصصي ال : الطبيعيصصةالبيئصصة  -2

)الصصصصصحراا، البحصصصصار، المنصصصصا ، التضصصصصاريس، مثصصصصل وجودهصصصصا او اسصصصصتخدامها 
 . الحية الماا......الخ( ولها تاثير مباشر وغير مباشر في حياة الكائنات

توقبل  7102 اغسطس 01 في وروجعت 7102 اغسطس 6 في بالكامل الورقة استلمت  

7102 سبتمبر  0 في  العنكبوتية الشبكة على ومتاحة ونشرت 7102 اغسطس 70في  للنشر          
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نسصصصان )الصصصنظم االجتماعيصصصة أللبيئصصصة التصصصي شصصصيدها اهصصصي ا:  البيئصصصة المشصصصيدة -3
سسصصصاتية( وتشصصصمل اسصصصتخدامات االراضصصصي الزراعيصصصة والمنصصصاطا السصصصكنية والمؤ

 .  [27] عية والمناطا الصناعية والتجاريةوالتنقيب عن الثروات الطبي
ة التفاعصصل نهصصا دائمصإمتكاملصة ليسصت جامصصدة بصل البيئصصة هصي وحصصدة وبالمجمصل فصإن 

بيئصصة مصصدلوالت الفصصإن  لصصذا هصصم مكونصصات البيئصصة.أنسصصان كونصصه إلفصصي ا ؤثرثر وتصصأتتصص
تتسصصع لتشصصمل البيئصصة الطبيعيصصة والمشصصيدة والبيئصصة االجتماعيصصة والبيئصصة الجماليصصة، 

رض بتكوينهصصا الجيولصصوجي وحركاتهصصا وسصصطحها ومناخهصصا والتربصصة ألوتشصصمل ا
   والتوزيع النباتي والحيواني وغيرها.

 التوازن البيئي واختالله .4

مصصا تحويصصه مصصن عصصن أيصصة مسصصاحة مصصن الطبيعصصة وهصصو عبصصارة النظصصام البيئصصي ن إ    

كائنات حية ومواد حية في تفاعلهصا مصع بعضصها الصبعض ومصع الظصروف البيئيصة 

األنظمصصة ومصصا تولصصده مصصن تبصصادل بصصين األجصصزاا الحيصصة وغيصصر الحيصصة، ومصصن أمثلصصة 

مصر أ اتزان مجموعة االنظمة البيئيصةلذا فإن  .[28] النهر والبحر ،البيئية الغابة

ائيصة ذلغاتصوازن فصي مجمصل الصدورات ال  يعنصي ، وهولحياةضروري الستمرار ا

واالسصصتهالك والتحلصصل داخصصل  اإلنتصصا ساسصية والمسصصالك المتداخلصصة للطاقصصة بصين ألا

 ةبلصان المصوارد الطبيعيصة هصي  مصوارد قأبعصين االعتبصار  ذخصألالنظام البيئي مع ا

ننا نبحصث إنا مفهوم التوازن على المستوى البيئي فذخأذا إ الزمن. معللنضوب 

كالطاقصصصة الشمسصصصية  وسصصصط المحصصصيطالتي مصصصن أت البيئيصصصة التصصصي تصصصفصصصي المصصصدخال

لمخرجصصات التصصي تطصصر  فصصي وكصصذلك اائيصصة، ذكسصصجين والمصصاا والعناصصصر الغألوا

ذائيصة وعناصصر غ   CO2 , O2, H2Oتشصمل وسصط المحصيط البيئصي والتصي 

     أن لغرض الوصول لحالة االتصزان يجصب و .نشطةوطاقة حرارية ناتجة عن األ

   [.6]في معدل دخول المدخالت وخرو  المخرجات لتعادلتوفر شرط اي

لصى احتفصاظ إن التفاعل بين مكونات البيئصة عمليصة مسصتمرة وتصؤدي فصي النهايصة إ
نتيجصصصة لتغيصصصر بعصصصض الظصصصروف الطبيعيصصصة اخصصصتالل  أالبيئصصصة بتوازنهصصصا مصصصالم ينشصصص

ن مصصن ظصصاهرة االحتبصصاس الحصصراري آليحصصدث اا )الحصصرارة االمطصصار(، ولعصصل مصص
دى الى ارتفصاع فصي درجصة الحصرارة أفي الجو والذي  CO2فاع نسبة نتيجة ارت
ذوبصان الثلصو  التصي تنصذر بفيضصانات وغصرق المصدن  سهلمر الذي ألا ،في الجو

 هو نتيجة لعدم التوازن البيئي. القريبة من البحار والمحيطات
)البيئيصصة( بشصصكل حصصداث تغيصصر فصصي الظصصروف الطبيعيصصة إن تصصدخل االنسصصان فصصي إ

يصصف البحيصصرات وبنصصاا تجفبسصصبب الصصى اخصصتالل فصصي التصصوازن البيئصصي  دىأمباشصصر 
الغابصصصصات وردم المسصصصصتنقعات واسصصصصتخرا  المعصصصصادن  ع أشصصصصجارالسصصصصدود واقصصصصتال

نسان )الصلبة والغازيصة( فضصال عصن اسصتخدام ألومصادر االحتراق وفضالت ا
ؤدي الصصى اخصصتالل فصصي التصصوازن البيئصصي كصصل ذلصصك يصص الكيمائيصصةسصصمدة ألالمبيصصدات وا

[2.] 
االختـالل في التـوازن الطبيعي للبيئـة انقـراض الكثيصـر مصـن  ظواهرومـن     

الغابات التصي تحولصت إلصى  لكالنباتـات و الحيوانـات و الكائنات البحرية، و كـذ

نسصصبة ختفصصي تو هنصصاك احتمصصال أيضصصا أن  ،صصصحاري فصصي مختلصصف أنحصصاا العصصالم

ثقصصب طبقصصـة األوزون  هرو أخطصصر هصصذه الظصصوا كبيصصرة مصصن الغابصصـات االسصصتوائية،

الصصذي يشصصكل تهديصصدا مباشصصرا علصصى كوكصصب األرض. و كصصل هصصذه المظصصاهر كانصصت 

سصصببا فصصي تغيصصر المنصصا ، و توقصصع ارتفصصاع درجصصة الحصصرارة بمقصصدار ثصصالث درجصصات 

، و سصصيترتب عليصصه ارتفصصاع مسصصتوى سصصطح البحصصر 3161مئويصصة بحلصصول عصصـام 

ا أن يرتفصصع سصصطح و مصن المحتمصصل أيضص ،سصصم 211 – 61بمقصدار يتصصأرجح بصين 

و يؤكصـد علمصـاا البيئصـة و خبراؤهصا أن  .القصرنالبحر بمقـدار متريـن مع نهايـة 

اإلنسـان هو العامل الرئيسصي فصي اضصطراب التصوازن الطبيعصي فصي هصذا الكصون 

ال نتيجة ألنانيته، و ميله لالستفادة القصوى من مكونات البيئصة دون أن يلقصي بصا

اسصتنزافه لمصوارد الطاقصة  لكاألخصرى، و كصذ ألضرار التي تصصيب المخلوقصاتل

من أجل رفاهية اإلنسان على حساب زيـادة النفايصـات و الملوثصـات، و عمليصات 

البنصصاا و التنميصصة، و عمليصصـات التعصصدين السصصطحي للقشصصـرة األرضصصية، فضصصال عصصن 

 التفجيصصـرات النوويصصة فـصصـي األجصصـواا و الحصصـروب الكونيصصـة و م سصصيها التدميريصصة

[7]  . 

 مشكلة البيئية من منظور اقتصاديال .5

 مصن مجموعصة تصوفر التصي الملكيصة أنهصا علصى االقتصاد علم في البيئة إلى ينظر
 التصي الحيصاة نظصم تصوفر أنهصا حيصث جصدًا الخاصصة األصصول من فهي ، الخدمات
فمصن  األصصول لبقيصة بالنسصبة األمصر هصو وكمصا . الحيصاة قيصد علصى البقصاا  تضصمن

 .  للجصنس البشصري الخصدمات تقصديم تتصابع بحيصث تهصاقيم تصدهور منصع المطلصوب
 مصن اسصتهالكية منتجصات إلصى تتحصول التصي الخصام بصالمواد االقتصصاد البيئة تزود
 وبشصكل أو اإلنتصا .  التحصول عمليصة تغصذي التصي  والطاقة اإلنتا  عملية خالل
،   نفايصات شصكل علصى البيئصة إلصى تعصود والطاقصة الخصام المصواد تلصك فصإن عصام
   يوضح هذه العالقة. 2خطط في شكل والم
 

 
 

 [8] . التداخل بين البيئة واالقتصاد2شكل 

 
 االقتصادية والنظم البيئة بين العالقة فإن واسع بشكل البيئة تعريف تم ما وإذا

 هصو المغلصا النظصام فصإن للمجتمصع   وبالنسصبة ".مغلقًصا نظاًمصا" تعتبصر أن يمكصن
 مصن (غيرها أو مواد – طاقة) مدخالت ةأي على الحصول فيه يتم الذي النظام
 فهصو " المفتصو  النظصام " أمصا . منصه مخرجات أية نقل يتم ال كما النظام خار 
 . [8] الطاقة أو المواد ويصدر يستورد فهو ذلك من العكس على

الزيصصادة فصصي حجصصم اذا مصصا اسصصتمرت يحصصصل قصصد ن تفصصاقم مشصصكلة التلصصوث البيئصصي إ
ن تصصصور النشصاط االقتصصادي الصصى مصاال نهايصصة النشصاط االقتصصادي، حيصصث اليمكص

   لما يصاحبها من زيادة في استهالك الموارد الطبيعية القابلة للنفاذ.وذلك 
 

 
 [25]. مصادر التلوث الرئيسية ونسبة كل منها 3شكل 

 
مخلفات يستلزم التخل  منهصا  مانهالنشاطين االنتاجي واالستهالكي ينتج عان 

دي ؤمصصر الصصذي يصصألالصصى زيصادة فصصي التلصصوث البيئصي، ادت أوكلمصا زادت المخلفصصات 
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لصصى زيصصادة فصصي التكصصاليف االقتصصصادية واسصصتنزاف فصصي المصصوارد الطبيعيصصة وافسصصاد إ
يبين المصادر األساسية التي تؤدي إلى التلوث البيئي ونسصبة  3والشكل  للبيئة.

 مساهمة كل منها في هذا التلوث. 
التصصدهور ، ينسصصصجم مصصع أهصصصداف   إن التعامصصل مصصع البيئصصصة والمحافظصصة عليهصصصا مصصن

التنمية االقتصصادية والتطصور، و إن مصن األهصداف األساسصية للتنميصة االقتصصادية 
هو رفع مستوى معيشة الناس ، وهذا ينسجم مع أهصداف المحافظصة علصى البيئصة 
ومواردها، بل إنه من أفضل التعريفات للمحافظة عليهصا وحسصن التعامصل معهصا 

غالال عقالنيصصصصا ، واسصصصصتعمالها بصصصصالطرق السصصصصليمة هصصصصو اسصصصصتغالل مواردهصصصصا اسصصصصت
 والمنطقية لتحسين معيشة اإلنسان.

 تسصاهم  التصي النشصاطات مجموعة هي البيئة اقتصاديات إنوهكذا يمكن القول 

 واألقصاليم، للمنصاطا والطبيعيصة واالجتماعيصة االقتصصادية التنميصة تفعيصل فصي

 :في اهتمامها يتركز وبالتالي

 والطبيعيصة واالجتماعيصة االقتصصادية البيئصة ناصصرع تنظصيم أو معالجة .2
 .مناسب بشكل األساسية المكانية البيئة توفير لضمان الالزمة

 مكونصات وتأسصيس اإلنسصان ورفاهيصة االقتصصادية التنميصة تشصجيع  .3
 .نظامها

 عمصل وبرنصامج مشصتركة بأهصداف الوكصاالت تصزود اسصتراتيجية وضصع .4
 .التنموية راتيجيةاالست تحقيا يضمن بما للموارد وتوفير

 التخطيطيصة النشصاطات جميصع التنميصة سصياق فصي تعنصي البيئصة اقتصصاديات إن
 معقصدا مجصاال تمثصل فإنهصا والصصيانة، والتشصغيل والتطوير والميزانية والبرمجة
 أقسصام بصين الموزعصة مسصؤوليتها إن الصعوبات من يزيد ومما تحليله، يصعب
 وفروعها المركزية الحكومة ) لمكانيةوا اإلدارية األجهزة في مختلفة قطاعية

 البيئصة القتصصاديات السليمة اإلدارة وتحتا  .( واألقاليم بالمحافظات الموجودة
 اإلدارية المستويات جميع على و المؤسسي، الصعيد على وتنسيا تعاون إلى
[9]. 

 التكاليف االقتصادية للتلوث البيئي .6

 من ما كل على تصرف التي يةالنقد وااللتزامات المصروفات بها ويقصد    
 يثبصت ومصا وغيصره، معصدات مصن البيئصي النظصام علصى للمحافظصة يصؤدي شصأنه أن
 وكالصة وعرفتهصا.  وتحسينها البيئة بحماية الخاصة بالمعايير المؤسسات التزام
 النقديصة وغيصر النقديصة اآلثصار األمريكيصة "بأنهصا المتحصدة بالواليصات البيئصة حماية
 البيئصة، جصودة علصى أنشصطة تصؤثر نتيجصة المنظمصة أو أةالمنشص تحصدثها التصي

والتكصاليف  )الصصريحة( التقليديصة التكصاليف مصن كصال النفقصات هصذه وتتضصمن
   .[:] "أقل بدرجة الملموسة والتكاليف المحتملة، الضمنية

صصال  الصدمار إة لتغطية خفض وتفادي وذتتمثل الكلفة البيئية في النفقات المتخ
او المحافظصصة علصصى  ممارسصصة المؤسسصصات االنتاجيصصة لنشصصاطهاالبيئصصي النصصاتج مصصن 

الموارد المتجددة او غير المتجددة مثل تكصاليف طمصر النفايصات والصتخل  منهصا 
والمحافظصصة علصصى الميصصاه ونوعيصصة الهصصواا والحصصد مصصن الضوضصصاا والبحصصث عصصن 

لصذا فصإن تكصاليف التلصوث ، نتاجيصة صصديقة للبيئصةإولية وعمليات أمنتجات ومواد 
 .مباشرة وغير مباشرة نوعينالى قسم ن أن تيمك
 :هي تشملوو  المباشرةالتلوث تكاليف  أ.
 مراض التي تسببها الوحدات االنتاجية.تكاليف المعالجات الطبية لأل -2
 نتيجة التلوث. باألمراضجور والمرتبات للمصابين ألتكاليف ا -3
 تكاليف المحاصيل الزراعية التالفة نتيجة التلوث. -4
 تكاليف التخل  من النفايات. -5
 الغير مباشرة  التلوثتكاليف  ب.

ككصصل وعلصى سصصبيل المثصصال تكصصاليف  اإلنتصصا تتمثصل بالتكصصاليف التصصي تخصدم مراحصصل 
ثصصل الهصصواا والمصصاا والحيصصاة المصصوارد البيئيصصة المسصصتنزفة خصصالل عمليصصة االنتصصا  م

ماديصة فقصط ال لصىتقتصر ع الللتلوث ار السلبية فاآلث البرية )نباتات وحيوانات(.
الحصد منصه ونفاقه من اجل التخل  مصن التلصوث إيتم  ابل تتعداها لتشمل مقدار م

 لتنفيصذموال الالزمصة ألما يكون غالبا على حساب توفير ا يضا، وهوأوالحماية 
بصاا ألعالصى ارتفصاع حجصم ان االحصصااات الدوليصة تشصير إ جديصدة. نمائيةإخطط 

حيث قدر معهد مراقبصة البيئصة العالميصة التصابع  ،االقتصادية للتلوث البيئي عالميا
تريليصصون دوالر، كمصصا ورد فصصي  51عبصصاا بحصصوالي ألمصصم المتحصصدة حجصصم تلصصك األل

جمصصصالي النصصصاتج إ% مصصصن 5-3ن مكافحصصصة التلصصصوث يحتصصصا  الصصصى أنفصصصس التقريصصصر 
 .[2]العالمي

 البيئي في ليبيااالقتصادية للتلوث اآلثار  .7

   التلوث.ثارها على آاالنشطة الزراعية و أ.

ثار بيئيصة ضصارة يهصدد آعنها  في الزراعة ينتج علمية ن استخدام الطرق الغيرإ
قاعدة الموارد الزراعية من خالل عوامل التعرية والتصحر والملوحة وتلصوث 

ان النشصاط الزراعصي  .الزراعصيالتربة كل هذا يؤدي بدوره الى تراجع االنتا  
وث الميصاه )السصطحية والجوفيصة(، كصل ثار سلبية في تردي نوعية التربة وتلآله 

قصل خطصورة مصن أنهصا تعتبصر أال إذلك له تاثيرات سلبية على الصحة بشكل عام 
 ; [21]ومن هذه اآلثارخرى، ألنشطة األثار المترتبة من ااآل

نتيجصة  راضصي اوألهو نتيجصة االسصتغالل الغيصر واعصي لو ;التصحر .2
سصصتقرار وازالصصة التغيصصر المنصصاخي فصصي الصصنظم الجافصصة ويعصصد عصصدم اال

الغطصصاا النبصصاتي والرعصصي الجصصائر مصصع شصصحة المصصوارد المائيصصة عوامصصل 
االراضصصي وكفااتهصصا االنتاجيصصة وكصصل هصصذه العوامصصل  لهصصا تصصاثير علصصى

تعتبصصر مشصصكلة التصصصحر مصصن اكبصصر المشصصاكل  تصصودي الصصى التصصصحر.
راضصصصصي المتصصصصصحرة فصصصصي ليبيصصصصا  ألا حيصصصصث تقصصصصدرالبيئيصصصصة فصصصصي ليبيصصصصا 

وتبلصصصص   ، % 1:اي مصصصصا نسصصصصبته  كيلصصصصومتر مربصصصصع 257635988
ي أكيلومتر مربع 2915764لمهددة بالتصحر حوالي  االراضي ا
دي ؤلتصصحر يصهصذا ا .[22]جمالي مساحة ليبياإمن % 21ما يمثل 

الى خسارة كبيرة في المحاصيل الزراعية وكذلك تخفيض نصصيب 
 اإلنتصا راضصي الصصالحة للزراعصة وبالتصالي انخفصاض ألالفصرد مصن ا

ا يصصؤدي الصصى انخفصصاض حصصصة المصصواطن مصصن المصصواد الزراعصصي ممصص
 ائية المنتجة محليا.ذالغ

نصواع كثيصرة مصن أتسصتعمل فصي ليبيصا  المبيدات واالسمدة الزراعيصة ; .3
 اتهصصصصصاكمي تفصصصصصات الزراعيصصصصصة وقصصصصصد ازدادآللمكافحصصصصصة االمبيصصصصصدات 
نتيجصة للزيصادة فصي  في السصنوات االخيصرة بشصكل ملحصوظ ةالمستخدم

سصصمدة دور ألن لهصصذه المبيصصدات واأمصصن  . بصصالرغماالنتصصا  الزراعصصي
ذات نهصصا فصصي نفصصس الوقصصت أال إالزراعصصي  اإلنتصصا كبيصصر فصصي زيصصادة 

 والمستهلكين. على المزارعين جسيمة ضرار بيئية وصحية أ
المصصدر الوحيصد للميصاه فصي  هصيتعد المياه الجوفيصة  المياه الجوفية ; .4

تخدام اسصصص وبالتصصصالي فصصصإن ،بحيصصرات نهصصصار والأتوجصصصد  ليبيصصا حيصصصث ال
للصصصرف الصصصحي عصصدم وجصصود بنيصصة تحتيصصة لبصصار السصصوداا نتيجصصة آلا

لصصى تسصصرب الميصصاه إدي ؤمصصر الصصذي يصصألطصصراف المصصدن اأوخاصصصة فصصي 
مصال  والملوثصات أليزيد من تركيصز ا الملوثة الى المياه الجوفية مما

 فراد المجتمع.   أض بين امرألسبب الكثير من ات التيخرى ألا
                  

 ;ارها على التلوثثآنشطة الصناعية وألا ب.
 تلوث التربة ; 

ضية ـصصن قإف ،وأخطرهليبيصصا التلوث البيئي في ل برز أشكاأحد أيعد تلوث التربة 
ه ـصصى وجـصصلتربة علبصصا لحصصامعقد ومصصا أحدثتصصه مصصن تلصصوث بيئصصي سصصلحة ألمخلفصصات ا
 ات الالحقصةاالسصتراتيجية للحكومص التحديات أكبصرواحدة من  ، تعتبرالخصو 

وحتى نهاية  ليبيصصصصصابالرغم من أن  .والصحيألقتصصصصصصادي ستويين اـصصصصصى المـصصصصصلع
نوعصصصا مصصصا بسصصصبب قلصصصة النشصصصاط الزراعصصصي تمتلصصصك بيئصصصة نظيفصصصة  كانصصصتالسبعينات 
جعلت  3122بعد االن وخاصصصصة إال أنه  والمصصصؤثرات الخارجيصصصة، والصصصصناعي

مكصصصب للنفايصصصات التربة إلى  لللتخريب المبرمج الذي حو دفاـصصصصبح هـصصصتالتربصصصة 
الحياة  تمرارـصصصصصصصاس والتي تهددل  األمن البيئي بالدمار الشام تهدد المختلفة التي

ات ـصصصالدراسات و القياس رااوبسرعة إجاألمصصصر لذا يستوجب  ،بأشكالها المختلفة
إلى جملة من  ليبيصصصصافي بصصصصة التر تعرضصصصصت ة لملوثات التربة المختلفة.ـصصصصالميداني

برز أالتربة وانجرافها من  تملحـصصصصصصصصصصصصل ويعد عام ،التأثيرات وبدرجات متفاوتة
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التي تؤثر على نشاطها الحيوي ويمكن تلخي  أبرز مصادر تلوث ل العوام
 تي;آلفي االتربة 
البيانات والدراسات المتاحة إن  تلوث التربة باألسمدة والمبيدات; -2

وقد تكون نادرة حيصث أن ليبيصا  نوعا ما،ب محدودة ـذا الجانـفي ه
ود ـصصوالسبب  يعبشصصكل كبيصصر من مشكلة التلوث باألسمدة تعصصاني ال 

، تعاني من نق  العناصر الغذائية فيها ال الليبيصصصصصصصصةإلى أن التربة 
ل ر أن استخدام األسمدة ال يزاـصصصصصصصصصصصصهذا من جانب ومن جانب  آخ

مدة ـصصافة األسـصصإال أن مشكلة إض ،دون المستويات المطلوبة عموما
ضافة  ـصصصصصصصنحصر بتلوث المياه الجوفية حيث تتعرض األسمدة  المت
ى االنجراف نتيجة لسقوط األمطار الكثيفة ـصصصصصصصصة إلـصصصصصصصصى التربـصصصصصصصصإل

ل والتعرية إذ أن البعض منها يترشح إلى المياه الجوفية من خال
التربة. أما تلوث التربة بالمبيدات فهو اآلخر محدود إذ يمكن أن 

النترجة كبكتيريصا  تربة النافعة الأحياا ى ـتؤثر بعض المبيدات عل
ه السلبية. ـصصصن تأثيراتـصصصمـصصصل إال أن عدم مكوث المبيد في التربة يقل

فقد أشارت نتائج أحد البحوث التي أجريت عدم مكوث مبيد 
إلى % منصصصصصصصصصصصصه  89األوردرام أو المولينيت في التربة حيث يفقد 

بينما قدرت كمية ، األيام القليلة بعد الرفل الغالف الجوي خال
صة من ـصصصصصصصص% أما الكمية الممت:مبيد الممتز  في التربة بحدود ال

 [ .23% ] 5.6-5فهي بحدود المحصول 
; تعتبصصصصر الدراسصصصصات فصصصصي هصصصصذا تلوث التربة من األنشطة الصناعية -3

المجصصصال محصصصدودة نوعصصصا مصصصا وذلصصصك ألن المنشصصص ت الصصصصناعية ذات 
التصصأثير الكبيصصر علصصى تلصصوث التربصصة محصصدودة أيضصصا ومحصصصورة فصصي 

ي المنصصاطا المحيطصصة بهصصذه المنشصص ت، والسصصيما مصصصانع األغلصصب فصص
اإلسصصصمنت وبعصصصض مصصصصانع البتروكيمياويصصصات. إن تسصصصاقط المصصصواد 
الملوثصصة الصصصلبة علصصى األراضصصي الزراعيصصة المحيطصصة بصصدا واضصصحا 
حصصول هصصذه المصصصصانع، ممصصا أدى إلصصصى تلصصف هصصصذه األراضصصي حيصصصث 
أصبحت غير صصالحة للزراعصة كمصا فصي مصصنع الخمصس ومصصنع 

غيرهصا مصن المصصانع.  وفصي اآلونصة األخيصرة بصدأت تظهصر زليتن و
مصصصادر جديصصدة لتلصصوث التربصصة بسصصبب تصصدمير بعصصض مسصصتودعات 
التخصصزين للصصصنفط وخطصصوط النقصصصل ممصصا أدى إلصصصى تسصصرب واحتصصصراق 
كميصصصات كبيصصصرة مصصصن الصصصنفط، وذلصصصك نتيجصصصة للصصصصراعات السياسصصصية 

 واألمنية واالقتصادية على امتالك هذه المنش ت الحيوية. 
وسرعة التركيصصب تعقيدا في هصصو األكثصصر  ;للتربصصة لوث الكيمياويالت -4

بحيث يصعب على المياه والحرارة ، التربةداخصصصصل  نتشار فصصصصي اال
لمواد الكيمياوية منصصصصصصصه، وال سصصصصصصصيما االتربة تحليلصصصصصصصه وتخلصصصصصصصي  

المخصصة لمكافحة الحشرات والبكتريا والفطريات وغيرها. 
الكيمياوية اتهصصصا  كبالسامة ومرإضصصصافة إلصصصى ذلصصصك فصصصإن الغصصصازات  

تتميز بشدة فعاليتها وقدرتها على االحتفاظ بحيويتها لفترة 
وهذا ما يساعدها على الترسب في أجزاء النباتات التي  ،طويلة

كما إن وجودها في التربة  ،تتغذى عليها الحيوانات والطيور
يساعد على انتقالها بواسطة الحشرات والديدان التي تتحرك في 

ببقايا المركبات الكيمياوية المتناثرة حيث األراضي الملوثة 
كما تصيب الطيور التي تتغذى على  ، تصاب هذه األحياء أوال

من المواد الكيمياوية ال تؤدي إلى  لك أنصواع هناو .الحشرات ثانيا
يتم خزنها  حيصصصصصصصصصصصصصصصصصثتعريض الكائنات الحية إلى الموت مباشرة 

 بسهولة فيل وخصوصا تلك المركبات التي ال تتحل ،جزئيا
في أنسجة الكائنات الحية وتفرز في النهاية كسموم و ،التربة

وتتحرك تحت تأثير  ،ضمن الدورة الطبيعيةل معقدة للتربة وتدخ
وبهذا  .والمياه الجوفية إلى أعماق التربة والى اآلبار األمطار

هناك احتمالية تعرض التربة والمياه إلى التلوث الكيمياوي 
يق علمي كيمياوي لرصد فرل المعقد وهذا ما يتطلب تشكي

ثار التلوث الكيمياوي في التربة ودراسة اآلثار آومكافحة 
الصحية واالقتصادية على اإلنسان والدولة والذي يعده الخبراء 

ثارسلبية آله من  من أخطر مصادر تلوث البيئة والتربة لما

خطيرة على صحة اإلنسان وإصابته بأمراض السرطان 
. هصصصذا والنساء وغيرهال قم للرجاوالتشوهات الخلقية وأمراض الع

العمليات فيهصا  ستالتي تكر المناطا في النوع من التلوث يتركز 
 [.23كانت سكنية أو زراعية أو برية ] سوااالعسكرية 

 تلوث الهواء;
 ، حيصصصصصصصصصصصث أن ليبيصصصصصصصصصصصاالتلوث في ل برز أشكاأخطر وأيعد تلوث الهواء من    

رات األساسية لدراسة حالة ة الهواء المحيط يعد إحدى المؤشـصصصصصصصصصصصصدراسة نوعي
 ;  فيما يلي تتلخ  هذا التلوث  مصادر ، وأهم ليبياالبيئة في 
الغبار المتساقط  ;لاألو ،والتي تأخذ شكلين ;المصادر الطبيعية -2

رات المعتمدة لنوعية الهواء المحيط على ـصصد  المؤشـصصالذي يعتبر أح
 .اطق الصحراويةـصللمنة  اورـصوصا المجـوخ  ،البلدياتمستوى  

ل وقد أشارت الدراسات والتقارير الفنية التي أجريت خال
المشكلة الرئيسية ل ى أن الغبار العالق يشكـصصصصصصالسنوات الماضية  إل

ي ظواهر ـصصصصصصصصصة  وهـصصصصصصصصصيليه الغبار المتصاعد ثم العواصف  الترابي
  صصصصبح تكصصصرر حصصصدوثها ملحصصصوظ فصصصيأقصصصد و ،ليبيصصصاطبيعة مألوفة في 

الكثبان الرملية وازالصصة النباتي ر بسبب إزالة الغطاء ـصصد  األخيـصصالعق
ثيرات الجفصصصصاف أتصصصإلصصصصى ضصصصافة إلبا ،الشصصصماليةال سيما في المناطق 

 فصصي السصصنوات االخيصصرة. كافيصصةعصصدم سصصقوط االمطصصار بكميصصات بسصصبب 
تشصصير إلصصى أن زيصصادة الدراسصصات البيئيصصة فصصي هصصذا المجصصال علمصصا أن 
 اوثصالعالميصة تسصبب تل عن المعصدالت(  SPعالقة )الدقائا تراكيز ال

 .[23]للبيئة  اكبير
والتي تعتبر من المصادر الرئيسية المسببة  ;لمصادر الصناعيةا -3

تختلف  .يط وتغيرمكوناته األساسيةـصصصصصصصصواء المحـصصصصصصصصتلوث الهفصصصصصصصصي 
ش ت ـصصصا  المنـصصصي  تطرحهـصصصالتالغصصصازات المنبعثصصصة  اتوكمي ات نوعي

إن أنشطة  ، حيصصصصصصصصصصصصث الصناعية اختالفا كبيرا من منشأة إلى أخرى
الصناعات الكيماوية ل ة للهواء تشمـصصصصناعي  الملوثـصصصاع  الـصصصالقط

شائية كصناعة ـصصصصصصصناعات اإلنـصصصصصصمدة والـصصصصصصوالبتروكيمياوية  واألس
ية  ـصصصصصصصصصصصصصصصصناعات الهندسـصصصصصصصصصصصصصصصاالسمنت واإلسفلت باإلضافة إلى ال

، ة ومحطات توليد الطاقة الكهربائية والصناعات النفطيةـصصصصصوالغذائي
ه المصصصصانع فصصصي هصصصذواآلليات المستخدمة  المعصصصدات غلب أأن علمصصصا 
 قديمة ومستهلكة. هي 

تلوث هواء  وخاصة المركبات والتي تعمل على  ;لالنقل وسائ -4
ل العواممن تعد   والمناطا السكنية بشكل رئيسي، وهي المدن 

مستوى المدن  األساسية الفعالة إلفساد جودة الهواا على
بنغازي وطرابلس منها مثل والتجمعات السكانية الكبيرة 

الخاصة والعامة بل   عدد المركبات  ا، حيث وغيره مصراتهو
  3127لغاية  3112المسجلة في مدينة مصراته من عام 

 4، كما في شكل  3127احصائية  حسبمركبة    224749
 [.24الذي يبين نسب هذه المركبات ]

 

 
 . نسبة المركبات المسجلة في مدينة مصراته 4شكل 
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كميصصات كبيصصرة توى على المحوالصصديزل فالسيارات تستخدم البنزين 
  Pbالرصصا  و NO ,NO2 ,CO ,CO2من الملوثات مثل )

يبينصصان نسصصب الملوثصصات التصصي تصصصدر  6و  5، والشصصكلين غيرهصصا(و
ن هصصذه الملوثصصات أحيصصث  .مصصن مركبصصات البنصصزين ومركبصصات الصصديزل

كثصصصر مصصصن أو ـصصصهبشصصصكل سكنية ـصصصفي المناطق  الوفي الهواء تنتشصصصر 
العامصصصصصصصصصصصصصصصصة بأضرار على الصحة  مما يتسبب ،المسمو  به دوليا

ذوي األعمار الحساسة وهذا ما يفسر لنا انتشار ـصصصصصصصصصصة لـصصصصصصصصصصوخاص
الوالدات المشوهة وأمراض السرطان وضيق التنفس حيث 

سرطان ـصصصصابين بالـصصصداد المـصصصشهدت السنوات األخيرة تضاعف أع
 .  [ 25]  ااوتزايد األمراض الناتجة عن تلوث الهو

 

 
 ة البنزين. نسبة االنبعاثات من مركب5شكل 

 

 
 . نسبة االنبعاثات من مركبة الديزل6شكل 

 
 تلوث المياه ;

 الليبيصةالتلوث الذي تعاني منه البيئة  هو من أحد أبصرز أوجصهن تلوث المياه إ   
باهتمام خا   حظصصصصي  قطاع تجهيز المياه الصالحة للشرب أيضصصصصا، علمصصصصا أن

مباشر بصحة كونه ذا مساس ليبيصصصصصصصصصصصصصصا ضمن استراتيجيات وخطط التنمية في 
ا واضحا لتوفير مياه ـصصصصصصصهتمامإفقد أولت خطط التنمية  . لصصصصصصصذاورفاهية المجتمع

يتم إدارة هذا القطاع مركزيا ، حيصصصصصصصصث الشرب في المناطق الحضرية والريفية
والتصصي  والصصصرف الصصصحي هعصصن طريصصا الشصصركة العامصصة للميصصاالدولة ل من قب

بتوفير المياه ذه الشصركة هصتقوم  .مياه النهر الصناعي تعتمد بشكل رئيسي على
كة المنتشصرة فصي بنحاا ليبيا عن طريا فروع الشصأفي جميع شرب ـصالحة للـال

الصرف الصحي وتشغيل محطصات معالجصة  هوكذلك تصريف ميا ،كل البلديات
ليبيصصصا لتطوير مشاريع مياه الشرب لعموم  مصصصجبرناكمصصصا يوجصصصد  .ميصصصاه الصصصصرف
ر المشاريع العاملة لزيادة كفاءتها مشاريع جديدة وتحسين وتطوي وذلصك بإنشصاا

البرنامج هصذا رة بتنفيذ ـصتمت المباش .الشح في المياه الصالحة للشصربومعالجة 
أن عصصدم االسصصتقرار السياسصصي واألمنصصي واالقتصصصادي الصصذي مصصا زالصصت تعيشصصه إال 

 .المنفذة الشركات  مغادرةبسبب ليبيا أدى إلى توقف هذا البرنامج 
هها ليبيا حاليا فصي تلصوث الميصاه هصو تلصوث ميصاه البحصر ومن التحديات التي تواج

بكافصصة أنواعهصصا ومخلفصصات البنصصاا  النفايصصاترمي  النصصاجم عصصن عصصدة أسصصباب أهمهصصا 
 ،الصرف الصحيميصصاه الناتجصصة عصصن األفصصراد أو بعصصض المصصصانع إضصصافة إلصصى 

م 8611على سبيل المثصال فصي مدينصة زليصتن بحصوالي والتي تقدر يوميا 
4
وفصي  

م 21111خمصصس بحصصوالي مدينصصة ال
4
والصصذي بصصدوره  والتصصي تلقصصى فصصي البحصصر،  

انعكس سلبا علصى الثصروة السصمكية والسصياحة البحريصة باإلضصافة إلصى األضصرار 
 الصحية. 

 

 تكاليف التدهور البيئي في ليبيا .8

سصصصاب تكصصصاليف التصصصدهور البيئصصصي سلسصصصلة مصصصن االجصصصرااات حتتطلصصصب عمليصصصة    
مثصصل فصصرق البحصصث لحصصل المشصصاكل البيئيصصة للمسصصاعدة فصصي اتخصصاد القصصرار الصصالزم 

باإلضافة إلى المعدات الخاصصة  والتحري والتدقيا وجمع المعلومات وفحصها
بذلك والتخصيصات المالية الالزمة لتشكيل هذه الهيئصات أو المؤسسصات. حاليصا 
ال توجد مثل هصذه المؤسسصات والتصي تعنصي بالدراسصات االقتصصادية البيئيصة، وال 

دهور البيئصي، إال مصن بعصض البصاحثين وبشصكل فصردي لتصأثيرات سيما تكاليف التص
التلوث الناتج عن بعض مصانع اإلسمنت أو البتروكيمياويات أو وسصائل النقصل 
وغيرها. ولعل من أبرز أنواع التلوث الصذي ظهصرت أخيصرا فصي ليبيصا والتصي تصم 

بسصصصبب النزاعصصصات العمليصصصات العسصصصكرية  اإلشصصارة إليهصصصا سصصصابقا هصصصو النصصصاتج عصصن 
السياسية والقبلية والتي تركت كميصات هائلصة مصن نصواتج المصواد المتفجصرة لكافصة 
أنواع الذخائر المستعملة باإلضافة إلصى اآلليصات واألسصلحة المصدمرة والتصي أدت 
إلى تدهور التربصة أو البيئصة المحيطصة بهصا. فعليصا ال يوجصد أي تقصديرات لتكصاليف 

لعسصصكرية والصصذي مصصا زال متواصصصال التصصدهور البيئصصي النصصاجم عصصن هصصذه العمليصصات ا
وممصا ال شصك فيصه أن عمليصة الصتخل  مصن هصذا التصدهور . حاليا في بعض المدن

تتطلب تكاليفا هائلة. فبإلقاا نظرة على حجم  تكاليف التصدهور فصي دول أخصرى 
حصصصلت فيهصصا ظصصروف مشصصابهة يعطصصي انطباعصصا عصصن كميصصة التكصصاليف المطلوبصصة 

ن برنصامج أفي العراق نجد ا. فعلى سبيل المثال لمعالجة التدهور البيئي في ليبي
قدر فيها تكصاليف تنظيصف البيئصة  3111مم المتحدة للبيئة قدم دراسة في عام ألا

 25لصصى إ بسصصبب حصصرب الخلصصيج، إضصصافة مليصصار دوالر 29فصصي العصصراق بحصصوالي 
حسصصب ومشصصاكل بيئيصصة أخصصرى بمليصصار دوالر لمعالجصصة ميصصاه الصصصرف الصصصحي 

وكصصذلك معالجصصة التصصدهور البيئصصي فصصي  [. 2]كصصزي العراقصصي تقصصديرات البنصصك المر
مليار دوالر حسب دراسة للبنك الدولي بالتعصاون مصع  7.3ب مصر حيث قدر 

[. ولكن ما هو متوقصع أن تكصاليف 25] :::2برنامج االمم المتحدة للبيئة عام 
التصصدهور البيئصصي فصصي ليبيصصا سصصتكون أقصصل مصصن العصصراق أو مصصصر بسصصبب قلصصة عصصدد 

أن مسصصتويات التلصصوث بكافصصة أنواعهصصا هصصي أقصصل حيصصث ال يوجصصد مصصواد السصصكان و
مشصصعة ناتجصصة عصصن اليورانيصصوم المنضصصب كالصصذي اسصصتخدم فصصي العصصراق مصصن قبصصل 

بحصصاث لتقصصدير تكصصاليف أدراسصصات ولصصذا تبصصرز أهميصصة إجصصراا  القصصوات األمريكيصصة. 
ة التلوث والتدهور البيئي في ليبيا علصى أن يكصون ذلصك بتبنصي اسصتراتيجيات بيئيص

درا  االعتبصارات البيئيصة فصي إسنة( بحيث تسمح بص 31جل )أكثر من ألطويلة ا
 ; التاليةسس ألعملية التنمية وفا ا
 ولية عن تكاليف التدهور البيئي.ألمين البيانات اأت 
 طصصصر تحليليصصصة يرتكصصصز عليهصصصا البصصصاحثون لتقصصصدير أمين أتصصص

 تكاليف التدهور البيئي.
 زارات نشصصصاا قاعصصصدة لبصصصرامج تصصصدريب مخصصصصصة للصصصوإ

والمؤسسصصصات لتقصصصدير تكصصصاليف التصصصدهور البيئصصصي وذلصصصك 
فصصصصي اتخصصصصاد القصصصصرارات  المسصصصصؤولةلمسصصصصاعدة الجهصصصصات 

   المناسبة.
  

 صياغة رؤية استراتيجية للبيئة في ليبيا .9
جصرااات عمليصصة يتوقصع عنصد تطبيقهصصا إاالسصتراتيجية البيئيصة تعنصصي مجموعصة     

، وتنميصة القصدرات المؤسسصية تعزيز الخطوات العملية للحد مصن التلصوث البيئصي
وتطويرها لتحقيا مستوى عالي من المعيشة وتحسين النظصام البيئصي والحفصاظ 

هصصداف االسصصتراتيجية البيئيصصة هصصي حمايصصة المصصصادر الطبيعيصصة أن إ .[26] عليصصه
توازن البيئصصي مصصع تعزيصصز المهصصارات الخصصالل بصصإلامنصصع والحصصد مصصن اسصصتنزافها و
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هيل الكصوادر البشصرية وبنصاا أ، وكذلك تدريب وتوالقيم المرتبطة بحماية البيئية
ضصرورة وضصصع  يتطلصصب األمصرالقصدرات المؤسسصاتية المتعلقصة بالبيئصصة. مصن هنصا 

رؤية شصاملة ومترابطصة بالقضصايا البيئيصة واتبصاع سياسصات بيئيصة صصائبة  تتمثصل 
 تي ;آلفي ا

ووضصع خصرائط  جصراا مسصح شصامل للمصوارد الطبيعيصةإ -2
دراسصصصات لمعالجصصصة  مناسصصصبة لهصصصا مصصصع ضصصصرورة وضصصصع
 مشكالت البيئية من كل الجوانب.

قصصوانين خاصصصة بحمايصصة البيئيصصة نظصصرا ضصصرورة وضصصع  -3
بسصصبب غيصصاب فصصراد بالحفصصاظ علصصى البيئصصة ألا التصصزاملعصصدم 

 .وسائل الردع 
للمساعدة فصي  واإلقليميةدعوة المنظمات البيئية الدولية  -4

جراا المسح الشامل لمشكالت البيئة فصي ليبيصا ووضصع إ
 .بتنفيذهاج كفيلة برام

ولويصصة للحصصد مصصن التصصدهور البيئصصي مصصع توسصصيع أعطصصاا إ -5
االسصصتفادة مصصن المصصوارد الطبيعيصصة وكصصذلك تنميصصة الفصصر  

ات المتجصصددة مثصصل طاقصصة الريصصا  لتعزيصصز اسصصتخدام الطاقصص
الشمسصصية وتشصصجيع اسصصتخدام التقنيصصات الصصصديقة  والطاقصصة
 للبيئة.

هصصصا اعطاإرفصصصع المسصصصتوى البيئصصصي للمؤسسصصصات البيئيصصصة و -6
دورا مهمصصا مصصع الهيئصصة العامصصة للبيئصصة  باعتبارهصصا الجهصصة 

لة فصصصي الصصصبالد لتصصصولي الرقابصصصة علصصصى والرسصصصمية والمسصصصؤ
 المصادر االنتاجية.

ثار السصلبية آلعمل ندوات ومؤتمرات بيئية بخصو  ا -7
  المدمرة للبيئة في ليبيا.  

 

 الخالصة .:
ي علصصصى التنميصصصة مصصن خصصصالل هصصصذه الدراسصصة التصصصي تتعلصصصا بتصصصأثير التلصصوث البيئصصص   

 االقتصادية في ليبيا يمكن الحصول على االستنتاجات التالية;
 ،ليبيصصافي  لكافصصة أنصصواع التلصصوث البيئصصي  يوجصصد مصصصدرين رئيسصصيين .2

ة )الخدمية ـصصصصصصصصتج عن مخلفات الحياة اليوميالتلصصصصصصصصوث النصصصصصصصصاأولهما 
ى ـصصصصصصصصسلبي علـصصصصصصصصره الـصصصصصصصصواإلنتاجية( والذي علينا تحديد وتحجيم أث

، بعض القوانين والتشريعات الالزمة سنل المجتمع من خال
مخلفات الحرب التي  والنصصصاتج عصصصنخطصصصورة كثر األهصصصو وثانيهمصصصا و

وال سصصصصصصيما الهصصصصصصواا عناصر البيئة بعصصصصصصض ثار سلبية على آتركت 
 .والتربة

مصصصصدره إن حجم الضرر الذي لحق بعناصر البيئة ال يمكن تحديد  .3
مصة زلعدم وجود األجهزة والمعدات الالنظصرا  بشكل دقيصا وقصاطع 

، وعدم وجود مراكز أبحاث أو مراكز توثيصا متخصصصة فصي لذلك
 .متابعة حاالت التلوث وأسبابها الفعالة ووسائل الوقاية والحد منها

سصيما صصناعة الحديصد وصصناعة  نشطة الصناعية فصي ليبيصا الألتعد ا .4
ثيرا علصصى البيئصصة مصصن أكثصصر القطاعصصات االقتصصصادية تصصأمصصن  اإلسصصمنت

بخصصصرة والغصصصازات ألالصصصصناعية وا هلميصصصاخصصصالل طصصصر  المخلفصصصات وا
 سلبي على البيئة المحيطة.ذات التأثير ال من الموادوغيرها 

من المتوقع أن تكون  تكاليف معالجة التلوث البيئي عالية نوعا مصا  .5
وال سصصصيما مخلفصصصات الحصصصرب والتصصصي مصصصا زالصصصت مرهونصصصة بالوضصصصع 

تعصصصاني منصصصه ليبيصصصا بسصصصبب الصصصصراعات  الصصصذي االقتصصصصادي السصصصيا 
ياسصصية التصصي انعكسصصت سصصلبا علصصى الجانصصب األمنصصي واالجتمصصاعي الس

 واالقتصادي.
 
 
 

 التوصياس .21

من خالل ما توصلت إليه هصذه الدراسصة التصي دارت حصول تصأثير التلصوث البيئصي 
 على التنمية االقتصادية في ليبيا يوصي الباحثون بما يلي;

يرات يتالئم مع المتغل مراجعة بعض القوانين وإعادة صياغتها بشك -2
 قتصادية. البيئية واال

شكالت ـصصة مـصصلمعالج والدوليصصةالمحليصصة  المؤسسصصات التنسيق والتعاون بين  - 3
 ليبية.البيئة ال

ن ـصصصصصصفراد المجتمع مأاإلعالم والمؤسسات ذات العالقة بتوعية ل قيام وسائ - 4
 السليم مع البيئة.ل الفرد للتعامل يؤهل بشك البيئيةنشر مبادئ  الثقافة ل الـخ
يام الكليات واألقسام المتخصصة بإجراء الدراسات وإقامة المؤتمرات ق - 5

 في ليبيا.استخدام األسلحة  عن نجمت  شف عن المخاطر التي ـوالندوات للك
 الطلصب  ضرورة تحديد كمية التلوث المسمو  بها من خالل المقارنة بصين - 6

 )التخل  من التلوث( والعرض )تكاليف التخل  من التلوث(.
ورة وضع استراتيجية شاملة للبيئية في ليبيصا للحصد مصن التلصوث البيئصي ضر - 7

 وتنمية القدرات المؤسسية وتطويرها لتحسين النظام البيئي والمحافظة عليه.
   البد من وجود دور فعال للدولة لتنظيم حقوق الملكية بالنسبة للبيئة. - 8
ليميصصة فصصي المصصدارس ضصصرورة إضصصافة مصصادة التربيصصة البيئيصصة فصصي المنصصاهج التع - 9

ولكافة المراحل لتربية وتدريب الطلبة علصى كيفيصة التعامصل مصع البيئصة والحفصاظ 
 عليها. 
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