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 ره عمى البيئةضري في ظل التنمية المستدامة وأثالتخطيط الح
 "دراسة مشكمة القمامة عمى مدينة الخمس"

 

 السالم محمد الرشيدي عبد . أ
 مسالتو كمية التقنية اليندسية، قسم العمارة

eng.alrachidy@gmail.com 

 وليد عبد السالم فريوان د.
 الخمس -المعيد العالي لمعموم والتقنية، قسم التقنيات المدنية والمعمارية

 waledfree79@gmail.com 

 :الممخص
 لمسكان مناسبة حضرية بيئة خمق في بدورىا تسعى التي المستدامة الحضرية التنمية اطار في

 حدثت التي السكانية الزيادة ومع الكاممة والرفاىية البيئية الراحة معدالت ألعمى بيم والوصول
 مستقبمة رؤيو من عميو يترتب وما خاصة بصفة مدننا وفي عامة بصفة المالع انحاء جميع في

 الوصول شأنيا من التي الخدمات وتوفير المدن ليذه الحضري التخطيط مستوى من لمرفع
 المجاالت. كل في  مستدام حضري لتخطيط
وستتطرق ىذه الدراسة لموضوع غاية في االىمية والذي كان ميمل جدا في الفترة  
 والتي التموث مصادر ومعالجة االىتمام عدم وىو ايضا والدولة المدينة رة عمى المستوىاالخي
 المدن من الحضرية معاني ستنزع بدورىا التي و الحضرية البيئة في وانتشارىا القمامة اىميا من

 ىذه من الخروج وكيفية مسبباتيا ومعرفة القضية ليذه دراسة من البد فكان انتشارىا بسبب
 . ييددىا خطر من المدينة وانقاذ ةالمشكم

 الكممات الدالة:
   مدينة الخمس. –البيئة العمرانية  –النفايات  –التموث  
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 :مقدمة .0
لتغييرات متالحقة نتيجة التطور السريع في مختمف النواحي االقتصادية  الحضريةتتعرض البيئة 

والتكنولوجية واإلنسانية. ويواكب ىذا التطور السريع تعرض البيئة لمختمف أنواع التموث ومنيا 
االنتماء لمبيئة المحيطة.  عدم" الذي يؤدى إلى الشعور بعدم الراحة النفسية و البيئي"التموث 
ظير في بعض األحيان بسبب عدم توافر يأسباب ظيورىا فو  البيئي تموثالأشكال  وتختمف

 في حينالمحافظة عمى البيئة  وطرقاإلمكانات المادية أو عدم توافر الوعي العام ووسائل 
متناسقة وصحية  بيئة تظير في أماكن أخرى نتيجة التطور السريع وعدم الوعي بأىمية توفير

سيا وتأثير ذلك عمى أىداف التطوير والتنمية العمرانية. وترتبط مظاىر الصحة النفسية نف
المطموب توفيرىا في البيئة العمرانية بعوامل متعددة أىميا إعادة الشعور باالنتماء الذي يعتبر 

 (2010)محجوب،  أىم عوامل ارتباط اإلنسان بالمكان والبيئة من حولو.
 اهمية البحث: 0-0

  المحافظة عمى البيئة ، وتعريفو بشكل  فيإلقاء الضوء عمى اىمية التخطيط الحضري
 عام والتموث البيئي بشكل خاص.

 .استعراض عالقة التموث البيئي بالبيئة الحضرية 
 .العمل عمى ابراز معايير التخطيط الحضري وعالقتو بالحفاظ عمى البيئة 
 أهداف البحث: 0-0

 البحث الى تحقيق االىداف االتية:يسعى 
 .التعرف عمى التموث البيئي في البيئة الحضرية 
 .تحديد اشكال ومظاىر التموث البيئي 
 .وضع الحمول لمشاكل التموث البيئي في ظل نظريات التخطيط الحضري 

 .بعض التعريفات 0-0
 :البيئة

فيي المكان أو اإلطار الذي ،  بمعناىا العام ىي: المحيط أو الوسط الذي يحيط باإلنسان 
 يعيش فيو اإلنسان ويحصل منو عمى مقومات حياتو ويمارس فيو عالقاتو مع أقرانو من البشر.

 (2010)ابراىيم، سيد، و عمر، 
 :التموث

 والبيولوجية لمكونات البيئة والكيميائيةحدوث تغيرات نوعية وكمية في الخواص الفيزيائية  ىو
 .(2015)حمدان، 
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  البيئة الطبيعية:
وىى البيئة التي خمقيا الخالق سبحانو وتعالى ليعيش فييا اإلنسان وتتحدد بعدد ىائل من 
المظاىر التي ال دخل لإلنسان في وجودىا أو استحداثيا. وىى تمثل األرض وما عمييا من 

ومحيطات وانيار وغابات وصحارى وجبال وما تتضمنو من مخموقات تتعايش منذ آالف  بحار
السنين في تناسق تام. وتضم البيئة الطبيعية عناصر حية حيوانية ونباتية وعناصر جامدة تضم 

 .الماء واليواء واألرض
 البيئة العمرانية: 

تساعده عمى الحياة عمى  لكي السنين وىى البيئة التي بدء اإلنسان في صنعيا منذ آالف
األرض. وىى تضم المساكن والمباني والمنشآت في القرى والمدن الصغيرة والكبيرة والتجمعات 

 .(2010)محجوب،  ة والبسيطة والمتطورة والمتقدمةالعمرانية البدائي
 :البيئة أإلنسانية

وتسمى أيضا بالبيئة االجتماعية أو النفسية والمقصود بيا جميع ما يتصل باإلنسان من سموك  
وعالقات فردية واجتماعية وعادات وتقاليد ومفاىيم ثقافية تحكم رؤيتو لما حولو ولنفسو وعالقتو 

 .مع اآلخرين
اإلنسان. فبينما تؤثر تؤثر وتتأثر البيئات الثالث عمى بعضيا البعض لتشكل اإلطار العام لحياة 

البيئة الطبيعية عمى تكوين البيئة العمرانية وتطورىا وبالتالي عمى شكل العالقات اإلنسانية يؤثر 
اإلنسان عمى البيئة الطبيعية تأثيرا مباشرا من خالل ما يقوم بو من أنشطة تؤدى إلى تغيير 

ممرات المائية أو إزالة أساسي في منظومة تمك البيئة مثل تغيير شكل األرض أو تحويل ال
)عمي، بيومي،  الغابات تؤثر البيئة العمرانية عمى سموكيات اإلنسان وطباعو وعاداتو وتقاليده

 .(1997سيد، عمر، ابراىيم، و السيد، 
 :الحضري التخطيط 0-3

ويشوومل تخصصووات متعووددة  المنطقووة الحضوورية الووذي يعنووى بكافووة منوواحي والعمووم ىووو التخصووص
ا، ولمتخطووويط وغيرىووو والبيئوووة واليندسوووة االجتمووواع وعموووم واالقتصووواد والقوووانون والسياسوووة اإلدارة مثووول

 الحضري عدة مبادئ من اىميا:
 بان تكون عمى اسس عممية حسب الواقع الموجود لكي ال تتعرض لمفشل. الواقعية: -1
بان تكون شاممة لجميع النواحي الحياتية االقتصادية واالجتماعية وايضا  الشمول: -2

 السياسية وتكون مرتبطة مع بعضيا البعض.
 ضرورة التكامل بين احتياجات االفراد وايضا التكامل بين مكونات الخطة. التكامل: -3
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ان يوضع في االحتمال أي تغيرات قد تطرأ ويكون ىناك مرونة في التطوير  المرونة: -4
 والتعديل.

ضرورة ان تكون كل عناصر التخطيط في وضع متزن واال يطغى عنصر  :االتزان -5
 .عمى االخر

 ضرورة العمل والتنسيق بين بين اىداف المخطط وطرق تنفيذه . التعاون والتنسيق: -6
ويقصد ضرورة التجديد في الخطة دون التكرار وبصفة مستمرة  :لخطةاثراء التقدم في ا -7

 .(2020)كميب،  وفقا لمتطورات الحياتية
 :التخطيط الحضري المستدام 0-0-3
إدارة وتشغيل المجتمعات  يات االستدامة والمرونة في تصميمعبارة عن تطبيق لنظر  ىو 

 أيضاً  ةالمعروف بمصطمح المدن البيئية او العمارة البيئيةيرتبط التخطيط المستدام ، و الحضرية
 صديقة لمبيئة مبدأ انيا مبانيعمى  مشيدةالذي ييدف بالتحديد إلى جعل المدن بالعمران البيئي 

 :االتيمن أىم األسوس الواجب مراعاتيا وىي  ونستعرض فيما يمي بعضاً ,
دية والسكانية واالجتماعية من جية ، والثقافية والنفسية من جية مراعاة الجوانب االقتصا -1

التخطيط  أخرى كمكونات أساسية في المخططات التي توضع لمبيئة الحضرية، وبذلك يؤكد
 .عمى الربط بين الجوانب المعمارية والسموكية الحضري

عية والمواقع الجغرافية لممناطق الحضرية، وذلك بمراعاة التعامل مع الخصائص الطبي -2
الحضرية  مواضع ومواقع تمك المناطق، مما يتطمب انعكاس ذلك عمى مخططات التنمية

                  .لتمك المناطق الحضرية
معالجة المنطقة الحضرية كوحدة مترابطة في جميع مكوناتيا وعناصرىا مع بعضيا ،  -3

يتكون من  التخطيط الحضريأي جزء يشكل عنصرا أساسيا من النظام الحضري، و فمعالجة 
 :عنصرين أساسيين

 .الخصائص الطبيعية المتمثمة بالتضاريس والتربة والمياه وعناصر المناخ - أ      
تماعية وثقافية ونقل وكل ما النشاط البشري من مؤسسات إدارية واقتصادية واج - ب     

يمارسو اإلنسان، بحيث ينتج عن تفاعل ىذين العنصرين نظام استعمال األراضي لألنشطة 
 .والخدمات المختمفة

دارية ومالية اكغيره من أنواع التخطيط األخرى بقرار  التخطيط الحضري ارتباط -4 ت سياسية وا 
 .عمى ضوئيا تحدد الصالحيات واألدوار الذي تمارسو أجيزة التخطيطوالتي 

 –اإلقميم  –عبارة عن عمميات مترابطة وعمى مستويات عدة / الدولة  التخطيط الحضري -5
 المدينة.
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مع بيئة غير متجانسة اجتماعيا لوجود فوارق بين السكان في  التخطيط الحضري يتعامل -6
ات األساسية وىذا ما يجب مراعاتو عند وضع المخطط ، قاليد والثقافة والدينالعادات والت

 .والتصاميم الحضرية
تحقيق توازن إقميمي بين جميع المناطق الحضرية من حيث توفير الخدمات واالستثمارات  -7

  .احد فينتج عن تركزىا مشكالت عديدةدون حصرىا في مكان و 
 .عممية تنمية حضرية من العناصر األساسية في أي تمعيةالمج يعد التفاعل والمشاركة -8
 -:مُمدنلالحضري  تخطيط الأهداف  0-0-3   
  :وىي كاالتيولمتخطيط عدة أىداف،  

o يجاد النشاطات  العمل عمى تحسين البيئة من أجل محاولة إيجاد عناصر لالستقرار وا 
 االقتصادية المناسبة.

o  ،العمل عمى توجيو العمميات الخاصة في تنمية المجتمع، من أجل تحقيق الترفيو
 والراحة، واألمان. 

o  لسكان مستوى المعيشي المحاولة إيجاد العناصر الضرورية من أجل رفع. 
o  تتناسب مع العمل عمى توزيع النشاطات السكانية، واالقتصادية، والخدماتية التي

 متطمبات المدينة المختمفة.
o عبد  العمل عمى توفير الخدمات بما يتناسب مع الكثافة السكانية في المناطق(

 .(1981المقصود، 
 مما كل بين الدمج تحقق أن يجب االستدامة أساس ىتكون البيئة الحضرية مبنية عم ولكي 

  :يمي

رات تأثي من تخفيفمل الجدية التدابير وتنفيذ الدفيئة تاز اغال انبعاثات مستوى من الحد -1
 .ايمع والتكيف المناخ تغير رةىظا

 عمييا. والحفاظ متجددة غيرال لموارد ؤولسوالم يممالس االستخدام -2
 .الكيةياست وحدة كل عن الناتجة فاتمالمخ أحجام خفض -3
 راراإلض دون ولةمحيمل يمةمس بطرق منيا صمالتخ أو الناتجة فاتمالمخ تدوير إعادة -4

 .بالبيئة
 .(2014)كردوش،  مدنلم بيمالس البيئي األثر من التخفيف -5
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 (موضوع الدراسة: )النفاياتالتخطيط الحضري و  3-0-3
أكثر التقميدية العادية أصبحت عممية جمع النفايات الكبيرة ومعالجتيا والتخمص منيا بالطرق 

من صناديق القمامة  يعدد كاف وفي الوقت الذي ال يوجد، (1)شكل  في اآلونة االخيرة صعوبة
 المفتوحة األماكن في  الشوارع في النفاياتوغالبا ما يمجأ إلى ممارسات رمي بالمدينة 
يعتبر التخمص من  ، والمصدر وعزليا عنع القمامة من األسر لجم نظام وال يوجد والمصارف
يجدر بالذكر أنَّو ، و منيالتخمص رة حيث تفتقر المدينة إلى مواقع مشكمة كبي منزليةالنفايات ال

من الممكن حماية البيئة والتقميل من آثار النفايات الضارة عمييا عن طريق إعادة التدوير 
بعدة طرق واالستفادة  والتقميل من كميات النفايات المستيمكة، باإلضافة إلى معالجة النفايات

 .(1981)عبد المقصود،  منيا في مشاريع التنمية المستدامة
إلى أخرى بل ومن منزل إلى آخر،  منطقةوتختمف النفايات المنزلية في المكونات والكمية من 

 وىذا االختالف يعتمد عمى عدة عوامل، وىي عمى سبيل المثال ال الحصر:
 الكثافة السكانية لممنطقة أو المدينة. -1
 المستوى االقتصادي واالجتماعي لألفراد. -2
   .(2007)السيد،  درجة الوعي البيئي في المجتمع -3

 
اعادة استخداميا عمميات فرز القمامة ، و  (1)شكل  
(https://bawabaa.org/news/329687 ،2020) 
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 :عممية جمع النفايات 4-0-3
 :المرحمة األولى

ويأخذىا نحو  الفضالت عمى مستوى المنازل أي يقوم الفرد بجمع ىذه وتكون ىذه المرحمة
 .في مكان إقامتو أو يضعيا في الخارج من اجل التخمص منيا القمامة جمع صناديق

 :المرحمة الثانية
 ومنيا: تتعمق بالطريق العمومي وتقوم بيا البمدية وخالل ىذه المرحمة عدة أنظمةوىذه المرحمة 

 "نظام الجمع االنتقائي - نظام الجمع الخاص -نظام المساىمة -نظام الرفع من امام المنازل" 
 :بالنفاياتالحضرية أضرار تموث البيئة 

تُنِتج النفايات مواد سامة أو قابمة لالشتعال أو ُمعدية أو تمتمك إشعاعات خطيرة َتُضر البيئة 
 .المحيطة بما فييا اإلنسان

 :البيئيالتموث   0-4
، وخاصة إذا كان يعيش في  عمى حياة اإلنسان بصفة عامة جسيماً  خطراً  البيئيتموث اليشكل 

ىذه البيئة. ومن أىم مظاىر تموث البيئة التي يمكن رصدىا كثرة القمامة والقاذورات في الشوارع 
، وتموث اليواء وعدم وجود  ، وكذلك تموث المياه وما يرتبط بيا من مظاىر قمة النظافة العامة

 .(1981)عبد المقصود،  أماكن خضراء
 :البيئيانواع التموث  0-0-4

 :االتيتتعدد انواع التموث البيئي حسب كل من 
 - تمّوث الصناعي - تمّوث التربة - تمّوث المياه - تمّوث اليواء" البيئيحسب النظام  - أ

 "تمّوث طبيعي
 - التمّوث الحراري - التمّوث الحيوي - التمّوث الكيميائي"حسب نوع المادة الممّوثة  - ب

 "التمّوث االشعاعي - التمّوث الحضري
  :آثار التموث البيئي   0-0-4

 :ىذه االثار تؤثر عمى عنصرين اساسيين ىما
  :اإلنسان

قتل العديد من الكائنات حيث انو يساىم في  عمى صحة اإلنسان، التموث بشكل سمبيؤثر ي
يسبب مشاكل كثيرة كأمراض الجياز التنفسّي، والقمب، واألوعّية  والحّية بما فييا البشر، 

ألف حالة  14الدموّية، والتياب الحمق، وألم في الصدر، وُتشير التقديرات إلى أّنيا تسبب وفاة 
نتيجة تمّوث مياه الشرب، وتساىم انسكابات النفط في تيّيج  معظميايوميًا في ىذا العالم؛ ويعود 

about:blank
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ح الجمدّي، والضوضائّي يسّبب فقدان السمع، وارتفاع ضغط الدم، واإلجياد، الجمد، وبروز الطف
 واضطراب النوم. 

  :البيئة
تسبب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تحّمض المحيطات، وانخفاض مستمّر في درجة حموضة 
محيطات األرض، وانبعاث الغازات المسببة لالحتباس الحراري تؤّدي إلى االحتباس الحراري 

لذي يؤثر عمى النظم اإليكولوجية، وتتّم إزالة أكاسيد النيتروجين من اليواء بسبب األمطار، ا
وتسميد األرض التي يمكن أن تغير تكوين األنواع من األنظمة البيئّية، ويقمل الضباب الدخانّي 

اج من كمية ضوء الشمس التي تتمقاىا النباتات لمقيام بعممية التركيب الضوئي ويؤدي إلى إنت
األوزون في التروبوسفير والتي تسبب األضرار في النباتات، وثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد 

 .النيتروجين يمكن أن يسّبب األمطار الحمضّية التي تقمل من قيمة الرقم الييدروجينّي لمتربة
 :تجارب عالمية في عممية جمع النفايات واالستفادة منها 0-5
من نقمة الى  نفايات المنزليةكان ليا تجارب ناجحة في تحويل الالتي دول ال يد منعدالك لىنا

، المانيا ،ماليزيا ،السويد ،اليابان ،تركيا" :يا عمى سبيل المثال، حيث تم اختيار البعض مننعمة
 "سنغافورة، المغرب
 والتي بدورىا قامت في استغالل النفايات المنزلية،  تجربة ناجحة كانت التركية:تجربة ال

عمى استغالل القمامة في توليد طاقة كيربائية، بحيث يتم جمع القمامة وتكديسيا، ثم وضع 
طبقة من التربة فوقيا، ثم ضغطيا لمنع االكسجين من الوصول ليا ووضع شبكة من 
االنابيب الستخالص غاز الميثان وتحويمو لكيرباء مما يساعد في اضاءة المدينة وشوارعيا 

لحفاظ عمى مظيرىا الحضاري إضافة الى ان تمك المساحات قد تحولت الى مناطق وا
/التجربة التركية في ادارة http://www.discoverytools.org) خضراء ومنتزىات

 .النفايات(
  وغير عمى جمع النفايات ثم تصنيفيا الى نفايات قابمة لمحرق  تاعتمد ية:تجربة اليابانال

عادةو قابمة لمحرق المع فصل القمامة قابمة لمحرق  ومن رماد ىو القمامة استطاع  تدويرىا ا 
خميج طوكيو  والواقعة وسط رالبح ةغاب التي تحمل اسماليابانيون تحويل القمامة الى جزيرة و 

تمك الجزيرة تبدو  منفاياتي تخمص منلمستدامة لميابانيين لموالتي تعتبر من اىم المشاريع ا
ومصنوعة أصال من الرماد  لكنيا في الحقيقة جزيرة اصطناعية بل شكال ككل جزر الطبيعية

تنعم الجزيرة  ىذه ق،غير القابمة لمحر  القمامة المحترقة ومن النفايات المسحوقة الناتج عن
 .(https://www.youm7.com/story ،2019) الترفييية بالعديد من المرافق
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 من 50الطاقة الكيربائية عبر  وتوليد استطاعت السويد إنتاج :لتجربة السويديةا %
 مثل صناعاتعدة  ناتج عن الحريق فيتم استخدامو فيماد ال، أما الر النفايات المنزلية

% فقط من الجزء المحروق وىو الذي يتم 1البورسمين والبالط ورصف الطرق، ليتبقى 
التخمص منو، أما الدخان الناتج من محطات حرق النفايات فيتم تنقيتو عبر مرشحات معينة 

 .%99.9تستطيع أن تتخمص من آثاره السامة بنسبة 
(http://www.soutalomma.com/Article/824665). 
 ضعت سياسة وطنية حيث و تدوير الُمخمفات ، ب 2006بدأت في عام  ة:ماليزيال التجربة

،  لفرز النفايات وكيفية استغاللياشركات العديد من القائمة عمى إدارة النفايات وتعاقدت مع 
%، 17ووصمت إلى توليد الطاقة من خالليا، وبمغت نسبة التدوير اإلجمالية لممخمفات لدييا 

  2020عام % في 22وينتظر أن تصل إلى 
(https://al-akhbar.com/Archive_Municipalities/101581 ). 
 ففي ىذا القطاع المشاريعيعتبر قطاع تدوير النفايات اليوم من أىم  االلمانية: التجربة ،

يد مميار يورو. وتستف 38ألف شخص، ويحقق إيرادات تتجاوز سنويا  300يعمل أكثر من 
سنويا  ، منيا قطاع البناء، حيث يبمغ حجم مخمفات البناءمن عمميات التدوير عدة قطاعات

مميون طن. وتتم االستعانة بنحو  50ات الترميم نحو نتيجة ىدم المباني والمنازل أو عممي
مميوني طن من الخرسانة المدورة في المباني الجديدة، وبتكاليف أقل من شراء مواد بناء 

ماليين طن من قضبان الحديد وكميات ىائمة من التراب  7جديدة.. إلى جانب أكثر من 
توليد طاقة كيربائية وتزيد ىذه  اضافة الى استغالل النفايات العضوية وغيرىا في لمبناء

 .(https://akhbarelyom.com/news/newdetails) المشاريع بالكيرباء ولشوارع والميادين
 م   40عمى جمع وطمر القمامة عمى عمق  في مدينة فاستم االعتماد  ية:تجربة المغربال

ىكتار لكي يتم استخالص غاز الميثان منيا، وتحويمو عبر انابيب الى  10وبمساحة 
% من احياء المدينة ويمكن فيما بعد ان تنعم شوارع المدينة ككل 30مولدات كيرباء إلنارة 

 ./(http://www.abhatoo.net.ma)بإنارة كاممة من القمامة 
 في كيفية التخمص من النفايات وىي تعتبر من التجارب الناجحة :ةيسنغافور التجربة ال ،

فقد اعتمدت ايضا عمى تحويميا الى جزيرة واصبحت من االماكن السياحية التي يقصدىا 
فالجزيرة إلى جانب كونيا مكبًا لمنفايات، تمعب دورا مزدوجا  ،عمماء البيئة والتخطيط بالذات

يتمثل في أنيا تمثل بؤرة حيوية لمتنوع البيولوجي يجذب أندر السالالت الحيوانية والنباتية في 
العالم، وتعتبر نقطة جذب حتى لمحبي السياحة البيئية الذين يأتون إلييا عن طريق رحالت 

دراية كاممة بمخارج ومداخل ىذا المكان الذي يضرب مرشدين سياحيين عمى  معمنظمة 
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مثاال لجميع دول العالم في كيفية االستفادة من أصغر وأصعب المساحات في عمميات 
 والتخمص من النفايات بشكل مفيد لمبيئة والحضري التخطيط العمراني

 (https://www.albayan.ae/our-homes , 2007)  
ة الحضرية وتعتبر ىذه التجارب كميا تصب في قالب واحد وىدف واحد وىو الحفاظ عمى البيئ

والبد من االستفادة من ىذه التجارب إلنقاذ مدينة الخمس بشكل خاص وجميع  وتسخيرىا ليا،
 المدن التي تعانى من ىذه المشكمة بشكل عام.

 الخمس(:مدينة منطقة الدراسة ) 0-6
 التقاء نقطة عند ليبيا من الغربي الشمالي الجزء في الساحمي الشريط عمى الخمس مدينة تقع
 َا، شرق كم 120 طرابمس العاصمة عن وتبعد المتوسط، البحر بشاطئ نفوسة جبال سفوح
 32,39°)عرض دائرة : جغرافيةبإحداثيات  َا، غرب مصراتة مدينة من كم 90 بعد وعمى
 وجنوبا لبدة،  وادي وشرقاً  المتوسط البحر شماالَ  يحدىا ،شرقًا( 14,16°)   طوالَ  وخط شمااًل(

 م5 ارتفاع من المدينة منسوب ويتدرج الطوالب، وادي وغرباَ  ، "االنشاء تحت "الحديد سكك خط
 (.2)شكل  جنوباَ  م 100 حتى ليصل ويرتفع البحر شاطئ من بالقرب

 
 (2020)كميب،  ليبيا من الغربي الساحل عمى الخمس مدينة موقع (2شكل)

 :التخطيط الحضري لممدينة مراحل 0-0-6   
 بيا حظيت التي المتكاممة االولى الدراساتوىو من  (1988 - 1968) لمتخطيط االول الجيل
 المخطط اداعدتم  حيث والبيئية، واالجتماعية االقتصادية االبعاد تناولت والتي الخمس مدينة

 السكان، من نسمة 16000 الستيعاب م، 1988 إلى م1968 من الفترة ليغطي لممدينة الشامل
 السكنية، لالستعماالت منيا 31% حوالي ىكتار 257 مساحة لتغطي العمرانية المنطقة لتتسع
 لتمك العام اليدف وكان ىكتار، 75.5 حوالي م 1966عام المدينة مساحة كانت ان بعد

 أفضل وذلك االجتماعية الظروف ان تكونو  لمسكان، المتزايد النمو استيعاب ىو الدراسات
لقد و  وصحية، آمنة بيئة لتامين االساسية، البنية شبكات االجتماعية وتطوير الخدمات بتوفير

 مقترح وضع مع السكنية، االحياء تقسيم السكنية، في المجاورة مبدأ عمى المخطط فكرة اعتمدت
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 الفعاليات تحتوي عمى منطقة مركزية المدينة وسط واعتبار المستقبمي، العمراني لمتوسع مناطق
 (.3)شكل  (2020)كميب،  الخ...والثقافية والتجارية االدارية

 
 مخططات حسب لممدينة المستقبمي التوسع واتجاىات لألراضي الرئيسية االستعماالت (3شكل)

 (2020)كميب،  لمتخطيط االول الجيل
تغيرات  من أطر  ما بسبب وقد ظير ىذا المخطط (:0111 - 1980)لمتخطيط الثاني الجيل

حرصا من انتشار و  المتسارع، السكاني النمو اضافة الى االقتصادي، الوضع عمى ومستجدات
 الجيل دراسات في اعداد البدء منكان ال بد  لممدينة، العمراني الييكل في العشوائية لتوسعاتا

 شامل مخطط اعداد تم حيث االول، الجيل العمل في مدة من نتياءاال قبل التخطيط من الثاني
 اجمالية بمساحة نسمة، 70000 الستيعاب م، 2000 إلى م 1980 من ليغطي الفترة لممدينة
 فكرة اعتمدتلقد  و السكنية، االستعماالت اراضي 42%نسبتو  ما منيا ىكتار 1262 حوالي

 الييكل في االساسية الوظيفية –الوحدة  تمثل السكنية المجاورة ان اساس عمى المخطط
 مجاورة  19المخطط ويضم( نسمة، 5000 – 2500من ) سكان لعدد تسع لممدينة، الحضري
 اضافة لمسكان، االساسية الخدمات كل تشمل حضرية مناطق ثالثة عمى تم توزيعيا سكنية
 من بيا يحيط وما االثرية لبدة مدينة تشتمل ترفييية سياحية وظيفة رابعة ذات منطقةلوجود 
 .(4)شكل )نفس المرج السابق(سياحي ترفييي ذات جانب تكون ان اقترحت التي المناطق
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 (2020)كميب،  م 2000 عام المقترح لممخطط االرض استعماالت تبين (4شكل)

 األكبر المساحة يشغل لألرض السكني االستعمال فإن الوضع الراىن لممدينة  يخص ماأما 
 43.4 بمغت بنسبة م 2015 لسنة ىكتار 361 حوالي بمغت المساحةأن  حيث  مخططال داخل
 المدينة مخطط مساحة اجمالي من % 21.1 نسبتو وما الحضرية األرض اجمالي من %

 .(5)شكل م 2000 لعام المقترح
يراعى في ىذا المخطط والتوسع خالل ىذه الفترة مشكمة كيفية التخمص من النفايات الناتجة  ولم

 من االحياء السكنية داخل المدينة وال يوجد أي توقع مستقبمي ألي آلية لمحد من انتشار القمامة
 في شوارع المدينة والذي يساىم بدوره في ضعف البيئة الحضرية لمسكان والتأثير السمبى عمى

 .صحتيم

 
 (2020)كميب،  م2015 الخمس بمدينة االرض استعماالت( 5شكل )
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وبالرغم من وضع مخططات الجيل االول والثاني والسعي لوضع مخطط لمجيل الثالث بسبب 
االىمية الزيادة السكانية والتطور العمراني المتسارع اال ان ىذه الدراسات والمخططات لم تعطي 

ولم تأخذ في االعتبار كيفية تجميع المخمفات الناتجة من ىذه االحياء والتخمص منيا وتحديد 
اماكن جمعيا وفرزىا داخل االحياء بالمدينة او الى اماكن جمعيا إلعادة تدويرىا او التخمص 

ايات منيا بالطرق المختمفة كما ذكر آنفًا في التجارب العالمية في كيفية التخمص من النف
ال بد عند وضع مخطط الجيل الثالث  واالستفادة منيا والحفاظ عمى شكل المدينة الحضري، و

 المدينة في األرض استعماالت نة، وإلالمستدام ضيااألر  استعماالت تخطيط افىدأتحقيق من 
 والسموك ومثميم، قيميم من بدافع كافةً  لمسكان والجماعي الفردي السموك نتاج إال ىي ما

،  ومع غياب األرض باستعماالت وتتأثر تؤثر التي والجماعية الفردية التصرفات ىو اإلنساني
التخطيط الشامل السميم أدى ذلك الى تداخل في استعماالت االراضي والى مشاكل مرتبطة 

ولعدم وجود اماكن لوضع باالكتضاض الحضري وما يصاحبيا من نقص في البنية االساسية، 
 ،ينة  فقد ساىم ىذا في تشوه البيئة الحضرية في كافة شوارع وأحياء المدينةالقمامة في المد

( مخطط يوضح اماكن انتشار القمامة في المدينة حيث يوضح 6وكما ىو موضح في الشكل )
الشكل اماكن النفايات المنزلية والتجارية عمى الطرقات بسبب عدم وجود اماكن مخصصة ليا 

 .فاياتاو حاويات توضع بيا ىذه الن

 
 )عمل الباحث( ( يوضح انتشار القمامة في شوارع مدينة الخمس6شكل )

وكما ذكرنا سابقا انو من اىم عناصر التصميم والتخطيط الحضري ىو الحفاظ عمى ىوية 
المدينة وجماليتيا والحفاظ عمى بيئتيا وىذا ما ال يتوفر في المدينة بسبب انتشار القمامة في 

 .(2)شكل العبء عمى المدينة من اجل تطويرىا الحضري شوارعيا والذي يزيد من
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 الخمس )تصوير الباحث(( انتشار القمامة في شوارع 7)شكل 

وعمى ضوء الزيارة الميدانية التي قام بيا البحاث، وتم عرضيا في االشكال السابقة اتضح جميا 
التأثير السمبي لمقمامة عمى البيئة الحضرية لممدينة وخاصة االماكن الحيوية بيا وعميو قام 
البحاث بإجراء استبانة ألخذ اراء كل من سكان المدينة وزوارىا، وقد توصل البحاث الى 

 وعة من النتائج  والتوصيات والتي سيتم ذكرىا فيما يمي .  مجم
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 :النتائج والتوصيات 0-7
 :النتائج 7 -0-0

من خالل الدراسة الميدانية والتي كانت عمى شكل استبيان قام بيا البحاث تم استخالص النتائج 
 -التالية:
  المخطط والتجاوز في المدينة غير منتظمة التخطيط وغير نظيفة ويرجع ذلك لقدم

 استعماالت االراضي.
  المدينة تعاني من انتشار كبير لمقمامة في الشوارع الرئيسية، ويرج ذلك لعدم اىتمام

 البمدية ووعي المواطن.
  يجب التوعية بمخاطر انتشار القمامة أبتدًأ من الوسائل االعالمية بجميع انواعيا وانتياًء

 تعميمية.بالدروس االرشادية في المؤسسات ال
  ىناك عالقة كبيرة بين التخطيط المستدام وحل مشكمة القمامة ومنيا عممية إعادة تدوير

 النفايات التي بدورىا تساعد عمى انتاج الطاقة.
  يجب عمى المخطط اآلخذ بعين االعتبار تخصيص الماكن تجميع القمامة، وان تكون

 واضحة لممواطن.
 ع الى عدم توفير وسائل لوضع القمامة فييا السبب الرئيسي في انتشار القمامة يرج

بشكل كافًا، وعدم انتظام نقل ىذه القمامة من اماكنيا وذلك لعدم كافية الوسائل 
 المخصصة ليا.

  يجب وضع صناديق متعدد لفرز القمامة كل حسب نوعو قبل نقميا تسييل عممية
 تدويرىا.

 عادة تدوير القمامة واالستفادة  منيا. يجب انشاء مصنع لفرز وا 
 :توصياتال 0-0-7

. توصل البحاث الى مجموعو من التوصيات استنادا عمى المقترحات المقدمة في االستبانة 
 النقاط اآلتية: تمخص في  توصيات وىذه ال
 بتجارب الدول المتقدمة في مجال اعادة تدوير القمامة ومراحميا تبدا من توفير  األخذ

او اربعة انواع من صناديق القمامة الخاصة لكل منزل ومن ثم جمعيا اسبوعيا او  ثالثة
 وىكذايكون الموضوع يسير وسيل عمي المواطن  بحيثكل اسبوعين 

 حاسبة المخالفين م التدوير لمنفايات إلعادة، توفير مساحة واماكن االىتمام بقطاع النظافة
 .لمنظام البيئي



 

 0101 نوفمبر 01-9الموافق                              والتجارة    االقتصادلكمية  الرابعالمؤتمر العممي الدولي 
 AISC2020       الدول النامية بين تداعيات الواقع وتحديات المستقبل –األىداف العالمية لمتنمية المستدامة 

aisc.elmergib.edu.ly                                                                                               849 

 اص بإنشاء شركات جمع القمامة وتقوم الدولة بشراء ما تجمعو فتح الفرصة لمقطاع الخ
ىذه الشركات امام المكب المخصص والدولة تدفع مقابل ذلك عن طريق ضريبة تفرض 

 . عمي المواطن مقابل ان تقوم الشركة بالحضور الي بيتو لجمع القمامة
 حل المشكمة من تخطيط  فيالتأكيد عمى الجيات المختصة ، و التوعية بمشكمة القمامة

يمكن ان تحل المشكمة  التي لممشاريعالدعوة  ووادارة لممشكمة وتوزيع نقاط جمع القمامة 
 مثل اعادة تدوير القمامة

 فرزىا واعادة تصنيعا او استعماليا في انتاج الطاقة الكيربائية 
  توفير  .نةبالمديثانيا إنشاء مصنع تدوير نفايات خاص  .بالمدينةأوال إنشاء مكب خاص

 مركبات وحاويات خاصو لمنفايات
  في الشارع ووضع كاميرات مراقبو  القمامةشخص يقوم بوضع  أليفرض غرامو ماليو

ووسائل نقل  لممنطقةوتوفير مكب مناسب  القمامةلمشوارع لمعرفة الشخص الذي يرمي 
 .لممدينةلكي ال تتكدس في المكب وتسبب تموث بيئي وبصري  القمامة

 مواطنين الراغبين في عمل مشاريع تدوير القمامة وىم من سيتكفل بتجميع مساعدة ال
 .القمامة وتدويىيا

  ووضع إشارات ليا من الطريق العام مع إدارة ىده  لمقمامةوضع األماكن المخصصة
 ءسوأالصناديق من جيات مختصو مع إلزام العقوبة القانونية المخالفين عمي حد 

 (واداريين –مواطنين )
 لرفع المستوى الثقافي ومحاولة في التخطيط الحضري بدراسة نظريات الجمال  االىتمام

رفع المستوى العام لمذوق لدى أفراد المجتمع عن طريق برامج توعية يساىم فييا و تنمية 
 قطاع اإلعالم بالدولة.

  إعادة تقنين الموائح الحاكمة لوضع اإلعالنات ومشاريع تجميل المدينة وتشكيل لجان من
المتخصصين ليا أيضًا سمطة القرار مع دعم دور الجامعات ومراكز البحوث كال في 

 تخصصو لممشاركة بالرأي والعمل في المشاريع المقدمة.
   االلتزام بتطبيق معدالت الكثافة البنائية كما نصت عمييا القوانين المنظمة لمعمران

زالة المخا لفات وتطبيق العقوبات الالزمة مع حفاظًا عمى الييكل العام لمكتمة العمرانية وا 
ضرورة إلغاء بنود االكتفاء بتحصيل الغرامات عمى األعمال المخالفة دون إزالة ليا 

 بيدف التصميح.
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