
 جملة علمية إلكرتونية حمكمة    املرج–جملة العلوم والدراسات اإلنسانية     جامعة بنغازي
 ISSN: 2312-4962       رقم اإليداع بدار الكتب الوطنية

 0         م2102/ ديسمرب 2 -العدد الثالث والعشرون

 أهمية البعد البيئي لتخطيط التجمعات العمرانية اجلديدة 
 أ.د/ فرج بوبكر املربوك 

 جامعة بنغازي -كلية اهلندسة  -قسم اهلندسة املدنية

 ملخص: 
هرر ا احث ررت لحل مرررل ت ارررل  ختررط  لترر  تخترررك احلاجلعررة  احيررتنرا اكريرررق يرايررا ترر  اح ترر  احل مرررر   يعرر  

السلعجلةال  األ اضي إىل إدا ق عجلمررا احلنجلررا احعجل اةررا إىل احلنجلررا امللطاأرما سو امليرلراتا واح   يعلجلر عمى املخختك احعةم 
احرتكرز عمرى سيررا د اسرا احطعرةب احثرئري حمجلالجلعرة  اكريررقن وي رة   احث رت  إىل احلخخترك احعجل اين ت  تنظط  يرئي تعمث 

اح ت  احل مررر  ويرني ذحرك تر  تنظرط  يرئري وكرر  يعر ذحك يني سسمطب حترير رام احلاجلع احيتين وعرد احيتة  يف 
سةه جيب حترير احختةقا االسلرعةيرا حمثرئا ت  املمطاث  مث حترير رام األةشختا احيتةةرا واحصنةعرا واخلرترا احيت  نرل  هر   

ين يف اح تر  املمطاث ، وينةباً عمى ذحك يلم حترير عرد احيتة  حملاجلع اكريرن مث ي ة   احث رت يرني دو  املخخترك احعجلر ا
احل مرررر  ودو   يف عجلمرررا احلخخترررك احعجلرر اين ترر  تنظررط  يرئرري وكررر  سةرره تختةحررب لحلعررةو  تررع احعريررر ترر  اخلرر اب و تررطي  
جمجلطعا عجلل يرئرا حطضع احلمطل املنةسثا حمجلشةكل احثرئرا املخلم ا احيت  طاجه عجلمرا احلنجلرا احعجل اةرا امللتةتما حمجلالجلعرة  

 اكريرقن

 ختطيط التجمعات العمرانية اجلديدة:تطور فكر 
 ختط  اح ت  احلخخترختي حمجلالجلعة  احعجل اةرا اكريرق خالل احنص  احثرةين تر  اح ر   احعشر ي  وذحرك تر  خرالل 
عرررق ت ارررل تللةيعرران ل ررر كررة  لترر  تخترررك احلاجلعررة  احعجل اةرررا يعلجلررر (يف احنظ يررا احل مرريررا  عمررى حتريررر املخختررك احعررةم 

ملنخت ا املش وع كأسةس ح سم املخختختة  احعجل اةرا واالجلجلةعرا واالقلصرةديا، ويطضرع املخخترك احعرةم  السلعجلةال  األ اضي
امل جعرررا احرريت ي ررع ة عرررد ترر  اخلرر اب يف احررطملا ا  واك ررة  املعنرررا ل سررتة   احشرر و  السررلعجلةال  األ اضرري ينررةباً عمررى

منررط  عمررى ترررط ملتررين فطيررل وي لررين يرره    يرر  لررين واحلخخترررك ويطضررخ املخختررك احشررتل احن ررةاي حملاجلررع احيررتين وت ارررل 
تطضررخ يررره احر اسرررة  االجلجلةعررررا واالقلصرررةديا وت ارررل منطهرررة و ختط هرررةن وتررر  ذحرررك يل ررخ حنرررة س  احنظ يرررا احل مرريرررا  علررر  

أرا عجلمرا ينةب احلاجلعة  احعجل اةرا اكريرق سهنة تة هي إال جم د عجلمررا تختررك و صرجلرم مث  ن رر  حعررد تر  املشر وعة  اخلة
 ل ستة  وامل الين واخلرتة  عمى ت ارل ملتنرا حمردق تيث ةً يف املخختك احعةم حمجلنخت ان

ح ر الل ر  احنظ يا احل مرريا حملخخترك إىل احطاقعرا ررت سهنة سأث ت هترر  إىل  ن رر  تشر وعة  وحررم  نجلررا 
جلة سهنرة   سرم أرط ق اثيلرا حملاجلرع احيرتين تنخت ا ومل  يلختع احلطلرين واحلطامل  يني االسلرختة  احثش   واخلرتي واحصنةعي، ك

اكرير عمى ترط ملتين يعررر ال يلريرو وال يلطالرين ترع امللريروا  االجلجلةعررا واالقلصرةديا واحيرةسررا وا دا يرا احريت قرر حترر  
 رر  سثنررةب  ن ررر  وينررةب املشرر وعة ن حرر حك سأررثخ حزاتررةً احث ررت عرر  ةظ يررا ولترر  جريررر يرراليف تشررةكل احنظ يررا احل مرريررا، لظ
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اجتررة  إدا ق عجلمررررا احلنجلرررا احعجل اةررررا امللتةتمررا حملاجلعرررة  احعجل اةرررا اكريررررق، وي ررر  هررر ا االجتررة  إىل إعخترررةب سيرررا حعجلمررررا 
ا دا ق واحلنجلرا ت  خالل احرتكرز عمى سيرا اكةةب ا دا   واحلنظرجلي حعجلمرا احلنجلررا، وسأرثخ احلخختررك يعلجلرر سكثر  عمرى 

ت دو  االحلرررزام يشرررتل حمررررد حمجلخخترررك عمرررى املررررط احرررزتين احختطيرررلن لأأرررث ت املخختخترررة  حت ررررين سهررررا  احلنجلررررا احثةيررر
احعجل اةرا تلريوق  لطالين و لطاام تع امللريوا  احيت قر  عرت  ت ارل احلنجلرا احعجل اةرا امللتةتما، وسأثخ ت  احي ل ت  خرالل 

رتي واحصرنةعي كجلرة أرة   عجلمررا احلخختررك احعجلر اين إدا ق احلنجلرا إجيةد احلطامل  امل  طد يني ت ارل االسلرختة  احثشر   واخلر
 حملاجلعة  اكريرق ال  لم يعرراً ع  عجلمرا اتةذ اح  ا ا  عمى تيلطط احروحان

 دا ق عجلمررررا احلنجلررررا احعجل اةررررا و  ررر   سيررررا احررررعطق إىل احلنجلررررا امللطاأرررما سو امليرررلراتا واحررريت  ح رررر  خترررط  االجترررة 
حختثرعرا امللطل ق لحلاجلع احيرتين ترع احل رةظ عمرى اسرلجل ا يا االسرل ةدق تر  إتتةةررة   مرك هتر  إىل احل ةظ عمى املطا د ا

املررطا د حيجرررةل اح ةدترران إ  سسررمطب إدا ق احلنجلرررا امللطاأررما يعلجلررر سسةسررةً عمررى سسررمطب إدا ق عنةأرر  احلنجلرررا  ررة يف ذحررك 
ق ملتنرررا حمررردق وحتن ررة عجلمرررا قحرررا لررة قررر هتة احرالعررا إدا ق امل الررين واسررلعجلةال  األ اضرري كعجلمرررا تيررلجل ق ال ت ررع إىل لرررت 

 وامللةيعا وامل رجلا حعجلمرا احلنجلرا امللتةتما اقلصةداي واجلجلةعرة مث عجل اةرةًن 
ترررع   رررط  األيررررا امللزايررررق حمثرئرررا وضررر و ق احل رررةظ عمرررى األةظجلرررا احثرئرررا احثالثرررا وامللجلثمرررا يف ا ررررك احلررررط  (احثرئرررا 

ملصررنطع (احثرئررا املشررررق  وا رررك االجلجلررةعي (احثرئررا االجلجلةعرررا  سأررثخ ترر  احطاجررب احث ررت عرر  لترر  احختثرعرررا  وا رررك ا
تخترختي حمجلالجلعة  احعجل اةرا ت  تنظط  يرئي ي ر  إىل حترير و  مررل كرل احلرأثوا  احثرئررا احيرمثرا احنةجترا عر  األةشرختا 

م وإدخرررةل حتيررررنة  عمرررى دو   مرررك األةشرررختا حلانرررب احيرررتةةرا واحصرررنةعرا واخلرتررررا يف احلاجلرررع اكريرررر وذحرررك يلصرررجلر
وحررلاليف س  ريثرروا  سررمثرا عمررى احثرئررا، وسأررثخ ترر  األيرررا عنررر اتررةذ اخلختررطا   ةشررةب و نجلرررا س  جملجلررع عجلرر اين جريررر 
د ت اعررةق احطعررةب احثرئرري احرر    ل جلمرره املنخت ررا، ررررت س  حمثرئررا رررر تعررني ترر  احختةقررا االسررلرعةيرا حملمررط ن س  تيررلطط حمررر

تررر  احلمرررط  احررر   حتررر  س   ل جلمررره وقرررةد ق عمرررى احرررلخمت تنررره، وذحرررك رررره ال  شرررتل احلاجلعرررة  احعجل اةررررا  ةشرررختل ة 
االسلرختةةرا عثئةً عمرى احثرئرا، األتر  احر   قرر يلختمرب إةشرةب احعريرر تر  املشر وعة  سو اخلررتة  املتم را وذا   تنطحطجررة 

 ا ع   مك األةشختا االسلرختةةرانعةحرا حم ر ت  و  مرل رام وةطعرا املمطاث  احنةجت
 التخطيط البيئي كأداة حلماية البيئة وحتقيق التنمية املستدامة: 

تررع  عجلررين ت  ررطم احلنجلرررا امليررلراتا و زايررر االهلجلررةم ي  ررةاي تةيررا احثرئررا، يرر مل  احرررعطق ح رر و ق األخرر  لحلخخترررك 
 اارررق حملنجلررران لجلرر  خررالل احلخخترررك احثرئرري ل ررك حترر  احثرئرري كأرررر سهررم احطسررةال احعمجلرررا يف احل ررةظ عمررى احثرئررا وك حرررا 

احلأكرر تر  س  اكجلرررع ينرةل اح طااررر امل جرطق تر  احلنجلرررا ويف احطقرت ذا رره س  املرطا د احثرئررا حمررةلت عمر رة ترر  سجرل االسررلعجلةل 
 ة هنامليل ثمين ولرجلة يمي سط  ةلع   عمى ت  طم احلخخترك احثرئي وسهراله ولطاار  وسشتةحه وسدوا ه وت طت

   مفهوم التخطيط البيئي: -أ
لح غم ت  اعلجلةد تعظم احرول يف احطقت احلةض  عمرى احلخختررك كطسررما حل  ررين احل ررم يف المر  اإرةال ، إال 
سةه ت  املالرت س  ه ا احل رم املل  ين ي عل احلخخترك، قر  ال ه   ط  تشرتال  يرئررا و ررهط  حمجلرطا د احختثرعررا، ترع س  
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ي ر  إىل االسلريالل املطجه واملنظم حمجلرطا د احختثرعررا، وح رثك احعالقرا يرني س تة هط إال سسمطب عمجلي احلخخترك يف األسة
ا ةية  واحثرئان وحت  اخلمل يف إخ ةق احلخخترك يف حت رين هر  االسلريالل األتثل حمجلطا د احختثرعرا، وضثك احعالقا يرني 

عرراد خخترك احلنجلررا، ل ر ا احلخختررك احل مررر  مل نيخر  يعرني االعلثرة  ا ةية  واحثرئا، سسةسةً، يف إيةل احثعر احثرئري عنرر إ
حثالثرا جمرةال  ذا  عالقرا لحثرئرا، وهريل اإررةل احرزتين، س ل عررم ت اعرةق اح ررتق احزتنرررا احالملترا حلاررد ترطا د احثرئرا، واإررةل 

حلررررود اح ةاجلرررا، وجمرررةل احصررر ا اكريررر ايف، س ل عررررم ت اعرررةق س  تشرررتال  احثرئرررا  نل رررل تررر  تترررة  إىل قخررر  وال  عررررت  ل
واحيررتة ، س ل عرررم ت اعررةق اااث  اكةةثرررا احيررمثرا ملخم ررة  احلنجلرررا عمررى احصرر ا واحيررتة ن وترر  هنررة سأررثخ احلخخترررك 

احرر   ييرر م يف يرر ومل املشررتال  احثرئرررا ييررثب إيررةل احثعررر احثرئرري حمررل اةل ررةد، وذحررك تررة ت ررر  -غررو احثرئرري -احل مرررر 
ي حرشررتل سررررر احطسررةال احعمجلررررا يف احل ررةظ عمررى احثرئرررا، ونيلجلررل تتةةرررا  رررزق يرررني سةررطاع احلخختررررك حظ ررط  احلخخترررك احثرئررر

 األخ طن
يُعررر   احلخختررررك احثرئررري  ةررره ت  رررطم وترررن   جريرررر ي رررط بم خخترررك احلنجلررررا تررر  تنظرررط  يرئررري، سو  عررر  سخررر ، هرررط 

طقعرا خلخترك احلنجلررا عمرى املررط املنظرط  وغرو املنظرط ، احلخخترك اح   نيتجله لحر جرا األوىل احثعرر احثرئري واااث  احثرئررا املل
هررط احلخخترررك احرر   ي ررلم لح ررر ا  سو احلجلطحررا احثرئرررا، ررررت ال  لعرررط تشرر وعة  احلنجلرررا وتختةحم ررة احلررر احثرئرري احلرر  ، 

لطق  عنر ، وال ةلعرا ، ره ال حترر  ةلرةا  عتيررا قرر  عصر  يترل ررة  تشر وعة  خخترك ةوهط احلر اح   جيب س  
احلنجلران  ع  سخ  لرن  احلخختررك احيرمرم يرئررةً، إمنرة هرط ةظرةم تختررك تلطاأرل ينخترط ، يف كةلرا امليرلطاي  احلتطتررا كةلرا، 
عمى ت  طم حصرنع اح ر ا ، يشراع احل ررم االقلصرةد  واالجلجلرةعي حيلر اد، ضرجل  احلررود امليرجلطه ،رة يف حمررخت م، ،رر  

ألدىن تر  احلررهط  احثرئرين والرر  احر ارم، هرط ريترني االةيراةم يرني سهررا  حتيني االسلخرام اح عرةل حمجلرطا د ترع احلرر ا
 احلخخترك واألهرا  احثرئران

 حتديد حجم التجمع السكني من منظور بيئي:
يلم حترير عرد ستة  ورام احلاجلع احيتين يف اح ت  احل مرر  احلةيل ت  خالل احش و  امل جعررا احريت ي رع ة 

اك ررررة  املعنررررا يلخخترررررك احلاجلعررررة  احعجل اةررررا اكريرررررقن رررررت ي ررررطم هررر الب اخلرررر اب ير اسررررا يعرررخل اخلرررر اب يف احرررطملا ا  و 
احعةترا حمروحرا وتر  مث يرلم د اسرا عررق يرراال الخلررة  تطاقرع املرر  واحلاجلعرة  اكريررق  واالسرتا رارااملخختختة  ا قمرجلرا 

يرلم حتريرر رارم احيرتة  امللطقرع اسرلرختةةه يف  مرك املنخت را مث ينةباً عمى اح ةعرق االقلصةديا امللطقع  طال هرة يف  مرك املطاقرع 
تررع وضرررع ت ارررل ملتنررررا حرررزايدق االسررلرختة  احيرررتةين إىل س  يصرررل احلاجلررع احيرررتين إىل راجلررره األتثررل فث رررة حمجلخختخترررة  
احعجل اةرررران ويعرررر ت رمرررا وضرررع وحتريرررر احشررر و  امل جعررررا يرررلم فررر ه املشررر وع عمرررى املخختخترررني احعجلررر اةرني ح سرررم املخختخترررة  

حعجل اةرررا واالجلجلةعرررا واالقلصررةديا حملاجلررع احيررتين اكريررر فث ررة حمجلعخترررة  ا ررردق ترر  قثررل مث يررلم احثرررب يف  ن ررر   مررك ا
املخختخترررة  عمرررى تررررط ملترررين حمررررد وفث رررة مل اررررل احلنجلررررا املطضرررطعا وتررررط  رررطل  االسرررلثجلة ا  املختمرررطب وغرررو ذحرررك تررر  

 واحصنةعي واخلرتي حملاجلع احيتيننحمردا ، مث يلم احرخطل يف ت رما االسلرختة  احثش   
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وسثنةب ت رما االسرلرختة  احثشر   واحصرنةعي واخلررتي حملاجلرع احيرتين اكريرر  ثررس يف احظ رط  احعريرر تر  تظرةه  
احلمررط  سررطاب يف الررطاب سو تصررةد  املرررة  سو احرتيررا وذحررك ترر  خررالل األةشررختا احيررتةةرا واحصررنةعرا واخلرترررا املخلم ررا، ترر  

واالسرلخرام سو غرو قةيمرا وام ة  املصةةع سطاب سكةةرت أرمثا سو ترطاد خختر ق غرو قةيمرا  عرةدق احلصرنرع ام ة  امليةك  
حمل طيل إىل تطاد غو خخت ق، سو ام ة  احص   احص ي واحص   احصرنةعي وترة حتلطيره تر  ترطاد سرةتا سو خختر ق سو ترطاد 

صرةةع وغرو ذحرك تر  تمرطاث  احثرئران هر   املمرطاث  احنةجترا ث رما يصعب تعةكل ة سو ام رة  يف الرطاب تر  سدخنرا وغثرة  امل
عرر  احنشررة  احعجلرر اين حملاجلررع احيررتين مل  طضررع يف االعلثررة  يف ت رمررا وضررع احشرر و  امل جعرررا حلخخترررك احلاجلررع احيررتين 

د احيرتة  وملايدق اكرير إمنة يرس   ط  ه   املمرطاث  سثنرةب ت اررل احلنجلررا احعجل اةررا و رزاد كثةلرا  مرك املمرطاث  ترع ملايدق عرر
احنشرة  احعجلرر اين االسرلرختةينن واحثرئررا تر  رررررا سخرر ط لرة قررر ق حمرردق عمررى احلترررر  واحلريمرب عمررى يعرخل سةررطاع املمررطاث ن 

سرررطاب سكررررة  يف احرتيرررا سو الرررطاب سو املررررةب وهررري قرررةد ق عمررررى احلمرررط    س  س  حمثرئرررا اح رررر ق عمرررى اسررررلرعةب رارررم تعرررني ترررر
تن رة ريرب ةطعررا وفثرعرا  مرك املمرطاث ، وذحرك طلمر  لحختثرع تر  تنخت را إىل سخر ط  اسلرعةب واحلخمت ت  قرر  حمررد
  ثعةً حمخصةات احثرئرا حتل تنخت ان

احنةجترا عر  احنشرة  احعجلر اين   رطق اح رر ق االسرلرعةيرا وينةباً عمى ذحك لرن  س  ملايدق يف رارم سو ةطعررا املمرطاث  
األترر  احرر   يلختمررب احث ررت عرر  سررثل حم ررر ترر   مررك املمررطاث  سو  حمثرئررا سررط   ظ رر  قاث هررة و رررتاكم عمررى ترررط احررزت ن

احلخمت تن ة سرطاب لسرلخرام احلتنطحطجررة امللخترط ق سو  عرريل يف دو ق إةلرة   مرك املمرطاث ن هر ا يلختمرب اسرلثجلة ا  كثروق 
ريرررا اقلصررةدايً تررر  وخرر ا  رد ق ويف احن ةيررا حررره ررررود وتعررررال  ال جيررب جتةوملهرررة وإال سأررث ت احلنجلرررا احعجل اةررررا غررو جم

 تنظط  يرئي، وت  مث غو جمريا اجلجلةعرةً وعجل اةرةًن 
إ  حتريررر راررم احلاجلررع احيررتين ترر  تنظررط  يرئرري جيررب س  نيخرر  تيررة اً تريررةي  حمجليررة  احل مرررر  حل ريررر راررم 

ةب احثرئررري احيررتة  تررر  خرررالل احشررر و  امل جعررررا املطضررطعان األتررر  احررر   يلختمرررب احث رررت سوال عرر  اح رررر ق االسرررلرعةيرا حمطعررر
ملنخت ررا احلاجلررع احيررتين اكريررر ترر  احنطعرررة  املخلم ررا ترر  املمررطاث ن وينررةباً عمررى حتريررر راررم وفثرعررا  مررك املمررطاث  احرريت 

 ررررهط  حمعنةأررر  املتطةرررا حمثرئرررا يرررلم حتريرررر رارررم وةطعررررا األةشرررختا   تن رررة يررررو  سحتررر  حمثرئرررا س   يرررلطعث ة و رررلخمت 
ت  اسلرختةهنة يف احلاجلع احيتين اكرير، وحت  يش   س  يتط  رام احلمرط  احنرة   احيتةةرا واحصنةعرا واخلرترا احيت ح

عن ة تيةو  سو سقل ت  اح ر ق االسلرعةيرا حمطعةب احثرئي حمجلنخت ا وذحك ره يلم احل ةظ عمى احثرئا يف  رل تيرلطط تعرني 
ا إىل تشرررةكل وتظرررةه  حملررررهط ن تررر  املمرررطاث ن رررررت س  ملايدق  مرررك املمرررطاث  عررر  احلرررر امليرررجلطه يررره سرررط  يعررر   احثرئررر

ويترررط  احلطسرررع يف احنشرررة  االسرررلرختةين احعجلررر اين حملاجلرررع احيرررتين ت  ثخترررةً  ررررط احلخترررط  احلتنطحرررطجي سو احل يررر  يف دو ق 
إةلررررة  املمررررطاث  املخلم ررررا  ررررة نيررررر تن ررررة سو إعررررةدق اسررررلخرات ة وحتطيم ررررة إىل تررررطاد غررررو تمطثررررا ويف إفررررة  د اسررررا حماررررروط 

وينرررةباً عمرررى ذحرررك حتررر  حتريرررر رارررم احيرررتة  واحنشرررة  االسرررلرختةين احطاجرررب احلخختررررك حررره يف  مرررك  االقلصرررةديا حررر حكن
 املنخت ا وه ا يتط  ضجل  احش و  امل جعرا واحيت عمى سسةس ة يلم عجلل املخختختة  احعجل اةرا واالجلجلةعرا واالقلصةديان
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حر اسة  احثرئررا ملنخت را احلاجلرع اكريرر احيتين اكرير ت  تنظط  يرئي يل    ينةباً عمى ا احلاجلع إ  حترير رام
سوالً مث حتريرر رارم وةطعررا املمرطاث  احنةجترا عر  األةشرختا احيرتةةرا واحصرنةعرا واخلرتررا امللطقرع اسرلرختةهنة هنرة ، مث حتريرر 

 عرد احيتة  امليل رري  ت   مك األةشختا االسلرختةةرا  ة ال طل لحلطامل  احثرئي ملنخت ا احلاجلع احيتينن
 خطط العمراني  ي تنمية التجمعات العمرانية اجلديدة من منظور بيئي:دور امل

ح ررر كرررة  دو  املخخترررك احعجلررر اين يف اح ترر  احل مررررر  حلخختررررك احلاجلعرررة  احعجل اةرررا اكريررررق يعلجلرررر سسةسرررة عمرررى 
االجلجلةعررا    مجا تلختمثة  احش و  امل جعرا حملاجلع احيتين إىل خ ااك ملخختك اسلعجلةال  األ اضي ت لين ،ة احر اسة 

واالقلصةديا واحل  ي  اح ين املتجلل إجلطعة  اخل ااك واملخختختة  احعجل اةرا، وكة  املخختك احعجل اين ي رطم ير اسرا فثطغ الررا 
رد ترر  احثررراال احلخخترخترررا املطقررع سوال وا ررردا  املنةخرررا واحخترر ق وامل الررين ا رختررا وامل ديررا إىل احلاجلررع احيررتين مث ي ررع عرر

ملخخترررك اسرررلعجلةال  األ اضررري ترررع اح ررررةم يل رررررم  مرررك احثرررراال وأرررطالً إىل احثرررريل األتثرررل احررر   ينرررةباً عمرررره  رررلم احر اسرررة  
االقلصرررةديا واالجلجلةعررررا حملاجلرررع احيرررتينن وكرررة  املخخترررك احعجلررر اين ييرررعى إىل حت ررررين سةيرررب  طمليرررع مليرررلطاي  ا سرررتة  

املخلم رررا عمرررى املخخترررك احعرررةمن مث يثررررس يف حتريرررر ت اررررل احنجلرررط احعجلررر اين حملاجلرررع ول رررةً ملعختررررة  وتعرررةيو  رررطلو اخلررررتة  
 احش و  امل جعرا واةعتةس ذحك عمى ت ارل منط األةشختا االقلصةديا واالجلجلةعران

 ح رررر كرررة  املخخترررك احعجلررر اين ي رررطم يررررو   لحلعرررةو  ولحلنيررررين ترررع خثرررو حمر اسرررة  االجلجلةعررررا وخثرررو حمر اسرررة 
االقلصةديا سسةسةً ه ا ل ضةلا إىل خ اب يف جمرةل احختر ق واملر و  وامل الرين احعةترا وغروهم، ح رر كرة  دو  اخلثرو االجلجلرةعي 
هط اح رةم يل رير عرد احيتة  عمى ت ارل احنجلط املخلم ا تع الررتا  خصةاصر م االجلجلةعررا و ر ول م احعجلمررا والررتا  

ثرو االقلصررةد  لترة  ي رطم ير اسررا اح ةعررق االقلصرةديا حملاجلررع احيرتين وةيرب  طمليررع تيرلطاهم احلعمرجلري واحث ررةيفن سترة اخل
احصررنةعة   يررلطايهتة وسةطاع ررة املخلم ررا تررع د اسررا اكرررروط االقلصررةديا واالسررلثجلة يا ملتررطر  وعنةأرر  احلاجلررع احيرررتين 

ةديرا ملشر وعة  ا سرتة  وامل الرين واخلررتة  وريةب احلرل ة  املةحرا امللطقعا واملختمطيرا حالسرلثجلة  حمطلرةب لالرلرةجرة  امل
وفث ررررة مل ارررررل منررررط املرينرررران ستررررة خثررررو احخترررر ق واملرررر و  ل ررررط ي ررررطم يلصررررجلرم اح ختةعررررة  واملرررررطل حشررررثتة  املرررر و  وع وضرررر ة 
و  ةفعةهتة وحترير كثةلة  امل و  امللطقعرا عمر رة وذحرك فث رةً خل يخترا اخترك اسرلعجلةال  األ اضري املعخترى ترع حتريرر سترةك  

سعا تطاق  اةلظة  احيرة ا  وحترير تية  خرتة  احن رل اكجلرةعين سترة خثرو امل الرين لر رطم يلخختررك و صرجلرم تيرة ا  و 
وقختةعررة  وسررعا شررثتة  احلري يررا لملرررة  وشررثتة  احصرر   احصرر ي وشررثتة  احت رر لب واال صررةال  وذحررك ينررةباً عمررى 

 املعمطتة  واملية ا  احطا دق يف اختك اسلعجلةال  األ  ن
جت يررا و  ررررم اح ترر  احل مرررر  حلخخترررك احلاجلعررة  احعجل اةرررا اكريرررق اعلجلررةداً عمررى حت رررين اختررك اسررلعجلةال  ترر  

األ اضرري، وجررر س  هرر ا األسررمطب غررو عجلمرري وغررو واقعرري ألةرره ال يلطالررين وال يلريررو فث ررةً حمجللريرروا  احعجل اةرررا واالجلجلةعرررا 
ررل منرط املرينرا كجلرة س  اخترك اسرلعجلةال  األ اضري نيررد أرط ق اثيلرا واالقلصةديا وا دا يا احيت حترر  لسرلجل ا  فرطال ت ا

حشتل واختك املرينا ملرط ملتين فطيل ال يلجلشى تع فثرعرا  ريررو األترط  كجلرة سةره كرة  ي سرم ت اررل حمنجلرط احعجلر اين وحررم 
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  لترر  املخختررك احعجلرر اين حملنجلرررا احع ررطيا حملاجلررع احيررتينن ل ضررةلا إىل كررل ذحررك ل ررر كررة  احثعررر احثرئرري غةاثررةً  ةتررةً عرر
 ي ك  وي خ  يف االعلثة  تن  احثرايا عنر وضع وحترير احش و  امل جعرا حلخخترك احلاجلع احعجل اين اكريرن وذحك ألةه مل

إ  دو  املخختررك احعجلرر اين يف  نجلرررا احلاجلعررة  احعجل اةرررا اكريرررق ترر  تنظررط  يرئرري طلمرر  كمرررة عرر  دو   احل مرررر  
احعجلرل ترع خر اب وتيلشرة ي  يف اضرع جريررق يف جمرةال  تلخصصران األتر  احر   نيرلم عمرره ررت سةه تختةحب ير اسا تط 

احعريررر ترر  احلخصصررة  وذحررك وأررطالً إىل وضررع رمررطل تنةسررثا يرئرررةً حمجلشررةكل احرريت  عرررت   نجلرررا احلاجلعررة  احعجل اةررران 
احلخصصرة  اا ررا عمرى سرثرل املثرةل و  م قةاجلا اخل اب اح ي  سط  يعجلمط  حتت قرةدق املخختك احعجل اين عمى خر اب يف 

 وحرم احلص ل
 -جرطحطجررررررة -لرررررزايب -كرجلررررررةاي  -عمررررطم -هنرسررررا يرئررررررا -أرررر ا عةترررررا -ترررررةيل -اقلصررررةد  -خثررررو اجلجلرررررةعي

 - نظررم وإدا ق - نيررين تطاقرع -قرةةطين -ك ر لب وا صرةال   - ري يرا لملررة  -أر   أر ي - صنرع وترتةةرتة -تيةري
 ةبن تنطحطجرة احثن -هنرسا إةلة 

 ومن تلك املوضوعات واملشاكل املطلوبة دراستها وإجياد حلول ونظم بيئية مناسبة هلا:
 سسمطب مجع ول مل وإعةدق اسلخرام احن ةاي  واح جلةتا سطاب سكة  تصر هة تنزيل سو أنةعي سو خرتين ن1

 سسمطب إعةدق اسلخرام ترة  احص   احص ي سطاب سكة  تصر   تنزيل سو أنةعي سو مل اعين ن2

احلرررر تررر  املخم رررة  احصرررنةعرا يتةلرررا سةطاع رررة سرررطاب سكةةرررت أرررمثا سو غةمليرررا سو سرررةاما، وتن رررة املرررطاد سسرررمطب  ن3
 احيةتا واخلخت ق واحث رما غو قةيما  عةدق االسلخرامن

سسمطب احلر تر  احلمرط  احنرة   عر  عرطادم احيررة ا  ووسرةال احن رل احعرةم واحلرطامل  يرني سيررا كرل تر  وسرةال  ن4
 سو احن ل اح  د  اخلةصناحن ل اكجلةعي احعةم 

 سسمطب االسل ةدق ت  ام ة  تطاد احثنةب احنةجتا ع  عجلمرة  احلشررر وعرم إهرا هةن ن5

سسررمطب احلررر سو خ ررخل اسررل ال  احختةقررا سررطاب يف ت رمررا ينررةب املشرر وعة  سو يف ت رمررا  شررريرم ة واسررلعجلةلة  ن6
 ا سخ طنوك حك خ خل اسل ال  احختةقا يف  صنرع تطاد احثنةب وس  تنلاة  أنةعر

 سسةحرب اح   واحلشاو و نيرين املطاقع ت  تنظط  يرئين ن7

 سسةحرب االقلصةد واحلطلو يف اسل ال  املرة  عمى امليلطط احعجل اين واملعجلة  ن ن8

سسررةحرب االسررل ةدق ترر  احختةقررة  امللاررردق تثررل احختةقررا احشجليرررا وفةقررا احرر ايه واحريررةمل احلرررط  عمررى امليررلطط  ن9
 احعجل اين واملعجلة  ن

 احلصجلرم املعجلة   واحثنةب املطل  السل ال  احختةقا واملطيف ح غثة  تيلخرتي امليةك ن سسةحرب  ن11
وحرا سرا  مرك املطضرطعة  تر  تنظرط  يرئري وأرطالً إىل األسرمطب األتثرل احرطاقعي حملختثررين، لرن  األتر  يلختمرب تر  

ريب فثرعا املطضرطع املختر وه  املخختك احعجل اين  شترل جمجلطعة  عجلل يرئي   م كل تن ة عرد ت  اخل اب وامليلشة ي 
حمر اسرران لجلررثالً يف رةحررا د اسررا سسررمطب مجررع اح جلةتررا ترر  تنظررط  يرئرري لررن  جمجلطعررا احعجلررل سررط   لتررط  ترر  خرر اب يف 



 جملة علمية إلكرتونية حمكمة    املرج–جملة العلوم والدراسات اإلنسانية     جامعة بنغازي
 ISSN: 2312-4962       رقم اإليداع بدار الكتب الوطنية

 7         م2102/ ديسمرب 2 -العدد الثالث والعشرون

االجلجلرررةع واملرتةةرترررة واحلصرررنرع واحصررر ا احعةترررا واالقلصرررةد واحعمرررطمن سترررة يف رةحرررا د اسرررا سسرررمطب إعرررةدق اسرررلخرام تررررة  
احصرر ي احعجلررل سرط   لتررط  ترر  خر اب يف جمررةل احصر ا احعةتررا احترجلرررةب وامل الرين واحصرر    احصر   احصرر ي لرن  جمجلطعررا

واحلصررررنرع، ويف رةحررررا د اسررررا االقلصررررةد يف اسررررل ال  املرررررة  لررررن  جمجلطعررررا احعجلررررل سررررط   لتررررط  ترررر  خرررر اب يف االجلجلررررةع 
رئرري هرر   وغوهررة ير اسررا األسررةحرب واملرتةةرتررة واحلصررنرع وامل الررين واح ررةةط  واحلشرر يعة ن وسررط    ررطم جمجلطعررة  احعجلررل احث

امللةرا حلل املشرتال  املخت وررا و  ررجل رة واخلررة  سل رم ة تر  رررت احلتم را االقلصرةديا املثراررا واملصرة ي  اكة يرا سثنرةب 
األسرررمطب األتثرررل ترررع احلشررريرل واحعةارررر االقلصرررةد  املثةشررر  وغرررو املثةشرر  وملتررر  اسررررتداد  سس املرررةل امليرررلثجل  وترررط  طالرررين 

ا وث ةلرررا امليرررلخرتني حلمرررك األسرررةحرب وتررررط تطابتل رررة ترررع احظررر و  املنةخررررا ا مررررا وتررررط إتتةةررررا االعلجلرررةد عمرررى فثرعررر
 احلصنرع واحصرةةا ا مرا وعرم االعلجلةد عمى احلتنطحطجرة املل رتا حمريةيا قر  ا تتة ن

عجلررل احثرئرري ترر  اخلرر اب وفرر ه إ  دو  املخختررك احعجلرر اين يف هرر   احلةحررا هررط دو  امليررئطل عرر   تررطي  جمجلطعررة  اح
املشةكل عمر م واحلنيرين واح يك يني  مك اإجلطعة  سثنةب ت ارل احر اسا ويعر احطأرطل إىل احنلرةا  وذحرك ح رجلة  احررتايك 

ل احثةةطيررا احرريت قررر  ظ رر  سثنررةب سو املشررةكواحلنظرررم يررني األسررةحرب واحلمررطل احثرئرررا احرريت يررلم احطأررطل إحر ررة واحلررر ترر  احلعررة   
 ثرين  مك احلمطل تع يع  ة احثعخل يف احطاقعن خت

 املخطط العام إلدارة النفايات الصلبة للمدينة:
حتررل ترينرررا جمجلطعرررا تررر  املخختخترررة  احعةترررا وخةأرررا   الررين خررررتة  املررررة  واحصررر   احصررر ي وشرررثتة  احلري يرررا 

ختة  امل الين امللتةتما وخرالل لررتق احت  لارا واال صةال  ل ضةلا حشثتة  احخت ق اح اريرا واح  عرا وقر سفمين عمر ة اخت
مث يف حرثرررررة إعررررراد و ن ررررر  امل الررررين امللتةتمررررا حعريررررر ترررر  املررررر ن غررررو سةرررره ترررر  املالرررررت إ  هرررر    1985إىل  1975ترررر  

املخختخترة  مل  شررجلل ت لررين مجررع وة ررل واحررلخمت ترر  احن ررةاي  احصررمثا وإمنررة سج يررت يعررخل احر اسررة  حررثعخل املررر  يع رر ة 
  د اسة  سوحرا س  سةه يف كل مل  صل حمجليرلطط عرةم حتر  إ   نرل  عنره ير رت  عجلرل  ن رر  ن   صرمي ويع  ة عثة ق ع

ررررت إ  احريرر   اح اريرري ترر  إعررراد املخختررك عررةم حن ررةاي  هررط احطأررطل إىل إعررراد يرر رت  عجلررل لعررةل  ررنظم ترر  خالحرره 
  احلن ررر   يشررجلل  صررط  حمتررةد  سسررمطب و طقرررت عجلمرررا مجررع وةظررةم احن ررل واحل نرررة  احررلخمت وتعةكررا كجلررة إ  احرر رت

 ا دا   واح ين ك ةمل احلشريرل وةطعرا املعرا  واألدوا  احالملتا كجلع وة ل احن ةاي  احصمثان
 مراحل إعداد املخطط العام للنفايات الصلبة: 

 املرحلة األوىل الدراسات األولية: 
رة وغة  مبا ةرة ادارة النفةاات الةةلبة تشمل الدراسات األولية جتميع وحتليل للبياانت اليت هلا عالقةة مبا ة

 ومن هذه البياانت.
 احيتة  احلةيل وامليل ثمي حمجلنخت ا احيت يريختر ة املخختكن  عراد 

  إعراد اسلثرة  خةص يعةدا  احيتة  و ص لةهتم احرطترا حملخمت ت  اح جلةتا املنزحران 

 املطاد احراخما يف  تطين ة ريب احطمل ن حتمرل ملتطر  اح جلةتا املنزحرا عمى تيلطط احطررق احيتنرا وتع لا 
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 ري  ملعرل إةلة  اح جلةتا حتل شخت/ احرطمن   

 يرةر  ع  ر كا امل و  وسةعا اح  وق لحخت ق واألملقا داخل املرينا و طقرع ة عمى اخل ااكن 

 عررال    ري  ملعرال  إةلة  احن ةاي  تر  املنرةفين احيرتنرا املخلم را ريرب احتثةلرا احيرتةةرا و طقررع هر   امل
 عمى اخل ااكن

 احثرةر  اخلةأا رةحا احخت م عمى ترا  احينا سي ة املعرل احش    حر جة  احل ا قن 

 رص  ملعرال  احن ةاي  اخلخت ق وسأنةل ة وحترير ملطاقع تصةد هةن 

  حترير تطاقع األسطاق وةطعرا ةشةف ة وكجلرا وةطعرا احن ةاي  احنةجتا تن ةن 

 را لملرينا وحمرخت ة و  ري  كجلرا وةطعرا احن ةاي نحترير وررود املنةفين احصنةع 

  د اسا إتتةةرا ل مل يعخل تترطر  احن رةاي   عرةدق االسرلعجلةل واح ررةم يلا يرا عجلمررا حر حك يرررط األرررةب
 ملع لا ترط  عةو  احيتة  يف ذحكن

ول سو  سررطتة  يرةةرررا  ررلم د اسررا وحتمرررل حمجلعمطتررة  واحثرررةر  اإجلعررا يف هرر   امل رمررا وسعرررادهة يف أررط ق جرررا
و طقرع احثرةر  احيت لة عالقا لحنرطاري احعجلمررا كجلرع وة رل احن رةاي  عمرى خر ااك املرينرا   ررةس  سرم تالارمن كجلرة يرلم يف 
هرر ا امل رمررا د اسررا احثررراال املخلم ررا حررنظم اكجلررع واحن ررل ترر  رررررا عرررد سايم احلاجلرررع لألسررثطع وةطعرررا ااحرررة  وة رررة  

 ميناحلاجلرع امل ر
 إعراد اخل ااك وامليلنرا  واح رت  احلن ر  ن املرحلة الثانية:

يف هرر   امل رمررا يررلم إعررراد اخلرر ااك لملخختررك احعررةم  دا ق احن ررةاي  احصررمثا لملرينررا ررررت يررلم  طقرررع اإجلعررا عمررى 
 اخل ااك   رةس  سم تنةسب حلطضرخ اايتل

 املنةفين احيت سرلم خرتل ة   كثة  أريوقن 

 كجلع يطاسختا امل كثة  ااحرا احعةديا الم ا احلامنةظةم ا 

 تية ا  احيرة ا  اح ةغختان 

  حرررت واألكرر  راجلررة  ررة يررلالام تررع احظرر و  ا مررران تطاقررع احررط    1111تطاقررع سوعرررا اح جلةتررا راررم حتريررر
 واملخةمل  واملتة ب احلةيعا ك ةمل احعجللن

  ة ختا احلخمت احن ةاينيرة  تطاقع احلاجلع امل رمي وتنةفين اح  مل إ  وجر  و 

 حترير تطاقع تصةد  احن ةاي  اخلخت ق واسلخرام دحرل اح تطمل لةن 

 اخل ااك وامليلنرا  اخلةأا ينظةم املعةكا سطط كة  سسمطب اح دم احص ي سو غوهةن 
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 الربنامج التنفيذي:
العةةام الةةذي    يةةتم إعةةداد الةةربانمف التنفيةةذي ملرفةةا النفةةاات الةةةلبة  يةةث يةةتم مةةن  ةةالل تنفيةةذ املخطةةط

 وضعه للمدينة وتشمل مستندات الربانمف التنفيذي ما يلي:

 الرتل احلنظرجلي ك ةمل احنظةلا احعةتان 

 احتةد  احط ر ي واالرلرةجة  ت  عنةأ  ت هما وعجلةحا عةديا وإدا يط ن 

 تلختمثة  احلشريرل وا دا ق ت  عنةأ  وتعرا ن 

 قةاجلا امل كثة  واحلا رزا  املختمطيان 

 احلر ييب حمعةتمنيناح رت   

 ر  حمجلرزاةرا املةحرا احينطيا حملختطي  واحلشريرلن   

 اخلالصة: 
سيرررا احلةجررا إىل ترررخل يرئرري حلخخترررك احلاجلعررة  احعجل اةرررا اكريرررق ي اعررى لررره احطاقعرررا يف  ررة سررثين يل ررخ حنررة 

حرريت يصررعب  عطي رر ة إذا تررة سيمررت سو احلخخترررك واحلصررجلرم مث احلن ررر ، وي ررر  إىل احل ررةظ عمررى احثرئررا احلرطيررا ح ةيررة  وا
 مطثررت، وييررعى إىل ريرر  اسررلثجلة  واسررلريالل املصررةد  احختثرعرررا امللررطل ق حيجرررةل اح ةدتررا دو  إهرررا ، ويعجلررل عمررى حت رررين 
سعمررى عةاررر تررةد  اسررلثجلة   تثةشرر  وغررو تثةشرر  إذا تررة سخرر  يف االعلثررة  اخليررة ق وا هرررا  احنررة   عرر  عرررم احل ررةظ عمررى 

امللريروا  احعجل اةررا تخترك احلاجلعة  احعجل اةرا اكريرق ت  تنظرط  يرئري هرط األسرمطب عجلرل تر   وتلريرو ريرب  احثرئان إ 
االجلجلةعرا واالقلصةديا واحلتنطحطجرا وا دا يا احيت  لع   لة احلنجلررا احعجل اةررا امللتةتمرا ويلرطاام ويلتةترل تع رة وحره هرر  

ط اح   قر يلريو وينعتم ذحك لحلثعرا عمى احشتل احعرةم ملخخترك احلاجلرع واضخ واثيت ال يلريو وحت  سسمطب احلن ر  ه
 احعجل اينن
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