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1- اإلطار العام والمنهجية:
 

اإلطار العام:

ــذي  ــم ال ــار الدع ــي إط ــاطئ ف ــة الش ــة القرض ــة بلدي ــتراتيجية تنمي ــداد اس ــ�درج اع ين
ــي  ــاون الدول ــة التع ــيد- وكال ــم الرش ــة والحك ــة المحلي ــي للتنمي ــز الدول ــه المرك يقدم
لجمعيــة البلديــات الهولنديــة، للبلديــات الليبيــ�ة. يحتــوي هــذا التقريــر علــى تشــخيص 
أولــي للوضــع القائــم اعتمــادا علــى تحليــل المعلومــات اإلحصائيــ�ة المتوفــرة والتقاريــر 
ــداد  ــرة االع ــالل فت ــز خ ــات المنج ــع المعلوم ــج جم ــى نت�ائ ــزة وعل ــات المنج والدراس

ــروع. للمش

تبــى المجلــس البلــدي القرضــة الشــاطئ مشــروع اســتراتيجية تنميــة البلديــة لغايــة 
تطويــر ممارســات الحكــم المحلــي الديمقراطيــة والرفــع مــن نجاعــة مشــاريع التنميــة 
الحضريــة وتدعيــم قــدرات اإلطــارات الفنيــ�ة فــي مجــال التخطيــط االســتراتيجي 

ــي. الجماع
 

يشــارك فــي إعــداد اســتراتيجية تنميــة القرضــة الشــاطئ أعضــاء مــن المجلــس المحلى 
وممثلــون عــن المصالــح الفنيــ�ة المحليــة والمنظمــات المهنيــ�ة ومنظمــات المجتمــع 

المدنــي وخبــراء محليــون.  
يتزامــن هــذا المشــروع مــع تواصــل ظــرف ســيايس وأمــي واجتماعــي غيــر مســتقر، 
ــكان  ــة للس ــات الملح ــتجابة للطلب ــة االس ــام معضل ــ�ن أم ــن المحليي ــل كل الفاعلي جع
ــع  ــذا الوض ــع ه ــال م ــتقبلية. تفاع ــة المس ــى التنمي ــلبي�ة عل ــا الس ــن تأثيراته ــد م والح
يولــي مشــروع االســتراتيجية الجانــب التنفيــذي عنايــة خاصة وذلــك بتحديد المشــاريع 
القابلــة لإلنجــاز واإلجــراءات التنظيميــة المالءمــة وضبــط األولويــة الزمنيــ�ة للبرامــج 

ــروعات. والمش

تهدف مبادرة إعداد استراتيجية تنمية بلدية القرضة الشاطئ إلى:
ــول  ــتقبلية ح ــة مس ــتراتيجي ورؤي ــار اس ــداد إط ــن اع ــدي م ــس البل ــن المجل •  تمكي

ــل  ــن قب ــا م ــم تبنيه ــد يت ــط والبعي ــب والمتوس ــدى القري ــى الم ــة عل ــة المحلي التنمي
ــ�ن. ــن المحليي الفاعلي

•  تعزيــز قــدرة الفاعليــن المحلييــ�ن علــى التشــاور والتوافــق وعلــى التشــخيص 
والتخطيــط الجماعــي لبنــ�اء مســار تنمــوي محلــي جماعــي ناجــع.

ــك  ــ�ا وذل ــي ليبي ــة ف ــة المحلي ــط والتنمي ــات التخطي ــد مقارب ــي تجدي ــاهمة ف •   المس
بالتركيــز علــى البعد الجماعي وتبــي الفاعلين المحلييــ�ن وتملكهم الفعلي الســتراتيجية 

التنميــة المحليــة.

2.1-   المراحل والمنهجية:
ــ�ن.  ــاطئ مرحلتي ــة الش ــة القرض ــة لبلدي ــتراتيجية التنمي ــداد اس ــط اع ــن مخط يتضم
تنطــوي كل مرحلــة علــى عــدد مــن االطــوار يتطلــب انجازها اعتمــاد منهجيــة مضبوطة 
ــداف  ــق االه ــم لتحقي ــن توجيهه ــاركين وم ــز المش ــن تحفي ــن م ــة تمك ــات مالئم وآلي

ــددة. المح

1.2.1-  مرحلة التشخيص االستراتيجي الجماعي:
ــيع  ــي توس ــم ف ــدّرج المحك

ّ
ــا الت ــّم خالله ــوار يت ــة أط ــى ثالث ــة عل ــذه المرحل ــوي ه تنط

ــتراتيجّية. ــات االس ــد الّرهان ــاورات وتحدي ــاركة والمش المش

شخيص القطاعي األّولي:
ّ
•   الت

شــاور فــي شــأنها 
ّ
شــمل هــذا الّطــور تجميــع المعطيــات القطاعّيــة والمعلومــات والت

للخــروج باســتنت�اجات تخــّص تطــّور القطــاع وإدارتــه وعالقتــه بقطاعات أخــرى وتأثيره 
يــ�ة. 

ّ
جنــة الفن

ّ
ــة لل علــى تنميــة البلديــة. انجــزت أعمــال هــذا الّطــور فــي ورش قطاعّي

ليــن عــن كّل 
ّ
ليــن عــن أعضــاء للمجلــس البلــدي وممث

ّ
ــ�ة مــن ممث ّي

ّ
جنــة الفن

ّ
ــب الل

ّ
تترك

قابــات المهنّيــ�ة. دّونــت أعمــال الــورش 
ّ
ّيــة والن

ّ
ّيــ�ة البلدّيــة وخبــرات محل

ّ
المصالــح الفن

ــن هــذا الّطــور مــن 
ّ
شــخيص القطاعــي األّولــي. مك

ّ
القطاعّيــة فــي تقاريــر جماعيــة للت

تحديــد قائمــة أّولّيــة للّرهانــات القطاعّيــة.  



أليفي المتكامل:
ّ
شخيص الت

ّ
•  الت

شــخيص إلــى مرحلــة إعــداد 
ّ
ــن هــذا الطــور مــن االنتقــال بسالســة وثبــ�ات مــن الت

ّ
مك

أثيــرات األفقّية بيــ�ن الّرهانات 
ّ
المخّطــط االســتراتيجي. ويرتكز باألســاس علــى تحليل الت

ــة وترابطهــا وإعــادة تنظيمهــا بشــكل شــامل فــي محــاور اســتراتيجّية تعبــر  القطاعّي
علــى االهــداف العامــة لتنميــة المدينــ�ة.

سلســل 
ّ
ّيــ�ة حســب الت

ّ
جنــة الفن

ّ
انجــزت أعمــال هــذا الّطــور فــي ورشــة عمــل جماعــي لل

الي:
ّ
الت

-   إعادة تنظيم الّرهانات في مجموعات مترابطة. 
ــمولّية علــى الّرهــان االســتراتيجّي 

ّ
ــة والش

ّ
-   إيجــاد صيغــة تعّبــر بأكبــر قــدر مــن الّدق

لــكّل مجموعــة.
-   صياغة أّولّية للّرؤية المستقبلّية اعتمادا على المحاور االستراتيجّية. 

•  اعتماد التشخيص االستراتيجي الجماعي:
مــات المجتمــع المدنــي ومختلــف 

ّ
ــل هــذا الّطــور فــي فتــح المجــال لتشــريك منظ

ّ
 تمث

ــت  ــل وتثبي ــتراتيجي وتعدي ــخيص االس ش
ّ
ــراء الت ــي إث ــ�ة ف ــة المعنّي ــات االجتماعّي الفئ

ــل  ــي المراح ــا ف ــة واعتماده ــتقبلّية المقترح ــة المس ــتراتيجّية والّرؤي ــاور االس المح
حقــة. انجــزت أعمــال هــذا الّطــور مــن طــرف أعضــاء اللجنــة الفنيــ�ة حيــث تــم عــرض 

ّ
الال

النت�ائــج األوليــة علــى المجلــس البلــدي وفــي ورشــات عمــل بالبلديــة. تــم االســتعانة 
شــخيص األّولــي فــي تنظيــم هــذه الورشــات.

ّ
بعــرض مرئــي للت

ــا لتشــمل أكبــر عــدد مــن  ّي
ّ
قامــت بلديــة القرضــة الشــاطئ بتوســيع االستشــارة محل

ــرة  ــاالت مباش ــة واتص ــات عاّم ــار اجتماع ــي إط ــ�ة ف ــاءات  المدنّي ــ�ن والكف المواطني
ــراء افــكار مشــاريع التنميــة  ــر مــن المقترحــات ومــن إث مكنــت مــن تجميــع عــدد كبي

ــة.   المحلي

2.2.1- مرحلة التخطيط االستراتيجي الجماعي: 
ــة  ــج المرحل ــي لنت�ائ ــاش الجماع ــى النق ــة عل ــات واآلراء المنبثق ــع المالحظ ــد تجمي بع
األولــى وتعديــل التقريــر التأليفــي، شــرع فــي أعمــال اعــداد المخطــط االســتراتيجي. 

ــوار:  ــة أط ــى ثالث ــة عل ــة البلدي ــتراتيجية تنمي ــروع اس ــ�ة لمش ــة الثاني ــوي المرحل تنط

•  اعداد عناصر الخطة االستراتيجية:
ــالق  ــد النط ــى، يمه ــة األول ــال المرحل ــج اعم ــر لنت�ائ ــي مختص ــرا تأليف ــر تقري ــد الخبي أع

ــدي:  ــر التمهي ــن التقري ــ�ة. يتضم ــة الثاني ــال المرحل أعم
تذكير بأهم اشكاليات تنمية المدين�ة.   -

تذكير بالمحاور االستراتيجية.   -
تحديد توجهات أّولية حسب المحاور .  -

تــم بعــد ذلــك استشــارة اللجنــة الفنيــ�ة للمجتمــع المدنــي. مكنــت هــذه االستشــارة 
ــراء وتعديــل الخطــة االســتراتيجية واعتمادهــا. مــن مناقشــة واث

•  اعداد المخطط االستراتيجي الجماعي: 
ــة  ــن ترجم ــن م ــذي تمك ــد تنفي ــة ذات بع ــي آلي ــتراتيجي الجماع ــط االس ــر المخط يعتب

رسم  2 : طور التشخيص التأليفي المتكامل

رسم 1 : اطوار انجاز التشخيص الجماعي

قائمة الّرهانات الق 
طاعّية

مجموعة رهانات 
مترابطة 1

مجموعة رهانات 
مترابطة 2

مجموعة رهانات 
مترابطة ) . . . (

المحور االستراتيجي 
) . . . . (

المحور
 االستراتيجي 2

المحور
االستراتيجي 1

تحليل البي�انات و المؤشرات
• البي�انات و المؤشرات

•المتدخلون المعنيون بالقطاع
•المشاريع و البرامج

•مساهمة القطاع في تنمية المدين�ة

مكامن القوة

االمخاطرالفرص

مكامن الضعف

آراء و مقترحات المصالح المعني�ة
• أداء القطاع و تنظيمه

• أفاق تطور القطاع
•العالقة بالقطاعات األ خرى

قائمة الرهانات )SWOT( تحليل

الرهان1:

الرهان2:

الرهان3:



2- الوضع العام بمنطقة الشاطئ

1.2   الموقع الجغرافي:
ــي  ــي أق ــع ف ــم2( وتق ــغ )90246 ك ــاحة تبل ــاطئ مس ــة وادي الش ــي منطق تغط
شــمال إقليــم فــزان. يحــد هــذا المنطقــة مــن الشــرق منطقــة الجفــرة ومــن الشــمال 
منطقــي الجبــل الغربــي ونالــوت ومــن الجنــوب منطقــي ســبها ووادي الحيــاة ومــن 
الغــرب الحــدود الجزائريــة. وهــي منطقــة صحراويــة جافــة تتمثــل حدودهــا الطبيعيــة 

فــي:
-         من الشمال الحمادة الحمراء ووادي تن�اراوت وحمادة تنغرت وجبل السوداء.

-        من الجنوب إقليم سبها وأدهان أوباري.

الخطــة االســتراتيجية الــى مشــاريع وبرامــج وتدخــالت قابلــة للتنفيــذ ومحــددة فــي 
الزمــن.

أنجــز أعمــال هــذا الطــور باســتعمال آليــة الــورش حيــث فســح المجــال ألعضــاء اللجنــة 
الفنيــ�ة الموســعة القتــراح المشــاريع والبرامــج ومبرراتهــا وأهدافهــا. نوقشــت 
ــج  ــروعات وبرام ــة لمش ــة أّولي ــد قائم ــى تحدي ــى تس ــا ح ــت تب�اع ــات وعدل المقترح
ــداد  ــا واع ــة ومكوناته ــر الخط ــل عناص ــك تحلي ــد ذل ــم بع ــتراتيجي. ت ــط االس المخط

المخطــط وبطاقــات المشــروعات المندمجــة والمتكاملــة.

•   اعداد خطة المشروعات البلدية العاجلة: 
ــق  ــى أف ــر أي ال ــدى القصي ــى الم ــة عل ــالت البلدي ــط تدخ ــور لتخطي ــذا الط ــص ه خص
2020، ويهــدف الــى مســاعدة المجلــس البلــدي فــي ترشــيد النفقــات وضبــط 
ــة  ــ�اء تنمي ــي بن ــة ف ــة والرغب ــات الملح ــتجابة للطلب ــ�ن االس ــة بي ــات والمالئم األولوي
مســتقبلية مســتديمة. أنجــز أعمــال هــذا الطــور باســتعمال آليــة الــورش الجماعيــة 

ــرق. والف
والمشــروعات  الملحــة  االحتي�اجــات  االعتبــ�ار  بعيــن  المتبعــة  المنهجيــة  أخــذت 

الماليــة. ومواردهــا  وقدراتهــا  البلديــة  واختصاصــات  االســتراتيجية 

ويوجــد فــي منطقــة وادي الشــاطئ مجموعــة مــن المراكــز الحضريــة أكبرهــا مدينــ�ة 
بــراك. يحيــط بهــذا التجمــع مجموعــة مــن المراكــز الحضريــة الصغيرة علــى غرار أشــكدة 

واقــار والقرضــة وقطــة وبرقــن وونزريــك وإدري.

 تنتشــر هــذه المراكــز علــى طــول الــوادي مــن الشــرق الــى الغــرب وتفصلهــا مســافات 
صغيــرة يبلــغ مجموعهــا نحــو 140 كــم. تعتبر منطقــة وادي الشــطي المدخل الشــمالي 
إلقليــم فــزان ومفتــرق الطرقــات الــي تربــط بيــ�ن شــمال وجنــوب ليبيــ�ا وتتواصــل فــي 

اتجاه الــدول المجــاورة.

2.2    العوامل الطبيعية:
 
ً
ــ�ا ــار تقريب ــه األمط ــدم في ــاف تنع ــراوي ج ــاخ صح ــطي بمن ــة وادي الش ــم منطق تتس

ــدل  ــل والمع ــهر 3.4 م ــي الش ــار ف ــة األمط ــهري لكمي ــط ش ــى متوس ــغ أعل ــث يبل حي
ــي  ــرة ف ــام الممط ــدد األي ــدل ع ــاوز مع ــا ال يتج ــل. كم ــار 11.1 م ــة األمط ــنوي لكمي الس
ــل  ــي فص ــة ف ــة خاص ــذه المنطق ــي ه ــرارة ف ــات الح ــع درج ــوم. ترتف ــنة 5.3  ي الس

ــل: ــث يص ــف حي الصي
أدنى معدل درجة حرارة صغرى 4.74 ْم   -

وأعلى معدل درجة حرارة عظىم 40.4 ْم  -
ــي  ــل أق ــرقية. يص ــ�ة الش ــرقية والجنوبي ــمالية الش ــاح الش ــم الري ــى اإلقلي ــب عل ته
متوســط شــهري لســرعة الريــاح 3.8 كم/ســاعة فــي شــهر مــاي وأدنــاه 1.6 كم/ســاعة 

فــي جانفــي وفيفــري.

ــس  ــن التضاري ــج ع ــة النات ــاهد الطبيعي ــوع المش ــاطي بتن ــة وادي الش ــز منطق تتمي
والجيومرفولوجيــا. يوجــد فــي المنطقــة جبــل الحســاونة وهــو مــن أصــل بركانــي يصل 
ارتفاعــه إلــى 900 متــر فــي مســتوى القمــة و700 م فــي مســتوى الحافــة الجنوبيــ�ة. 
تنتشــر بعــض التــالل الصغيــرة فــي المنطقــة في حيــن تغطــي الكثبــ�ان الرمليــة األجزاء 
الغربــي والجنوبــي الغربــي مــن منطقــة وادي الشــاطي وهــي جــزء مــن أدهــان أوباري 

تمتــد لعــدة كيلومتــرات ويصــل ارتفاعهــا عــن ســطح البحــر إلــى 360 م. 



ــاه  ــر مــن األرايض الزراعيــة والــي مــع توفــر المي ــل منطقــة وادي الشــاطي كثي تتخل
ــة  ــد حاج ــدر لس ــة ومص ــن ناحي ــل م ــدر دخ ــل مص ــة تمث ــي الزراع ــيد ف ــة والترش العذب

ــري.  ــة أخ ــن ناحي ــ�ة م ــواد الغذائي ــن الم ــكان م الس

ــات  ــا طبق ــون فوقه ــي تتك ــباخ ال ــن الس ــد م ــة العدي ــذه المنطق ــي ه ــد ف ــا توج كم
ــم  ــع مالئ ــي موق ــر فه ــدالت التبخ ــاع مع ــرارة وارتف ــدة الح ــبب ش ــاء بس ــة بيض ملحي
إلقامــة المالحــات وصناعــة ملــح الطعــام. كمــا أن رملــة الســليكا تعتبــر مصــدًرا لتوطــن 
صناعــة الزجــاج باإلضافــة إلــى بعــض أنــواع المعــادن األخــرى مثــل الحديــد الــذي يتوفــر 

فــي المنطقــة. 

ــة ذات  ــة صحراوي ــي منطق ــاطي ف ــع وادي الش ــورة تق ــزات المذك ــب المي ــى جان ال
حــرارة مرتفعــة فــي أغلــب شــهور الســنة تتيــح إمكانيــ�ة اســتغالل واســتثمار الطاقــة 

ــاالت. ــن المج ــد م ــي العدي ــية ف الشمس
 

3.2    السكان واألسر:
ــة حســب  ــ�ة للتعــداد العــام للســكان 2006 األرقــام المفصل ــج النهائي ــم تظهــر النت�ائ ل
البلديــات والوســط نظــرا لتحويــر التقســيم اإلداري والتخلــي علــى نظــام البلديــات بعد 

تعــداد 1995.
وقــد أقتصــر التقريــر العــام لنت�ائــج تعــداد 2006 علــي نشــر النت�ائــج حســب التقســيم 
ــتغالل  ــم باس ــم تق ــات ل ــة للمعلوم ــ�ة العام ــظ ان الهيئ ــق. والمالح ــي مناط اإلداري ال

كامــل المعلومــات اإلحصائيــ�ة المجمعــة. 
نظــرا لشــح المعلومــات وحجــب المعلومــات المفصلــة اعتمدنــا فــي التحليــل االولــي 
ــداد  ــج التع ــى نت�ائ ــاطئ عل ــة الش ــي منطق ــرة ف ــش األس ــروف عي ــكان وظ ــو الس لنم
العــام للســكان 2006 والمســح الوطــي للســكان 2012 واإلحصائيــ�ات الحيويــة 2010. 
كمــا اعتمدنــا فــي مرحلــة ثانيــ�ة علــى نت�ائــج التقاريــر والدراســات المتوفــرة حــول توزيع 

الســكان حســب التجمعــات وفرضيــات النمــو الســكاني.
•   نسق نمو معتدل:

تــأوي منطقــة الشــاطئ عــام 2012 ما يقــارب 79801 ســاكن ليبــي أي ما يعادل نســبة 

سنة 2012

79801

14385

5.53

سنة 2006

السكان73443

األسر12022

متوسط حجم 5.9
األسرة

نسبة النمو 2006-2012

1.37

3.04

تقديرات 2017

85419

تقديرات 2017

16709

جــدول  1 : نمو السكان واألسر بي�ن عايم 2006 – 2012

المصدر: التعداد العام للسكان 2006 والمسح الوطي للسكان 2012 – مصلحة اإلحصاء والتعداد   

ســجل عــدد الســكان األجانــب انخفاضــا ملموســا منــذ أحــداث 17 فيبرايــر. وقــد انخفض 
عــدد األجانــب المقيميــن بمنطقــة الشــاطئ مــن 5120 نســمة عــام 2006 الــى 2704 
نســمة فقــط عــام 2012. ادت مغــادرة الســكان األجانــب نتيجــة للوضــع األمــي الــى 
كبــح نســق نمــو الســكان المقيميــن بمنطقــة الشــاطي بحيــث لم يتجــاوز معدل نســبة 

النمــو الســنوي %0.82 بيــ�ن عــام 2006 وعــام 2012.

1.54% مــن ســكان دولــة ليبيــ�ا. ســجل عــدد ســكان هــذه المنطقــة نســق نمــو معتــدل 
حيــث لــم يتجــاوز معــدل نســبة النمــو الســنوي للســكان الليبييــ�ن   %1.37   بيــ�ن عــايم 
2006 و2012. انخفــض نســق النمــو مقارنــة بالفتــرة 2006-1995   نتيجــة النخفــاض 
نســبة النمــو الطبيعــي وتواصــل النــزوح الــي المــدن الســاحلية، اضافــة الــي مغــادرة 

العديــد مــن األجانــب ابــان االضطرابــات. 

سنة 2012

79801

2704

82505

معدل نسبة النمو السنوي )%(

0.82

-10,09

1.35

سنة 2006

73443

5120

78563

السكان

ليبيي�ن

أجانب

المجموع

جــدول  2 : نمو السكان الليبيي�ن واألجانب بي�ن عايم 2006 و2012

ألمصدر: التعداد العام للسكان 2006 والمسح الوطي للسكان 2012 – مصلحة اإلحصاء والتعداد  

• توزيع سكان وادي الشاطئ حسب التجمعات:
يتــوزع ســكان منطقــة وادي الشــاطئ علــى عــدد كبيــر مــن المــدن الصغيــرة تقــع علــى 
ــ�ة  ــز العمراني ــول المراك ــم وح ــوق 140ك ــول يف ــي بط ــكل خط ــي ش ــوادي ف ــول ال ط
الرئيســية. يعــد اختي�ار مواقــع المدن الــى العوامل الطبيعيــة والتاريخيــة واالجتماعية 



خريطة 1 : مدن وادي الشاطئ

•التقديرات السكاني�ة:
تعتبــر التقديــرات الســكاني�ة عنصــر أســايس فــي تحديــد احتي�اجــات المدينــ�ة وبرمجــة 

المشــروعات الــي تمكــن مــن االســتجابة لالحتي�اجــات. 
ــا  ــ�ة مفككــة حســب المــدن او البلديــات اعتمدن  نظــرا لعــدم توفــر معطيــات احصائي
فــي تقديــر األحجــام الســكاني�ة لمــدن وادي الشــاطئ علــى تقديــرات ســكان الشــاطئ 
ــى ان  ــد عل ــع التأكي ــع. م ــب التجم ــبي حس ــع النس ــتقرار التوزي ــى اس ــنة 2017  وعل س
التقديــرات تعطــي ارقــام تقريبيــ�ة غيــر دقيقــة تســمح بتجــاوز العراقيــل الناتجــة عــن 
نقائــص التعــداد العــام ولكنهــا ال تعــوض األرقــام اإلحصائيــ�ة الرســمية. يبيــ�ن الجــدول 

التالــي توزيــع الســكان حســب البلديــات والتجمعــات عــام 2017.

لتأسيســها علــى غــرار توفيــر الحمايــة للســكان واالنتمــاء القبلــي. وقــد تطــورت اغلــب 
ــى  ــري عل ــعت الق ــة. توس ــات صحراوي ــكل واح ــي ش ــاء ف ــاط الم ــول نق ــات ح التجمع
األرايض المتاخمــة للنســيج العمرانــي القائــم، وفــي بعض الحــاالت في شــكل تجمعات 
جديــدة. حافظــت تجمعــات وادي الشــاطئ، كمــا هــو الشــأن في اغلــب مناطــق ليبي�ا، 
علــى الروابــط القبليــة لتركيبــ�ة الســكان باســتثن�اء بعــض التجمعــات الحديثــ�ة الــي تــم 

تدعيمهــا فــي إطــار سياســات النظــام الســابق. 
بالرجــوع الــي المعطيــات الســابقة واعتمــادا علــى عديــد المصــادر علــى غــرار اســتغالل 
النت�ائــج األوليــة إلحصــاء 2006 واإلحصــاءات الســابقة يتبيــ�ن ان الحجــم النســبي 
ــر  ــاطي، أكب ــرك الش ــ�ة ب ــ�ن %17.6 بمدين ــراوح بي ــاطي يت ــات وادي الش ــكان تجمع لس

ــة.  ــذه المنطق ــات به ــر الجمع ــراء أصغ ــة، و1.3 % بالخض ــدن المنطق م

بوقدقود

الزهراء

1641

1600

2,25

2,20

1926

1877

المدين�ة/التجمع

الزوية

اقار

تامزاوة

القرضة

ثاروت

محروقة

العيون

الخضراء

برقن

ققم

اشكدة

براك

القيرة

بلدية براك

بلدية القرضة

عدد السكان )2006(

3121

5361

5694

5641

2155

4260

1913

960

4237

2141

2220

12864

5644

23849

27165

النسبة %

4,29

7,36

7,82

7,75

2,96

5,85

2,63

1,32

5,82

2,94

3,05

17,67

7,75

32,76

37,32

عدد السكان )2017(

3662

6291

6681

6619

2529

4999

2245

1126

4972

2512

2605

15095

6623

27984

31875

جــدول  3 : تقديرات الحجم السكاني لبلديات وتجمعات منطقة الشاطئ

28033,853289قطة



ــام  ــراك  ب27984 ع ــة ب ــكان بلدي ــدد س ــدر ع ــدة يق ــات المعتم ــاس الفرضي ــى أس  عل
2017. ويتجــاوز عــدد ســكان بلديــة القرضــة 30000 نســمة وســكان بلديــة أدرى 
25000. تعــد مدينــ�ة بــراك، أكبــر مــدن منطقــة وادي الشــاطئ، بحوالــي 15000 
نســمة أي مــا يفــوق ضعــف الســكان بــكل مــن مــدن تامــزاوة والقرضــة والقيــرة الــي 
تتقاســم المرتبــ�ة الثانيــ�ة حســب عــدد الســكان، كمــا لــم يتجــاوز عــدد الســكان بب�اقــي 

ــمة. ــات 5000 نس ــدن والتجمع الم
 

4.2- األسرة وظروف العيش:
اعتمدنــا فــي تحليــل ظــروف عيــش األســرة بمنطقــة وادي الشــاطئ علــى المعلومات 
المضمنــة فــي تقريــر نت�ائــج تعــداد 2006 المتعلقــة بنــوع المســكن الــذي تقيــم فيــه 
األســرة ووســيلة حصــول االســرة علــى المــاء الصالــح للشــراب ووســيلة الصــرف الصحي 
ــ�ة والتقاريــر القطاعيــة  ــا باســتغالل نت�ائــج االعمــال الميداني فــي المســكن.  كمــا قمن

الــي تــم اعدادهــا تمهيــدا لدراســات مخططــات الجيــل الثالــث. 
•  اغلبي�ة المساكن من النوع التقليدي:

تظهــر نت�ائــج تعــداد 2006 ان غالبيــ�ة األســر فــي كامــل منطقــة وادي الشــاطئ تقيــم 
ــوش  ــي أو ح ــي دار عرب ــم ف ــي تقي ــر ال ــدد األس ــغ ع ــث بل ــدي، حي ــكن تقلي ــي مس ف
10924 اســرة أي مــا يعــادل %92 مــن اجمالــي األســر. ال تمثــل األســر الــي تقيــم فــي 

مســكن مــن النــوع الحديــث )فيــال او شــقة( ســوى %6 مــن المجمــوع.

بوقدقود

ادري

الزهراء

تمسان

ونزريك

قطة

المنصورة

بلدية ادري

المجموع

1641

3418

1600

2473

3120

2803

1530

21782

72796

2,25

4,70

2,20

3,40

4,29

3,85

2,10

29,92

100,00

1926

4011

1877

2902

3661

3289

1795

25559

85419
ألمصدر: احتسب من طرف الخبير 

األسر
المجموعغير ذلكحوش عربيشقةفيال

2564661092437612022

2,13,990,93,1100

العدد

النسبة )%(

نوع المسكن

جــدول  4  : توزيع األسر في منطقة وادي الشاطئ حسب نوع المسكن

المصدر: التعداد العام للسكان 2006 – الهيئ�ة العامة للمعلومات

فيال

شقة

حوش عربي

غير ذلك

2,1 3,9

90,9

3,1

رسم  3 : األسر حسب نوع المسكن

يمكــن تفســير هــذا الوضــع بمحافظــة المنطقــة علــى طابــع معمــاري مــالءم للظــروف 
المناخيــة المحليــة وعــدم تأثيــر تطــور نمــط العيــش بشــكل واضــح علــى الســكن. مــع 
التأكيــد علــى ان هــذه النت�ائــج تتعلــق باألســر المقيمــة بمنطقــة وادي الشــاطئ وال 
ــي  ــث ف ــكن الحدي ــريعا للس ــورا س ــا تط ــدن، إذ  الحظن ــى كل الم ــحب عل ــن ان تنس يمك

مدينــ�ة بــراك خــالل العشــرية االخيــرة. 
• ضعف نسبة الربط بالشبكة العامة للصرف الصحي:

ــام  ــتوى %51.42 ع ــي مس ــرف الصح ــة للص ــبكة العام ــط بالش ــبة الرب ــاوز نس ــم تتج ل
2006 فــي كامــل منطقــة وادي الشــاطئ. يســتخدم %48.07 مــن االســر آبــار ســوداء 
ــرف  ــة للص ــبكة العام ــط بالش ــم الرب ــدم تعمي ــن ع ــج ع ــن ان ينت ــي. يمك ــرف الصح للص
الصحــي تلــوث المــوارد الطبيعيــة ومخاطــر صحيــة واهــدار لمــوارد مائيــ�ة ثمينــ�ة كان 

باإلمــكان معالجتهــا فــي محطــات تطهيــر واعــادت اســتعمالها فــي عــدة مجــاالت.  



األسر
غير ذلكبئر سوداءالشبكة العامة

الشبكة العامة

بئر سوداء

غير ذلك

المجموع

618257797112022

51,4

51,4

48,1

48,1

0,5

0,5

100

العدد

النسبة )%(

وسيلة الصرف الصحي

جــدول  5 : توزيع األسر في منطقة وادي الشاطي حسب وسيلة الصرف الصحي في المسكن

المصدر: التعداد العام للسكان 2006 – الهيئ�ة العامة للمعلومات  

رسم 4 : األسر حسب وسيلة الصرف الصحي في المسكن

كمــا تمثــل األســر الــي تقيــم فــي مســاكن مربوطــة 
ــدد  ــن الع ــبة 95 % م ــاه نس ــة للمي ــبكة العام بالش
وادي  منطقــة  فــي  المقيمــة  لألســر  الجملــي 
ــة  ــبة عالي ــذه النس ــر ه ــام 2006. تعتب ــاطئ ع الش

ــ�ا.  ــي ليبي ــق ف ــد المناط ــ�ا بعدي مقارنت

األسر
المجموعغير ذلكماجنخزانالشبكة العامة

114243722619412022

95,03,10,21,7100

العدد

النسبة )%(

وسيلة حصول األسرة على مياه الشرب

جــدول  6 : توزيع األسر في منطقة وادي الشاطئ حسب وسيلة الحصول على مياه الشرب

المصدر: التعداد العام للسكان 2006 – الهيئ�ة العامة للمعلومات 

خزان

غير ذلك

الشبكة العامة

ماجن

رسم  5 : األسر حسب وسيلة الحصول على مياه الشرب

0,2 1,7

95,0

3,1

تبــرز اإلحصائيــ�ات المتوفــرة تــردي ظــروف عيــش 
األســر بمنطقــة وادي الشــاطئ وتنــ�ايم المخاطــر 
البيئيــ�ة والصحيــة نتيجــة لألضــرار الــي لحقــت 
للشــراب  الصالحــة  للميــاه  العامــة  بالشــبكات 

ــاه.  ــادر المي ــة لمص ــة الصحي ــاب الرقاب ولغي

 5.2- التشغيل والقوى العاملة:
يقــدر العــدد الجملــي للســكان فــي ســن النشــاط )الفئــة العمريــة 15 ســنة فمــا فوق( 
ــك  ــجال بذل ــنة 2006 مس ــمة س ــل 50291 نس ــنة 2012 مقاب ــمة  س بـــ : 54900  نس

زيــادة تبلــغ 4600 ناشــط.
ــل  ــنة 2012 مقاب ــي س ــط ف ــة 37800 ناش ــوى العامل ــي للق ــدد الجمل ــغ الع ــا بل كم
ــي  ــيطين ف ــم النش ــي حج ــادة ف ــك الزي ــون بذل ــنة 2006. وتك ــي س ــط ف 31856 ناش

حــدود 5944 ناشــط.
ــة  ــن الفئـ ــتغلين م ــكان المش ــدد الس ــى أن ع ــي 2012 إل ــح الوط ــج المس ــير نت�ائ  وتش
ــام 2012.  ــي ع ــتغل ف ــط مش ــدر بـــ 31900 ناش ــوق« يق ــا ف ــنة فم ــة »15 س العمري

ــالل الفتــرة 2006  ــة مــع نت�ائــج 2006 فــإن عــدد المشــتغلين قــد ارتفــع خ وبالمقارن
2012- بمــا قــدره 3600 مشــتغل وهــو مــا يمثــل العــدد الصافــي لمواطــن الشــغل 

ــ�ن 2006 و2012. ــا بي ــم إحداثه ــي ت ال
أفــرزت النت�ائــج الخاصــة بتــورع المشــتغلين حســب قطــاع النشــاط االقتصــادي عــام 
2006 أن قطــاع التربيــ�ة والصحــة والخدمــات اإلداريــة يضــم 20840 مشــتغل اي مــا 

يعــادل نســبة 72 % ويليــه قطــاع الفالحــة بـــ 3976 مشــتغل.



جــدول  7 : توزع المشتغلين حسب القطاع

المجموعالقطاع الثالثالقطاع الثانيالقطاع األولالمشتغلين

233910422213825519

9.24.186.7100

العدد

النسبة )%(

القطاعات

المصدر: التعداد العام للسكان 2006 – مصلحة اإلحصاء والتعداد  

القطاع األول

القطاع الثالث

القطاع الثاني

9.2
86,7

4.1

رسم  6 : المشتغلون حسب القطاع

يشــغل القطــاع الثالــث %87 مــن القــوى العاملــة فــي حيــن ال تتجــاوز نســب 
القطاعــات المنتجــة، األول والثانــي علــى التوالــي %14 و6 %مــع المالحــظ أن أغلــب 
المشــتغلين فــي القطاعــات المنتجــة هــم مــن األجانــب وأن مغادرتهــم للتــراب الليبــي 
منــذ بدايــة أحــداث 17 فيبرايــر أدى إلــى تراجــع اإلنتــ�اج الزراعــي واضطــراب فــي تزويــد 
الســوق. وتعــود  النســب العاليــة للمشــتغلين فــي القطــاع الثالــث إلــى العــدد الضخم 
للعماليــة فــي القطــاع العــام. حيــث تصل نســبة العامليــن بالحكومــة إلــى %77 بالقطر 
الليبــي. تبيــ�ن هــذه المؤشــرات ارتبــ�اط شــبه كلــي لدخــل المواطــن الليبــي بالرواتــب 
المتأتيــ�ة مــن خزينــ�ة الدولــة. يعــزى هــذا الوضــع الــى سياســات التوظيــف االجتماعــي 
ــكل مــن يطلبهــا ويرغــب فيهــا وذلــك مــن خــالل  القائمــة علــى ضمــان فرصــة عمــل ل
توجيــه العاطليــن عــن العمــل الــى الجهــاز اإلداري والمنشــآت الرســمية بغــض النطــر 

عــن مــدى حاجــة هــذه القطاعــات. أدى هــذا النمــط االقتصــادي إلــى تضخــم وظيفــي 
ــي  ــة ال ــوى العامل ــدار الق ــى إه ــا أدى إل ــاع العام.كم ــآت القط ــاز اإلداري ومنش للجه

تمثــل أهــم عناصــر اإلنتــ�اج والنمــو االقتصــادي. 
•  الهجرة: 

ــن  ــة م ــن األفارق ــي للمهاجري ــر الرئي ــي المعب ــا الجغراف ــم موقعه ــ�ا بحك ــر ليبي تعتب
ــا. وقــد تزايــد عــدد المهاجريــن بشــكل  ــدان الســاحل والصحــراء نحــو ســواحل أوروب بل

ــنة 2015.  ــخص س ــون ش ــ�ة الملي ــاوز عتب ــابق ليتج ــام الس ــد النظ ــزع بع مف
ــع  ــراوي الشاس ــال الصح ــي المج ــاط ف ــرة وغ ــرون والكف ــق القط ــدن ومناط ــل م تمث
والمفتــوح أهــم نقــاط وصــول المهاجريــن األفارقــة عبــر مســالك جبليــة وصحراويــة 
وعــرة، وهــي المرحلــة األكثــر خطــورة. بعــد ذلــك تنطلــق المرحلــة الثاني�ة، وهــي األقل 
خطــورة علــى المهاجريــن، فــي اتجــاه نقــاط االنطــالق عبــر المتوســط وأهمهــا مــدن 

ومناطــق زوارة وزليطــن وطرابلــس. 
 علــى مســتوى منطقــة الشــاطئ، أفــرز التشــخيص التشــاركي معلومــات غيــر دقيقــة 

حــول حركــة الهجــرة الغيــر شــرعية يمكــن تجميعهــا فــي النقــاط التاليــة:
•    بحكــم تنظيمهــا العمرانــي وموقعهــا الجغرافــي المغلــق مــن الجهــة الغربيــ�ة 
والجنوبيــ�ة لــم تشــهد هــذه المنطقــة بــروز نقــاط تجمــع للمهاجريــن الغيــر شــرعيي�ن.

ــر  ــب البش ــاحنات تهري ــور ش ــرى عب ــى أخ ــرة ال ــن فت ــاطئ م ــة الش ــهد منطق •    تش
علــى الطــرق الرئيســية المؤديــة الــى طرابلــس وزليطــن. تمــر الشــاحنات بســرعة دون 

ــف. التوق
•    ال توجد بالمنطقة مراكز إليواء أو لالحتفاظ بالمهاجرين الذين يتم ايقافهم.

•    يخــى ســكان الشــاطي تســرب المهاجريــن غيــر الشــرعيي�ن الــى منطقتهــم نظــرا 
ــ�ة. ــى جميــع المســتويات االجتماعيــة والصحيــة واألمني للمخاطــر الــي يمثلونهــا عل

مــن جانــب آخــر، أدى تراجــع اعــداد العمالــة الوافــدة بعــد اإلطاحــة بالنظــام الســابق 
الــى تعطيــل االنشــطة الزراعيــة والخدميــة فــي منطقــة الشــاطي.  بالرغــم مــن حاجــة 
المنطقــة الــى العمالــة األجنبيــ�ة لتطويــر عديــد القطاعــات االقتصاديــة ال يمكــن فــي 
ــر  ــن الغي ــواء المهاجري ــة بإي ــيا المجازف ــ�ا وسياس ــتقر أمني ــر مس ــي الغي ــرف الحال الظ
الشــرعيي�ن نظــرا لصعوبــة تصنيفهــم وتحديــد الفئــة الــي ترغــب فــي البقــاء فــي ليبيــ�ا 

للعمــل مــن جهــة ولشــبهات اقتــران الهجــرة باإلرهــاب مــن جهــة اخــرى.



فــي ظــل عــدم ســيطرة األجهــزة األمنيــ�ة علــى مناطــق شاســعة مــن التــراب الليبــي 
وغيــاب اســتراتيجية عامــة للحــد مــن تدفــق المهاجريــن وتوطيــن التنميــة بالجنــوب 
ــة  ــن بمنطق ــتقرار واالم ــد لالس ــل تهدي ــرعية عام ــر الش ــرة الغي ــى الهج ــي، تبق الليب
الشــاطئ تعمــل الســلطات المحليــة واألمني�ة علــى حماية المتســاكني�ن مــن مخاطرها.     

 6.2- المرافق العامة:
•    التعليم والتكوين المهين: 

ــن  ــكل م ــا ل ــاطئ متاًح ــة وادي الش ــي منطق ــه ف ــه ومرافق ــي خدمات ــم ف ان التعلي
هــم فــي ســن الدراســة. واســتوعب التعليــم األســايس والثانــوي تزايــد الطلــب علــى 
التعليــم. كمــا تقلــص الفــارق النوعــي فــي التعليــم علــى أســاس مــا يعــرف بالجنــدرة 

وصــار نصيــب األنــى مــن التعليــم مثــل نصيــب الذكــر. 
•    التعليم األسايس والثانوي:

ــي  ــذ ف ــدد التالمي ــدرايس 2005-2004 ان ع ــام ال ــة بالع ــات المتعلق ــد المعطي تفي
مســتوى التعليــم األســايس وصــل إلــى 15733 منهــم 7964 مــن اإلنــاث. وبلــغ إجمالي 
عــدد الطلبــة فــي التعليــم الثانــوي التخصــي 5470 وكان عــدد اإلنــاث 2884 تلميــذة 

والذكــور2586 تلميــذا. 
فيمــا يتعلــق بالمرافــق التعليميــة وصــل إجمالــي عــدد المــدارس إلــى 67 مدرســة فــي 
ــدد 3  ــوي وع ــم الثان ــتوى التعلي ــي مس ــة ف ــايس و42 مدرس ــم األس ــتوى التعلي مس
مــدارس مشــتركة فــكان إجمالــي عــدد المــدارس 112. تبلــغ الكثافــة اإلجماليــة للفصول 
21.4 طالــب لــكل فصــل درايس فــي مســتوى التعليــم األســايس غيــر أن هــذه الكثافــة 

تنخفــض الــى اقــل مــن 10 تالميــذ فــي بعــض المــدارس.
•    التعليم العالي:

ــد  ــبها، وتوج ــة س ــاطي لجامع ــة وادي الش ــي منطق ــي ف ــم العال ــق التعلي ــع مراف تتب
فــي هــذه المنطقــة كليــة للقانــون ومعهــد عالــي إلعــداد المعلميــن وكليــة للعلــوم 
الهندســية والتقنيــ�ة، باإلضافــة إلــى المعهــد العالــي للغــات والدراســات اإلفريقيــة. 

تتركــز كل مرافــق التعليــم العالــي بمدينــ�ة بــراك.
•    التكوين والتدريب المهين:

ا متوســًطا للتكويــن والتدريــب المهــي موزعــة علــى 
ً
يوجــد بالمنطقــة 19 مركــز

ــة  ــة والميكانيكي ــ�ة والصناعي ــن الكهربائي ــاالت المه ــي مج ــات وتغط ــم التجمع معظ
وااللكترونيــ�ة، باإلضافــة إلــى المركــز العالــي للمهــن الشــاملة.

يســتنتج مــن المعلومــات المتوفــرة حــول قطــاع التعليــم والتكويــن بمنطقــة وادي 
الشــاطي المالحظــات التاليــة: 

- وجود شبكة من المدارس القابلة للتطوير .  
- سهولة الوصول لكل أنواع المدارس.  

- يتوفر فائض من الفصول الدراسية يفوق الطلب في بعض القرى.  
- وجود فائض من المدرسين يفوق الطلب الحالي.  

ــات  ــا والكلي ــد العلي ــي المعاه ــي ف ــي والمه ــم الف ــرة للتعلي ــ�ات كبي - إمكاني  
المهــي. التكويــن  مراكــز  وكذلــك  الجامعيــة 

- تدنــى مســتوى اســتثمارات القطــاع العــام فــي مجــال تجهيــز المــدارس   
. نتهــا صيا و

- ضعف برامج تأهيل وتطوير المدرسين وأساليب وتقني�ات التدريس.  
- االفتقــار إلــى أدوات ومعــدات التدريــس ووســائل اإليضــاح وفضــاءات   

والثقافيــة. والرياضيــة  األنشــطة  ممارســة 
- نقــص المــوارد البشــرية المؤهلــة لتدريــس المــواد التخصصيــة )الفنيــ�ة   

والعلــوم(. والطبيــ�ة 
•    المرافق الصحية:

تتــوزع الخدمــات والمرافــق الصحيــة علــى كافــة التجمعــات الســكاني�ة فــي منطقــة 
ــاطئ.  الش

حسب المعلومات المتعلقة بعام 2005 تضم هذه المنطقة:
-  24 وحدة رعاية صحية أولية. 

-   15 مركز رعاية صحية. 
-   وعدد أربع عيادات مجمعة. 



ــكاني�ة  ــات الس ــع التجمع ــة جمي ــا المتنوع ــة بخدماته ــة الصحي ــز الرعاي ــي مراك تغط
ويتوفــر بهــا عــدد مــن األقســام التخصصيــة الطبيــ�ة، كمــا يتوفــر بهــا صيدليــات 
ومختبــرات تحليــل طبــي. وتقــدم العيــادات المجمعــة خدمــات أوســع وأكثــر تخصًصــا 

ــة. ــة األولي ــة الصحي ــدات الرعاي ــن وح م

وحدات الرعاية
الصحية االولية

مراكز الرعاية 
الصحية

العيادات
المستشفياتالمجمعة

2415433604.9

سرير لكل عدد اآلسرةالعددالعددالعددالعدد
1000 مواطن

المصدر: تقرير قطاع المرافق العامة – التقارير القطاعية ألعداد مخططات الجيل الثالث- المكتب االستشاري 
الهنديس )2008( 

 فــي مجــال المرافــق االستشــفائي�ة يتوفــر بمنطقــة الشــاطئ عــدد 3 مستشــفيات   
بســعة جمليــه تقــدر بحوالــي   360 ســريرا. 

يســتنتج مــن المعلومــات المتوفــرة حــول قطــاع التعليــم والتكويــن بمنطقــة وادي 
الشــاطي المالحظــات التاليــة: 

-     شبكة مطورة من مرافق الرعاية الصحية تغطي كل تجمعات منطقة الشاطي. 
-     تدنى مستوى جودة الخدمات الصحية بالقطاع العام.

-     عــدم توفــر بعــض التجهيــزات الطبيــ�ة وقــدم نوعيــة البعــض األخــر منهــا وعــدم 
توفــر خدمــات الصيانــة الالزمــة لهــا.

-     عدم التطوير المستمر لمعدات ومستلزمات الرعاية الصحية.
-     عدم توفر العدد الكافي من األطباء. 

ــ�ات التنظيــم اإلداري فــي القطــاع الصحــي نتيجــة للتغييــر  -     ســوء اإلدارة وعــدم ثب
المســتمر فــي األجهــزة والتنظيمــات وبنيــ�ة النظــام الصحــي.

-      تن�ايم دور القطاع الخاص في تأسيس وإنشاء المرافق الصحية.
-      االفتقار إلى الكوادر الطبي�ة ذات الكفاءة التخصصية العالية.

-      تقادم البني�ة التحتي�ة للرعاية الصحية. 
-      االفتقار إلى موارد التمويل ومحدودية الموارد المالية المخصصة للقطاع. 

-3 التشخيص المحلي الجماعي

-1.3 قطاع االسكان والمرافق:
يمثــل الســكن والخدمــات الصحية والتعليميــة العناصــر الضرورية للتنميــة االجتماعية. 
ــاريع  ــل المش ــاع تعطي ــذا القط ــة به ــات المتعلق ــي للمعلوم ــل الجماع ــ�ن التحلي يبي

الكبــرى للســكن وتدنــي جــودة الخدمــات فــي قطاعــات الصحــة والتعليــم. 
•     اإلسكان:

فــي قطــاع اإلســكان تمثــل المشــروعات المتوقفــة أحــد أهــم االشــكاليات المطروحــة 
ــات  ــر المعلوم ــة ، اذ تظه ــة القرض ــ�ة ببلدي ــب الفني ــي والمكات ــس المحل ــى المجل عل
ــي  ــل ف ــف العم ــدة متوق ــكني�ة جدي ــدة س ــود 2000 وح ــة وج ــدى البلدي ــرة ل المتوف

ــة للســكن.      ــا ، مــع وجــود حوالــي %80 مــن المبانــي غيــر مؤهل انجازهــا حالي
كان مــن المنتظــر ان توفــر مشــروعات اإلســكان العــام مســاكن تقــي المنطقــة مــن 
ــق.  ــكن الئ ــى س ــر ال ــات االس ــتجيب لحاج ــوائي وتس ــ�اء العش ــلبي�ة للبن ــر الس المظاه
تعــود أســباب توقــف انجــاز المشــروعات الــى الفــوىض والتهميــش واالنفــالت 
األمــي ابــان أحــداث 17 فيبرايــر ومغــادرة شــركات المقــاوالت األجنبيــ�ة الــى جانــب 
عجــز الشــركات المحليــة علــى تجــاوز خســائرها وتوفيــر التمويــل الضــروري الســتأناف 

ــاط.  النش
علــى المســتوى المؤسســاتي، لــم تمكــن البلديــات مــن ممارســة اختصاصاتهــا طبقــا 
لقانــون 59. بــل بالعكــس يتواصــل تعطيــل تحويــل االختصاصــات الــى البلديــات طوال 

الفتــرة االخيــرة رغــم تعاقــب الحكومــات وتعددهــا.
والمالحــظ ان القوانيــ�ن واللوائــح المنظمــة للحكــم المحلــي فــي إطــار الالمركزيــة 
مكنــت البلديــة مــن صالحيــات شــاملة فــي مجــال المرافــق واالســكان. وقــد تــم توزيــع 
الصالحيــات المرتبطــة بهــذا المجــال علــى مكاتــب الجهــاز التنفيــذي علــى النحــو التالي: 



مكتب األشغال العامة

-   تنفيذ التقسيمات والمخططات 
العمراني�ة المعتمدة. 

-   اقتراح تقسيم األرايض للبن�اء أو إقامة 
مشروعات سكني�ة وغيرها.

-   انشاء مرافق المنافع العامة في نطاق 
البلدية واإلشراف عليها.

-   التنسيق مع الجهات المختصة بإصدار 
مواصفات وتراخيص لإلنشاء السكي 

والصناعي والتجاري والمرافق داخل 
المخطط ومراقبة تنفيذها.

-   وضع البرامج الالزمة لتنفيذ السياسات 
السكني�ة وفقا للنمو السكاني والتكوين 

األسري داخل نطاق البلدية.
-   اإلشراف الفي على تنفيذ المشروعات 

السكني�ة والمباني العامة.
-   اإلشراف العام على تهيئ�ة األرايض 

الالزمة إلقامة المشروعات اإلسكاني�ة.

مكتب اإلسكان

المصدر: قرار وزير الحكم المحلي رقم 233 لسنة 2014 ميالدي بشأن الهيكل التنظييم للبلدية

 فــي ضــل مواصلــة تعطيــل البلدية عــن ممارســة صالحياتها في مجــال التنميــة المحلية 
تبقــى المشــاريع المتوقفــة رهينــ�ة األجهــزة التنفيذيــة المختلفة الــي احدثهــا النظام 
الســابق ولــم يتــم حلهــا بعــد أحــداث 17 فيبرايــر رغــم شــبهة الفســاد الــي تحــوم حــول 
الشــخصيات المقربــة الــي عينــت علــى رأس اإلدارة المركزيــة لمختلــف هــذه االجهزة.   

علــى هــذا الســاس تعــود مســؤولية اســتئن�اف انجــاز المشــروعات الســكني�ة ببلديــة 
القرضــة كل مــن:

- جهاز تنفيذ مشروعات االسكان والمرافق.  
- جهاز تنمية وتطوير المراكز اإلدارية.  

- مؤسسة االسكان والمرافق.  
ــة  ــر عملي ــى أكب ــت عل ــر أقدم ــداث 17 فيبراي ــل أح ــا قب ــة م ــوم ان حكوم ــن المعل وم
ــنة  ــن س ــا م ــك انطالق ــق وذل ــكان والمراف ــال اإلس ــي مج ــ�ا ف ــخ ليبي ــي تاري ــاق ف إنف
2006. وقــد نالــت القرضــة نصيبــ�ا محترمــا مــن هــذه العمليــات. أحــدث النظــام آنذاك 
ــرم  ــى ه ــن أعل ــة م ــخصيات مقرب ــها ش ــى رأس ــب عل ــة ونص ــزة التنفيذي ــد األجه عدي
الســلطة. مــن ضمــن هــذه األجهــزة التنفيذيــة ال يفوتنــ�ا ذكــر جهــاز تنفيــذ مشــروعات 
ــال  ــي مج ــررة ف ــروعات المق ــذ المش ــام تنفي ــص بمه ــذي اخت ــق ال ــكان والمراف اإلس

اإلســكان وتطويــر المناطــق واألحيــاء المتدهــورة عمرانيــ�ا والمــدن والقــرى لتتن�اســب 
مــع متطلبــات الحيــاة العصريــة. وقــد تــم تمكيــن هــذا الجهــاز مــن صالحيــات مكملــة 
لمهامــه األصليــة كالمســاهمة فــي التطويــر التقي وإعــداد الخطــط الفنيــ�ة والتعاقد 

مــع المكاتــب االستشــارية والشــركات الوطنيــ�ة واألجنبيــ�ة. لكــن الفســاد والدعايــة 
ــاريع  ــة المش ــي متاه ــل ف ــة وأدخ ــه األصلي ــن مهام ــاز ع ــذا الجه ــادا به ــية ح السياس

ــدن. ــات الم ــات واحتي�اج ــع أولوي ــ�الءم م ــي ال تت ــقطة وال ــرى المس الكب
خــالل الفتــرة األخيــرة حاولــت البلديــة التواصــل مــع مختلــف األجهــزة والعمــل علــى 
ــركات  ــى الش ــاد عل ــكني�ة باالعتم ــروعات الس ــاز المش ــتئن�اف انج ــة اس ــير عملي تيس

المحليــة، الــى ان اإلشــكالية المتعلقــة بالتعاقــد وبغيــات سياســات واضحــة تتعلــق 
بتســوية التعهــدات الســابقة يعيــق التقــدم فــي المشــاورات ويأخــر الحل. فــي األثن�اء 



تبقــى مواقــع المشــروعات الســكني�ة عرضــة لإلتــالف والنهــب واالســتي�الء.
مــن وجهــة نظــر عمرانيــ�ة تغلــب النمطيــة فــي تخطيــط هــذه المشــروعات العمراني�ة، 
حيــث صممــت فــي شــكل مجــاورة تتركــب مــن ســكن ومرافــق أساســية ال غيــر. كمــا 
ــم  ــي القائ ــيج العمران ــع النس ــروعات م ــق المش ــم تن�اس ــذه التصامي ــي ه ــى ف ــم يراع ل

واندماجهــا الوظيفــي فــي المدينــ�ة.  

خريطة 2 : أمثلة من المشاريع السكني�ة المتوقفة ببلدية القرضة 

•   التعليم:
يوجــد فــي بلديــة القرضــة عــدد 32 مؤسســة تعليميــة  بهــا 2 وحــدات خدميــة تشــع 

علــى اغلــب التجمعــات وتمكــن التالميــذ مــن ســهولة النفــاذ الــى المرافــق العامــة. 
ــال  ــي مج ــاطئ ف ــة الش ــل منطق ــتوى كام ــى مس ــه عل ــت مالحظت ــا تم ــرار م ــى غ عل

ــة: ــاط التالي ــي النق ــم ف ــع القائ ــخيص الوض ــص تش ــن تلخي ــم يمك التعلي
-    وجود شبكة من المدارس القابلة للتطوير .

-    سهولة الوصول لكل أنواع المدارس.
-     تدنى مستوى استثمارات القطاع العام في مجال تجهيز المدارس وصيانتها.

-    ضعف برامج تأهيل وتطوير المدرسين وأساليب وتقني�ات التدريس؛
ــى أدوات ومعــدات التدريــس ووســائل اإليضــاح وفضــاءات ممارســة  -    االفتقــار إل

األنشــطة والرياضيــة والثقافيــة؛
-    نقــص المــوارد البشــرية المؤهلــة لتدريــس المــواد التخصصيــة )الفنيــ�ة والطبيــ�ة 

والعلــوم(.
فيمــا يتعلــق بتوزيــع االختصاصــات بيــ�ن المتدخليــن فــي قطــاع التعليــم، وعلى شــاكلة 
ــق  ــتوى المناط ــى مس ــا عل ــة وفروعه ــزة المختص ــل األجه ــات، تواص ــب القطاع اغل
االشــراف علــى كل مفاصــل القطــاع.  ويقتصــر دور البلديــة علــى محاولــة التنســيق مع 

إدارة االشــراف لحــل اإلشــكاليات الملحــة. 
•    الصحة:

يتوفــر ببلديــة القرضــة عــدد كبير مــن المبانــي المخصصــة إليــواء المؤسســات الصحية 
بمختلــف اصنافهــا حيــث تــم إحصاء:

-    عــدد واحــد مستشــفى عــام تــم اســتحداثه قريبــ�ا ولكــن ينقصــه الــكادر الطبــي فــي 
عــدة تخصصــات .

-    عدد واحد مستشفى قروي. 
-    عدد 8 مراكز صحية. 

-    عدد 5 عيادات.
-    عدد 6 سيارات اسعاف. 

وأمكــن حصــر اإلشــكاليات الــي تحــول دون توفيــر خدمــات صحيــة مقبولــة للمواطن، 
رغــم وجــود شــبكة متكاملــة مــن المرافــق الصحية تغطــي كل تجمعــات بلديــة القرضة، 

فــي النقــاط التالية: 
-      تدنى مستوى جودة الخدمات الصحية بالقطاع العام.

-      عــدم توفــر بعــض التجهيــزات الطبيــ�ة وقــدم نوعيــة البعــض األخــر منهــا وعــدم 
توفــر خدمــات الصيانــة الالزمــة لهــا.

-      عدم توفر العدد الكافي من األطباء. 
-      تن�ايم دور القطاع الخاص في تأسيس وإنشاء المرافق الصحية.

-      االفتقار إلى الكوادر الطبي�ة ذات الكفاءة التخصصية العالية.
-      تقادم البني�ة التحتي�ة للرعاية الصحية. 

-      نقص االدوية. 
-      ندرة التدريب والتطوير للكادر الوظيفي بالقطاع. 

فــي غيــاب سياســة قطاعيــة واضحــة المعالــم يجــب البحــث علــى حلــول عاجلــة لتوفير 
الخدمــات الصحيــة الضروريــة خصوصا فــي الحاالت االســتعجالية.



فيمــا يتعلــق بتوزيــع الصالحيــات بيــ�ن المتدخليــن فــي قطــاع الصحــة ال تــزال الهيــاكل 
المركزيــة تديــر مفاصــل القطــاع عبــر فروعهــا فــي كل المناطــق. فــي القطــاع الخــاص 
يتنظــم األطبــاء المحليــون صلــب نقابــة تســهر على حســن ســير القطــاع وترعــى مصالح 
منخرطيهــا. فــي حــال ثبتــت جدية هــذه النقابــات يمكــن إيجاد حلــول ســريعة لمعضلة 

نقــص اإلطــار الطبــي مثــل اللجــوء الــي الــدوام بالتــداول فــي اقســام االســتعجالي.    

خريطة 3 :  أهم المرفق ببلدية القرضة

•  رهانات تنمية قطاع اإلسكان والمرافق:
 انجــزت االعمــال المتعلقــة بأعــداد شــبكة تحليل القطــاع )تحليــل swot( بطريقــة الفرق. 
تــم عــرض ونقــاش جماعي لنت�ائــج اعمال الفــرق وتعديلها وتــم التعرض خالل المناقشــات 

الــى االشــكاليات القطاعيــة وتحليلهــا لغــرض تحديــد الرهانات الــي تمكن من:
االستفادة من نقاط القوة وتثمينها في تنمية البلدية.  -

-  توظيف نقاط القوة في الحد من العوائق الي تكبح تنمية البلدية.
-  استغالل الفرص الي تنتج عن تطور البيئ�ة الخارجية.

-  االستفادة من الفرص في للحد من العوائق الي تكبح تنمية البلدية.
افضــت االعمــال المنجــزة الــى اعــداد التحليــل القطاعــي وتحديــد الرهانــات القطاعيــة 

علــى النحــو التالــي:
•  تحليل قطاع اإلسكان والمرافق:

نقاط الضعف: 
-  االعتماد على الكفاءات والعناصر 

االجنبي�ة. 
-  قلة االمكاني�ات.

-  الوضع االمي. 
-  المركزية في االدارة .

نقاط القوة: 
-  الترابط االجتماعي في المجلس البلدي.

-  المرافق الحيوية بالبلدية. 
-  الدعم المالي .

الفرص:
-  وجود مساحات شاسعة داخل النطاق 

البلدية. 
-  وجود كفاءات وخبرات ادارية مؤهلة. 

المخاطر:
-  عدم االستقرار االمي. 

-  قلة الوعي عند المواطني�ن. 

•   رهانات قطاع االسكان والمرافق:
- تظافر الجهود بي�ن االعضاء والمكاتب.   

- تذليل الصعوبات الي تواجه المرافق الحيوية.   
- الدعــم المالــي وفــق اوجــه الصــرف لنظــام البلديــات وحســب االوليــات الــي   

تمــس المواطــن .
الخاصــة والشــركات والتشــاركيات  الجهــات  علــى  ماليــة  - فــرض رســوم   
المســتغلة للمــوارد الطبيعيــة الموجــودة فــي النطــاق الجغرافــي للبلدية إلســتثمارها 

فــي إنشــاء و صيانــة المرافــق. 
- توطيــن الخبــرات واالســتفادة منهــم كال حســب تخصصــه فــي المجــالت   

. لعلميــة ا



2.3  - قطاع المياه والصرف الصحي والطرقات: 
•  الصرف الصحي: 

ــردي  ــتهالك ف ــدل اس ــاد مع ــاكن. باعتم ــارب 32000 س ــا يق ــة م ــة القرض ــد بلدي تع
يســاوي 300 لتــر فــي اليــوم، يمكــن تقديــر كميــة الميــاه المســتهلكة يوميــا بحوالــي 
9600 متــر مكعــب. يمثــل حجــم الميــاه الــي تصــرف فــي شــبكة الصــرف الصحــي أو 
ــف  ــم تصري ــب. يت ــر مكع ــتهلكة، أي 7680 مت ــاه المس ــن المي ــوداء %80 م ــار الس اآلب

ــاه المســتعملة فــي الوســط الطبيعــي بــدون معالجــة. المي
ــرف  ــبكة الص ــط بش ــبة الرب ــي %90   ونس ــاه بحوال ــبكة المي ــط بش ــبة الرب ــدر نس تق

ــدا. ــة ج ــبة ضعيف ــي نس ــي 10 %  و ه ــي بحوال الصح
•  الماء: 

تعتمــد منطقــة الشــاطئ علــى الخــزان الجوفــي الســفلي الواقــع بالحافــة الشــمالية 
لحــوض مــرزق حيــث تت�دفــق الميــاه مــن اآلبــار ذاتيــ�ا إلــى ارتفــاع مــن حوالــي 1.0 متــر 
إلــى 20 متــر نتيجــة انخفــاض منســوب ســطح األرض بجنــوب الشــاطئ بينمــا عند جبل 
الحســاونة بشــمال الشــاطئ يصــل عمــق الميــاه باآلبــار مــن 80 إلــى 150 متــر وذلــك 
تبعــا الرتفــاع منســوب ســطح األرض. تتــراوح األمــالح الذائبــ�ة بيــ�ن 500 مجــم/ لتــر إلى 
1000 مجم/لتــر. ويصــل تركيــز الحديــد إلــى مســتوى أعلــى من الحــد المســموح به وفق 
المعاييــر الليبيــ�ة لالســتخدام الحضــري بمعظــم آبــار االمــداد المائــي باإلقليــم الفرعــي. 
علــى ســبي�ل الذكــر قــدرت الميــاه الــي تــم ســحبها خــالل ســنة 2005 لالســتخدامات 
ــا أن  ــنة. كم ــي 814. 423 م م3 / س ــي بحوال ــر الصناع ــاه النه ــة ومي ــة والحضري الزراعي

 .
ً
حوالــي 20 م م2/ ســنة تعتبــر ميــاه مفقــودة مــن اآلبــار المتدفقــة ذاتيــ�ا

يتــم امــداد البلديــة بميــاه الشــرب مــن 42 بئــر موزعــة علــى 15 محلــة بالبلديــة أغلبهــا 
غيــر صالحــة للشــرب.

ــركة  ــاص الش ــن اختص ــي م ــرف الصح ــاه والص ــاع المي ــة، كان قط ــداث البلدي ــل اح قب
العامــة للميــاه والصــرف الصحــي. أظهــر تحليــل هــذا القطــاع تدنــي مســتوى وجــودة 
الخدمــات لفائــدة الســكان وســوء ادارة هــذا المرفــق. يفســر هــذا الوضــع بتوظيــف 
ــالل  ــة واخت ــ�داب العمال ــل وانت ــائل العم ــاب وس ــى حس ــارات عل ــن االط ــر م ــدد كبي ع

ــة. ــات المالي التوازن
ــه  ــ�ة أفردت ــة البيئ ــاة وحماي ــودة الحي ــين ج ــي تحس ــاع ف ــذا القط ــة ه ــ�ارا ألهمي اعتب

ــه  ــادة هيكلت ــي إع ــي ف ــا دور رئي ــيكون له ــة س ــة خاص ــي بالئح ــم المحل وزارة الحك
وتنظيمــه. وبالفعــل تــم اعتمــاد الئحــة تنظيــم مرافــق الميــاه والصــرف الصحــي بالقرار 
ــبكات  ــة وإدارة ش ــاء وصيان ــة إنش ــس البلدي ــى مجل ــنة 2014، وأوكل ال ــم 158 لس رق
الميــاه والصــرف الصحــي داخــل البلديــة. تحــدد الالئحــة بالخصــوص االلتزامــات الماليــة 
للمالكيــن فــي شــكل رســوم مقابــل الربــط بالشــبكات ورســوم اســتهالك مــع اعتمــاد 
التــدرج فــي رفــع التســعيرة حســب كميــات االســتهالك بهــدف ترشــيد االســتهالك. 
كمــا تضبــط الالئحــة العالقــة التعاقديــة بيــ�ن المالكيــن المنتفعيــن بالخدمــة والبلديــة 

وتحــدد التزامــات وحقــوق وواجبــات كل طــرف.
ــي  ــرف الصح ــاه والص ــ�ة بالمي ــة المعني ــب البلدي ــت المكات ــاس أحدث ــذا األس ــى ه  عل
ســنة 2015 وبــدأت بالتواصــل مــع الجهــاز التنفيــذي اال وهــو شــركة الميــاه والصــرف 

الصحــي وذلــك مــن خــالل مكتــب التشــغيل والصيانــة ومكتــب الخدمــات.
•  الطرقات: 

تحتــوي بلديــة القرضــة علــى 260 كــم مــن الطرقــات منهــا 60 كــم طرقــات رئيســية و 
180 كــم طرقــات فرعية. نســبة الطرقات المعبــدة ال تفــوت %10 و 50 % من الطرقات 

غيــر صالحــة لســير المركبــات. كمــا أن جميــع الطــرق تفتقــر لإلنــارة العمومية. 
ــن  ــارة ع ــي عب ــات ه ــب الطرق ــ�د. اغل ــى التعبي ــة ال ــات بالبلدي ــر إذا كل التجمع تفتق
ــات  ــم التجمع ــايس لتنظي ــر األس ــو العنص ــق ه ــا ان الطري ــ�ة. إذا اعتبرن ــالك ترابي مس
الســكني�ة والربــط بيــ�ن جميــع مكوناتهــا فــان هــذا الوضــع ال يليــق ببلديــة مثــل القرضة 

مــع العلــم لعــدم وجــود مشــاريع لتأهيــل الطرقــات فــي الوقــت الراهــن. 

•  رهانات تنمية قطاع المياه والصرف الصحي والطرقات: 
ــة  ــل swot( بطريق ــاع )تحلي ــل القط ــبكة تحلي ــداد ش ــة بأع ــال المتعلق ــزت االعم  انج
الفــرق. تــم عــرض ونقــاش جماعــي لنت�ائــج اعمــال الفــرق وتعديلهــا وتــم التعــرض خــالل 
المناقشــات الــى االشــكاليات القطاعيــة وتحليلهــا لغــرض تحديــد الرهانــات الــي تمكن 

مــن:

              -     االستفادة من نقاط القوة وتثمينها في تنمية البلدية.

              -      توظيف نقاط القوة في الحد من العوائق الي تكبح تنمية البلدية.



              -      استغالل الفرص الي تنتج عن تطور البيئ�ة الخارجية.

              -      االستفادة من الفرص في الحد من العوائق الي تكبح تنمية البلدية.

افضــت االعمــال المنجــزة الــى اعــداد التحليــل القطاعــي وتحديــد الرهانــات القطاعيــة 
علــى النحــو التالــي:

نقاط القوة: 

-  نسبة الربط بشبكة المياه بحوالي 90%  .

-  وجود شركات وطني�ة محلية منفذة.

-  وجود اماكن تصريف مياه الصرف الصحي .

-  وجود خطط مجهزة لتصريف مياه الصرف الصحي.

-  توفر الخدمات. 

-  وجود دراسات استراتجية مسبقة لتنفيذ الطرق. 

 نقاط الضعف: 

-  تلوث المياه الجوفيه »غيرصالحة للشرب« .

-  عدم وجود صيانة دورية لالبار وشبكات الري.

-  عدم اتب�اع المخططات وذلك من خالل البن�اء 

العشوائي .

-  عدم توفر المبالغ المالية للتنفيذ.

-  عدم توفر الدعم المالي .

-  عدم توفر االمن للشركات.

خريطة 4 : حالة الطرقات ببلدية القرضة

الفرص:

-  توفر المياه بشكل كبير في باطن االرض.

-  وجود خطط ودراسات مجهزة للصرف الصحي. 

-  عدم وجود عوائق طبيعية لشق الطرق .

-  وجود الخبرات المختصة في مجال الطرق.

المخاطر:
-  وجود االبار السوداء بالبلدية. 

-  عدم اتب�اع الطرق الصحية في تنقية المياه. 
-  عدم اتب�اع الخطط واالساليب العلمية لتنفيذ 

المشاريع.
-  تراكم تنفيذ المشروعات دون الرجوع لالوليات.

-  القدوم على تنفيد المشروعات بدون الرجوع 
للدرسات. 

-  عدم وجود تعويضات مالية لالمالك الواقعة في 
مسارات الطرق.

•   رهانات قطاع المياه والصرف الصحي والطرقات:
-  االستفادة من الخامات المتوفرة بالبلدية بالنسبة النشاء الطرق. 

-  العمــل علــى الخرائــط والمشــروعات الســابقة الــي اعــدت ولــم تنفــذ ووضعهــا قيــد 
االنشــاء .

-  توفر االمن للشركات المنفذة وتقيي�دها حسب اللوائح القانوني�ة. 
-  استغالل الكميات الكبيرة من المياه الجوفية واستثمارها. 

-  دعم الشركات المحلية والوطني�ة وتشجيعها وتحفيزها .
-  االعتمــاد علــى الخبــرات المحليــة واســتمثارها فــي الشــركات الوطنيــ�ة » مهندســين 

– مهنيــ�ن – خبــراء«. 

-3.3 قطاع التخطيط العمراني:
ادخــل التأخيــر الحاصــل فــي اعــداد مخططــات الجبــل الثالــث )2000 – 2020( ارتبــ�اكا 
علــى منظومــة التصــرف فــي التعميــر، انجــر عنــه تعطيــل اجــراءات التقســيم ورخــص 
ــق  ــارج المناط ــل وخ ــوائي داخ ــ�اء العش ــتفحل البن ــة. واس ــراءات العقاري ــ�اء واإلج البن
المغطــاة بمخططــات عمرانيــ�ة وتفاقــم الضغــط على العقــارات نتــج عنه ارتفاع مشــط 

فــي قيمــة األرض.
تــم اعتمــاد المخطــط العمرانــي النافــذ فــي بلديــة القرضــة ســنة 1976 ضمــن منظومــة 
مخططــات الجيــل الثانــي. وقــد اعتمــد تصميــم هــذا المخطــط علــى مبــادئ التخطيــط 
الوظيفــي عبــر آليــة التنطيــق والتصنيف المنظم للمقاســم وتحديــد حوزة الطــرق وفق 
معاييــر فنيــ�ة ووظيفيــة. ال تراعــي النســيج العمرانــي القائم إلــى جانب مســاحة صغيرة 



للتوســع تــم تحديدهــا وفــق فرضيــات النمــو الســكاني.
تبيــ�ن فــي مختلــف مراحــل تنفيــذ المخططــات العمرانيــ�ة لبلديــة القرضــة عــدم توفــر 
االمكانيــ�ات إلنجــاز مختلــف مكوناتهــا. وبالفعــل لــم تتمكــن مختلــف المصالــح المعنيــ�ة 
ــر  ــم يتوف ــا ل ــارات كم ــح المس ــدم وفت ــات اله ــام بعملي ــن القي ــات م ــذ المخطط بتنفي

المساحة بالهك
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ــي  ــة. ف ــق العام ــكان والمراف ــج االس ــ�ة وبرام ــ�ة التحتي ــاز البني ــروري إلنج ــل الض التموي
الواقــع تزامــن دخــول مخططــات الجيــل الثانــي حيــز التطبيــق مــع فــرض الحضــر علــى 

النظــام الليبــي وتقلــص المــوارد الماليــة للدولــة.

خريطة 5 : النمو العمراني لبلدية القرضة 

ــدود  ــارج ح ــ�اء خ ــن البن ــرف ع ــض الط ــى غ ــط ال ــ�ة بالتخطي ــح المعني ــرت المصال واضط
المخطــط العمرانــي النافــذ. أصبــح التوســع العمرانــي العشــوائي بــارزا للعيان منذ ســنة 
2000، اي مباشــرة إثــر انقضــاء المــدة الزمنيــ�ة االفتراضيــة لنفــاذ المخطــط العمرانــي. 
تســارع نســق النمــو العمرانــي خــالل العشــرية االخيــرة الــي شــهدت تعطيــل اعمــال 
ــال  ــي مج ــقطة ف ــرى المس ــاريع الكب ــور المش ــث وظه ــل الثال ــات الجي ــداد مخطط اع

االســكان والمرافــق العامــة.

•تداخل االختصاصات في مجال التخطيط العمراني:
ــنة  ــم 233 لس ــي رق ــم المحل ــر الحك ــرار وزي ــة وق ــه التطبيقي ــون 59 ولوائح اوكل القان
2014 بشــأن الهيــكل التنظيــيم للبلديــة وجهازهــا التنفيــذي اختصاصــات واســعة فــي 
مجــال التخطيــط العمرانــي. بقــراءة القــرار 233 فــي جزئــه المتعلــق باختصــاص مكتــب 
التخطيــط العمرانــي يتبيــ�ن ان البلديــة مطالبــة بإعداد مخطــط للمدن والقــرى الي تقع 
فــي نطاقهــا وتقســيم االرايض داخــل المخطــط واعــداد مخططــات لطــرق داخــل المدن 
والطــرق الزراعيــة ومتابعــة البنــ�اء للخــواص بحيــث يكــون مطابقــا للمخططــات. لكــن 
ممارســة اختصــاص مكتــب التخطيــط العمرانــي مشــروطة فــي نفــس القــرار بتنفيــذ 
القوانيــ�ن والقــرارات واللوائــح فــي مجــال التخطيــط العمرانــي داخــل نطــاق البلديــة. 
يمكــن ان يعيــق الصمــت المتعلــق بإجــراءات المصادقــة علــى المخططــات اعتمادهــا 

فــي تخطيــط وتنفيــذ مشــاريع التقســيم والطــرق والمرافــق واالســكان.  

•مخطط عمراني جامد معيق للتنمية:
ان المخططــات العمرانيــ�ة المعتمــدة فــي ليبيــ�ا تحدد شــكل وتنظيم ووظائــف المدين�ة 
ــد  ــا إال بع ــا او مراجعته ــن تعديله ــنة. وال يمك ــدى 20 س ــى م ــ�ة عل ــا العمراني ومكوناته
انقضــاء مــدة  نفذاهــا. بالتالــي فهــي ترهــن المســتقبل وال تســمح بمواكبــة تطــور نمط 

العيــش والتأقلــم مــع المتغيــرات االجتماعيــة واالقتصاديــة. 
ــط  ــص التخطي ــا يخ ــي م ــة ف ــي الورش ــا ف ــرق له ــم التط ــي ت ــق ال ــم العوائ ــن أه و م

العمرانــي:   •تفاقــم ظاهــرة العشــوائي�ات.
                            •اختالف اإلدارات و تغيرها قبل إنتهاء المشاريع.

                            •نقص أو توقف التمويل للمشاريع مع سوء اإلدراة و الفساد المالي.  



 •رهانات تنمية قطاع التخطيط العمراني:
ــة  ــل swot( بطريق ــاع )تحلي ــل القط ــبكة تحلي ــداد ش ــة بأع ــال المتعلق ــزت االعم  انج
الفــرق. تــم عــرض ونقــاش جماعــي لنت�ائــج اعمــال الفــرق وتعديلهــا وتــم التعــرض خــالل 
المناقشــات الــى االشــكاليات القطاعيــة وتحليلهــا لغــرض تحديــد الرهانــات الــي تمكن 

مــن:
                 -االستفادة من نقاط القوة وتثمينها في تنمية البلدية.

                 - توظيف نقاط القوة في الحد من العوائق الي تكبح تنمية البلدية.
                 -استغالل الفرص الي تنتج عن تطور البيئ�ة الخارجية.

                 -االستفادة من الفرص في للحد من العوائق الي تكبح تنمية البلدية.
افضــت االعمــال المنجــزة الــى اعــداد التحليــل القطاعــي وتحديــد الرهانــات القطاعيــة 

علــى النحــو التالــي:
•تحليل قطاع التخطيط العمراني:

نقاط الضعف: 
-  وجود مكاتب استشارية بالبلدية مختصة  

بالتخطيط العمراني والرفع المساحي. 
-  وجود مساحات شاسعة لعمل 
مخططات شاملة لجميع المرافق.

الفرص:
-  استغالل المساحات الشاسعة داخل 

النطاق الجغرافي للبلدية. 
-  االستفادة من الخبرات والمهندسين 

بالمكاتب الهندسية.

المخاطر:
-  اعتداء المواطني�ن على المخططات 

العامة واالرايض المملوكة للدولة.

نقاط الضعف:
-  عدم المحافظة على المخططات الي يتم 

انشائها من التخطيط العمراني. 
-  عدم تسجيل قطع االرايض باسم الدولة 

الليبي�ة.

•رهانات قطاع التخطيط العمراني: 
                 -المحافظة على المخططات المسجلة باسم الدولة الليبي�ة 

                 -تسجيل وتوثيق جميع االرايض الغير مسجلة في التخطيط العمراني 
                 -دهم وتحفيز المكاتب االستشارية والهندسية 

                 -عمل مسح شامل للبلدية »خريطة جوية« 

4.3 - قطاع التخطيط:
يعتمــد قطــاع التخطيــط وتنفيــذ الميزاني�ة البلديــة على قوانيــ�ن عامة لم تحيــن لمواكبة 
المتغيــرات السياســية فــي ليبيــ�ا. كمــا لــم يتــم الــى حــد االن تخصيــص اعتمــادات لبــاب 
التنميــة واالكتفــاء برصــد ميزانيــ�ات للتســيير والصيانــة والطــوارئ. كمــا ان البلديــة تجد 
صعوبــات فــي الحصــول علــى األمــوال المرصــودة مــن الدولــة. فــي المقابــل ال يمكــن 

للبلديــة بمواردهــا الذاتيــ�ة المحــدودة تحقيــق التنميــة المحلية. 
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تحليل قطاع التخطيط

نقاط الضعف: 
-   وجود خبرات محلية. 

-   الدعم المالي من الوزارة.

الفرص:
-  االستفادة من الجباية لدعم الخزانة 

العامة .

المخاطر:
-  وجود تفويضات الية بدون تغطية 

نقدية.

نقاط الضعف:
-  عدم توفر ميزاني�ات. 

-  عدم القدرة على ضبط االيرادات من 
الجهات المحلية. 

-  وضع قيود على بنود الصرف.

•رهانات قطاع التخطيط:
•   وضع الرقابة المشددة على الجهت ذات الجباية داخل نطاق البلدية

•   تقديــم خطــط مســتقبلية » قصيــرة – متوســطة – طويلــة المــدى« تعــود بالنفــع 
علــى البلديــة. 

5.3 -قطاع البيئ�ة والنظافة 
يمكــن تقديــر كميــة القمامــة الــي تنتجهــا مــدن وتجمعــات بلديــة القرضــة باالعتمــاد 



ــرز  ــد. يف ــرد الواح ــغ للف ــاوي 1 ك ــويم يس ــ�اج ي ــدل إنت ــى مع ــكان وعل ــدد الس ــى ع عل
ســكان البلديــة يوميــا 32 طــن مــن القمامــة المنزليــة، دون اعتبــ�ار الفضــالت الصناعيــة 
ــوارد  ــة للم ــواد الملوث ــن الم ــرة م ــات كبي ــ�اء. كمي ــالت البن ــة وفض ــالت الخاص والفض
الطبيعيــة، بعضهــا ســام، تــريم فــي عديد النقــاط بــدون أي احتيــ�اط للحد مــن مؤثراتها 
علــى البيئــ�ة. ينــ�ذر الوضــع البيــي بالمدينــ�ة بتفاقــم المخاطــر الصحيــة ويتطلــب تدخــل 

ســريع لإلصــالح وبرامــج مدروســة لمعالجــة األســباب.
تبيــ�ن التقارير الــواردة من المصالــح المعني�ة بالنظافــة واإلصالح البيي انتشــار المكبات 
العشــوائي�ة للقمامــة داخــل المــدن والتجمعــات وفــي مجــاري االوديــة، وال يوجد مكب 

مراقــب. يتــم تجميــع ونقــل القمامة يوميــا بإمكانيــ�ات مادية محــدودة وغيــر مالئمة. 
تتكــدس القمامــة فــي عديــد النقــاط الســوداء المحاذيــة للمناطــق الســكني�ة وتســاهم 
فــي تكاثــر الحشــرات وانبعــاث الروائــح الكريهــة والغــازات الســامة وتلــوث الطبيعــة. 

فهــذا القطــاع غيــر منظــم بالشــكل الــذي يحــد مــن المؤثــرات البيئيــ�ة للقمامــة.
ــل  ــم تحوي ــة ت ــات المحلي ــة والجماع ــ�ن الدول ــات بي ــع اإلصالحي ــادة توزي ــار إع ــي إط ف
ــة  ــزي والبلدي ــتوى المرك ــى المس ــي عل ــم المحل ــى وزارة الحك ــة ال ــات النظاف اختصاص
ــ�ن المكاتــب داخــل الجهــاز  ــاب توزيــع االختصاصــات بي ــي. فــي ب فــي المســتوى المحل
التنفيــذي تتميــز اللوائــح الصــادرة فــي هــذا الشــأن بــإدراج التثقيــف البيــي ومشــاركة 
منظمــات المجتمــع المدنــي والشــراكة بيــ�ن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص فــي مجال 
النظافــة ضمــن اختصــاص المكاتــب. وهــو مــا يوفــر الغطــاء القانونــي للتواصــل مــع 

ــة. ــق العام ــي ادارة المراف ــاص ف ــاع الخ ــل دور القط ــن ولتفعي المواط
من اهم مصادر التلوث بمنطقة الشاطئ نذكر:

•  تلوث المياه الجوفية بمياه الرشح من مكبات القمامة:

تعتبــر طريقــة التخلــص النهائــي مــن القمامــة الحاليــة وهــي رميهــا بالمكبــات 
 
ً
 غيــر مالئمــة وملوثــة لعناصــر البيئــ�ة وخصوصــا

ً
العشــوائي�ة المفتوحــة وحرقهــا أحيانــا

 المكبــات العشــوائي�ة تقــع 
ً
الميــاه الجوفيــة والبيئــ�ة المحيطــة مــن أرض وهــواء. حاليــا

ــي. ــداد المائ ــادر اإلم ــن مص ــكاني�ة وم ــات الس ــن التجمع  م
ً
ــدا ــ�ة ج ــع قريب ــي مواق ف

•  مياه الصرف المتأتي�ة من الصناعات الحرفية والخدمية:

بعــض الصناعــات الخدميــة والحرفيــة الزالــت تقوم بأنشــطتها بيــ�ن المناطق الســكني�ة. 
كل األنشــطة الصناعيــة الحاليــة، إمــا مربوطة بشــبكة الصرف العامــة أو تســتخدم اآلبار 
الســوداء وفــي النهايــة تصــرف جميعهــا فــي نفــس مصبــات ميــاه الصــرف الحضريــة 

مسبب�ة زيادة في تلوث المياه الجوفية والبيئي�ة المحيطة.  

•  التلوث بمياه الصرف الصحي:
أوضحــت المعلومــات المتوفــرة بــأن %90 مــن المباني الســكني�ة ببلدية القرضــة مزودة 
باإلمــداد المائــي عــن طريــق الشــبكة العامــة بينمــا 10 % فقــط مــن المبانــي مربوطــة 
ــي  ــوائي�ة، وأن باق ــات عش ــي مصب ــرف ف ــي تص ــة ال ــي العام ــرف الصح ــبكة الص بش
المبانــي تســتخدم أبــار ســوداء أو خزانــات خرســاني�ة يتــم تفريغهــا عنــد امتالءهــا فــي 
المصــب أو بالصحــراء. يبلــغ معــدل ميــاه الصــرف الصحــي الــي تصــرف جميعهــا بــدون 

معالجــة ببلديــة القرضــة بحوالــي 7680 م3/ يــوم.
 

•  التلوث بمياه الصرف الزراعية:
إن ازديــاد الرقعــة الزراعيــة بمنطقــة الشــاطئ صوحبــت بزيــادة فــي معــدل اســتخدام 
األسمـــدة والمبيـــدات الكيماويــة الزراعيــة بمختلــف أنواعهــا، إضافــة إلــى اإلفــراط في 
االســتعمال نتيجــة القصــور فــي الوعــي بهــذا القطــاع، لذلــك توجــد احتماليــة تلــوث 

الميــاه الجوفيــة إضافــة إلــى تلــوث اإلنتــ�اج. 

أهــم المؤشــرات البيئيــ�ة الــي يمكــن اســتخالصها مــن دراســة بيئــ�ة منطقــة الشــاطئ 
تفــي إلــى مــا يلــي: 

ــع  ــن المواق ــد م ــي العدي ــة ف ــاه الجوفي ــوب المي ــي منس ــوط ف ــد هب -  يوج  
. الشــاطئ  بمنطقــة 

ــجار  ــن أش ــعة م ــاحات شاس ــك مس ــي وتهال ــي الطبيع ــاء النب�ات ــص الغط -  تقل  
الشــاطئ.  بمنطقــة  المواقــع  عــدة  فــي  النخيــل 

ــوائي�ة  ــات العش ــتخدام المصب ــة اس ــوث نتيج ــة للتل ــاه الجوفي ــرض المي -  تع  
ــار الســوداء والرشــح مــن المكبــات  ــاه الصــرف الصحــي واآلب للتخلــص النهائــي مــن مي
العشــوائي�ة. كمــا أن اإلفــراط فــي اســتخدام األســمدة والمبيــ�دات الكيماويــة واألدويــة 



ــة.  ــق الزراعي ــة بالمناط ــاه الجوفي ــة والمي ــوث الترب ــي تل ــاهم ف ــة س الزراعي
-  يوجــد تلــوث منجــر عــن عــدم االعتنــ�اء بالقمامة والمخلفــات الصلبــة الصناعية   
ــليمة. ــر س ــرق غي ــات بط ــذه المخلف ــن ه ــي م ــص النهائ ــم التخل ــث يت ــ�ة، حي والطبي

-  انبعــاث بعــض الملوثــات نتيجــة للحــرق العشــوائي للمخلفــات الصلبــة   
الســكاني�ة.  التجمعــات  بــكل  المنتشــرة  بالمكبــات 

•تحليل قطاع البيئ�ة والنظافة:

نقاط القوة:
-   وجود الموارد البشرية. 

الفرص:
-  وجود مساحات شاسعة تصلح ان تكون 

مكبات وذلك لبعدها عن االحياء السكني�ة. 
-  توفر العمالة ووسائل نقل القمامة. 

المخاطر:
-  تراكم القمامة مما لها من اثر سلبي 

يساهم في التلوث.

نقاط الضعف: 
-  عدم وجود الية صحيحة لالستفادة من 

القمامة. 
-  عدم وجود مصانع فرز واعادة تدوير 

القمامة. 
-  عدم وجود الكوادر الفني�ة للصيانة.

•رهانات قطاع البيئ�ة والنظافة: 
-  توفر االمكاني�ات الالزمة للتخلص من القمامة.   

-  خلق حوافز للعناصر القائمة على عملية النظافة.   
-  العمل على تجهيز مصانع لفرز القمامة واعادة التصنيع.   

-  تجهيز ووضع حاضنات قمامة على الطرق العامة.   
-  تجهيز ورش للصيانة.  

 
6.3 -االقتصاد والمواصالت والطاقة

يتركــب النســيج االقتصــادي المحلــي أساســا مــن األنشــطة الخدميــة والتجاريــة 
والصناعــات الصغــرى. وال توجــد صناعــة متوســطة وال أنشــطة ســياحية. يعتبــر قطــاع 

ــة.  ــات المنتج ــم القطاع ــاية اه ــ�ة المش ــة وتربي الزراع
تبي�ن كل المعطيات ضعف النسيج االقتصادي: 

-قطــاع الصناعــات الصغــرى والمهــن والخدمــات غيــر منظــم ويقــدم منتوجــات   
وخدمــة عاديــة مــن حيــث التنــوع ومســتوى الجــودة، ويتركــز باألســاس فــي مدينــ�ة 

ــة. القرض
-  قطــاع النقــل مهمــش يهيمــن عليــه النقــل العشــوائي ويوفــر دخــل اضافــي   

لعــدد مــن المتمتعيــن بالراتــب أو المعــاش. 
ــق وال  ــى مراف ــر عل ــة ال تتوف ــدم، فالبلدي ــهد أي تق ــم يش ــياحة ل ــاع الس -  قط  

واألجنبــي.  المحلــي  الســائح  لحاجــة  تســتجيب  أن  يمكــن  خدمــات 
-  مجــال الخدمــات الراقيــة الضروريــة لتأطيــر االقتصــاد غيــر موجــودة بالشــكل   
الــذي يدعــم االســتثمار علــى غــرار ادارة المؤسســات والمحاســبة والماليــة وكذلك طب 

ــات. ــاص والمصح االختص

•الزراعة واإلنت�اج الحيواني:
يعتبــر قطــاع الزراعــة وتربيــ�ة الحيوانــات بمنطقــة وادي الشــاطئ أحــد اهم ركائــز النمو 
االقتصــادي واالجتماعــي. وقــد انتفعــت هــذه المنطقــة بعــدد مــن المشــاريع الزراعيــة 
االســتيطاني�ة. كمــا شــهدت هــذه المنطقــة تطــورا ســريعا لعــدد المزارعين الــذي تجاوز 
ــارا،  ــاوزت 30000 هكت ــي تج ــة ال ــاحات الزراعي ــرا للمس ــعا كبي ــا، وتوس 4000 مزارع

وتطــورا لكميــات اإلنتــ�اج مــن الخضــروات والحبــوب والعلــف والثمــار.
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رسم  8 : اإلنت�اج الزراعي بمنطقة الشاطئ

ــف رأس.  ــية 130000 أل ــات الرئيس ــدد الحيوان ــاوز ع ــي يتج ــ�اج الحيوان ــال اإلنت ــي مج ف
تبــرز تركيبــ�ة القطيع حســب النــوع اهتمام أكبــر بتربيــ�ة الضــأن )100000 رأس( وتراجع 

اإلتمــام بقطيــع اإلبــل )800 رأس(.
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رسم  9 : الثروة الحيواني�ة حسب األنواع الريسية

تتوفــر منطقــة الشــاطئ علــى عــّدة مقومــات يمكــن تثمينهــا فــي إطــار اســتراتيجية 
ــذه  ــن ه ــن ضم ــي. م ــي والوط ــاد المحل ــي االقتص ــريع ف ــاج س ــاملة اندم ــة ش تنمي

ــر:  ــن نذك ــة للتثمي ــات القابل المقوم
-  نســبة الســكان النشــيطين مــن فئــة )59-15( ســنة الــي تصــل فــي %64 وهــو مــا 

يمثــل طاقــة بشــرية هائلــة توفــر أهــم ركيــزة للتنميــة بالمنطقــة 
المتجــددة  الطاقــة  انتــ�اج  اســتغاللها فــي  يمكــن  -  عوامــل مناخيــة خصوصيــة 

والباكــورات. فصليــة  القبــل  الزراعيــة  والمنتوجــات 
-  مــوارد وثــروات طبيعيــة متنوعة كالحجــارة والرمــل والطين والمعــادن يمكن تثمينها 

فــي صناعــة مواد البنــ�اء والخــزف والبلــور والتعدين. 
-  مــوروث ثقافــي وتاريخــي ثميــن بمــدن وقرى منطقــة الشــاطئ يوفر امكانيــ�ة تدعيم 

ــياحة الثقافية. وتنويع الس
ــ�ة  ــر إمكاني ــاري يوف ــون وصح ــان وعي ــال وودي ــن جب ــة م ــع طبيعي ــاهد ومواق -  مش

ــة. ــياحة الرياضي ــ�ة والس ــياحة البيئي ــم الس ــع وتدعي تنوي
-  نــواة جامعيــة يمكــن أن تســاهم فــي تكويــن كــوادر مختصــة فــي الصناعة والســياحة 

واالدارة الماليــة والمحاســبة لغــرض المالءمــة بيــ�ن التكويــن وســوق العمل.
يمكــن للمدينــ�ة تطويــر قاعــدة اقتصاديــة صلبــة إذا وفــرت اإلمكانيــ�ات الماديــة 
والتنظيميــة لمكاتــب الجهــاز التنفيــذي المعنيــ�ة بالقطاعــات االقتصاديــة وأحكمــت 
التنســيق بينهــا. وقــد أبرز تحليــل اختصاصــات الجهــاز التنفيذي الــدور الرئيــي للبلدية 
فــي دفــع التنميــة االقتصاديــة. حيــث يختــص مكتــب المشــروعات بإنشــاء حاضنــات 
المشــاريع الصغــرى والمتوســطة ويعالــج االنحرافــات الســلبي�ة لهــذه الحاضنــات كمــا 

ــع الصغــرى والمتوســطة.  يختــص بتســهيل اجــراءات انشــاء المصان
ويختــص مكتــب العمــل بتحديــد احتي�اجات ســوق العمــل والعالقــات الشــغلية ويقترح 

وينفــذ الخطــط التدريبيــ�ة وتأهيل الكــوادر.
ــياحة  ــب الس ــم مكت ــة. يهت ــب مختص ــة بمكات ــياحة والصناع ــي الس ــي قطاع ــا حظ كم
ــز  ــب تحفي ــى جان ــج ال ــة والتروي ــاع والدعاي ــم القط ــة وتنظي ــط القطاعي ــداد الخط بإع
المســتثمرين وتأطيرهــم. ويختــص كذلــك برعايــة اآلثــار وحمايــة الصناعــات التقليديــة. 
فــي بــاب الصناعــة يختــص المكتــب بوضــع الخطــط فــي المجــال الصناعــي وتبســيط 
االجــراءات وتشــجيع اإلنتــ�اج وتهيئــ�ة البيئــ�ة المناســبة لتنفيــذ المشــروعات االنت�اجية. 



ــاد  ــب االقتص ــادي بمكت ــال االقتص ــي المج ــة ف ــب المتدخل ــتعراض المكات ــل اس ويكتم
الــذي ينجــز الدراســات االقتصاديــة ويوجــه االســتثمار العــام والخــاص نحــو القطاعــات 
المجديــة ويهــئ المنــاخ المالئــم الســتقطاب المســتثمرين، مــن ذلــك تحفيــز االســتثمار 

وتشــجيع المســتثمرين.
لكــن بقــدر مــا توليــه الحكومــة الليبيــ�ة مــن أهميــة للمجــال االقتصــادي، إيمانــا منهــا 
ــ�ة  بضــرورة االســتعداد لفتــرة مــا بعــد النفــط، بقــدر مــا أثقلــت كاهــل البلديــة الفتي
باختصاصــات دقيقــة تتطلــب درايــة وحنكــة فــي المجــال االقتصــادي ومحيــط األعمال.
كمــا أن كثــرة المتدخليــن في المجــال االقتصادي من شــأنها تعقيــد اإلجــراءات والتمديد 

فــي آجالهــا. في هــذه الحالة تكــون البلديــة أمــام خيارين: 
          -  األول يتمثل في إحداث هيكل يتولى كل المهام على غرار الوكالة االقتصادية.

          -  الثانــي يتمثــل فــي وضــع آليــة تســمح بالتنســيق بيــ�ن كل المكاتــب علــى غــرار مركز 
األعمــال أو الشــباك الموحد.

المواصالت والطاقة:
•  المواصالت: 

يعتبــر وجــود منظومــة نقــل فعالــة أهــم عوامــل التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة، 
 وتزيــد مــن 

ً
إذ تــؤدي إلــى ســهولة االتصــال والربــط بيــ�ن المناطــق وتجعلهــا أكثــر تطــورا

فــرص االســتثمار بهــا وتســاهم بشــكل مباشــر فــي حســن اســتغالل مناطــق الثــروات 
ــة وتنميتها.  الطبيعي

إن منطقــة الشــاطئ موصولــة حاليــا بشــبكة طــرق رئيســية تربطهــا بالعاصمــة والمدن 
الســاحلية وبالمناطــق الجنوبي�ة والشــرقية مــن القطر الليبــي. يعتبر الجزء الشــرقي من 

منطقــة وادي الشــاطئ موقــع محــوري لترابــط فروع الشــبكة الوطنيــ�ة للمواصالت.
داخــل منطقــة الشــاطئ يأمــن الطريــق الرئيــي أشــكدة – برقــن الربــط بيــ�ن سلســلة 
المــدن والقــرى المحاذيــة لــه ويأمــن المنفــذ الوحيــد لــكل المــدن والقــرى. تتفــرع عــن 
هــذا الطريــق مســالك وطــرق ريفيــة تربــط القــرى والتجمعــات األخــرى الــي تنتصــب 

علــى مســافات قصيــرة تعــدد ببعــض الكيلومتــرات عــن الطريــق الرئيــي. 
مــن جانــب اخــر يمثــل عبــور المــدن عامــل إطالــة للمــدة الزمنيــ�ة للنقــل واختنــ�اق لحركة 
ــة  ــدن منطق ــب م ــي ألغل ــداد الخط ــاهم االمت ــوادث. يس ــرة الح ــاع لوتي ــرور وارتف الم

الشــاطئ فــي حــدة هــذه المعيقــات. 
ــاص  ــي إنق ــا وبالتال ــى تدهوره ــبكة أدى إل ــذه الش ــة له ــة الدوري ــاب الصيان ــا أن غي كم

ــا.  ــارة عليه ــال الم ــات واألحم ــف المركب ــى تصري ــا عل ــا وقدرته كفاءته
ــراض  ــتخدم لألغ ــار يس ــاطئ أي مط ــة الش ــد بمنطق ــوي ال يوج ــل الج ــال النق ــي مج ف
المدنيــ�ة فــي الوقــت الحاضــر، غيــر أنــه يوجــد مطــار علــى بعــد 5 كــم تقريًبــ�ا مــن مدينــ�ة 
ــين�ه  ــره وتحس ــن تطوي ــار يمك ــذا المط ــة. ه ــراض الخاص ــض األغ ــتخدم لبع ــراك يس ب

ــة. ــالت الداخلي ــي للرح ــران المدن ــراض الطي ــي أغ ــتخدم ف ليس

•  الطاقة الكهربائي�ة:
الطاقــة الكهربائيــ�ة هــي قطــاع اســتراتيجي ومحــرك أســايس لتطويــر كافــة أنشــطتها 
ــاء يدعــم التطــور والتقــدم، وعــدم توفرهــا  ــة واالجتماعيــة. فوجــود الكهرب االقتصادي

يعــي الركــود االقتصــادي والتب�اطــؤ فــي النمــو.
يتــم امــداد منطقــة الشــاطي عــن طريــق شــبكة النقــل الوطنيــ�ة KV 220 عبــر خطــي 
ــدد  ــاطئ ع ــة وادي الش ــد بمحط ــي.  يوج ــر الصناع ــبها والنه ــي س ــط KV 66  بمحط رب
ــبكة  ــمل ش ــا تش ــط   KV 66.كم ــد المتوس ــبكة الجه ــة ش ــنKV   220 /63 لتغذي محولي
توزيــع الكهربــاء بالشــاطئ 6 محطــات تحويــل الجهــد المتوســط   KV 66/11  بــكل مــن 

ــراك و ادري.  ــار ب ــوات و مط ــداول و دب ــن و ام الج ــكدة و برق اش

منزلي

التجارة و المرافق

الزراعة
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نقاط القوة:
-  وجود مصانع ومحالت تجارية وورش 

صناعية ومشاريع زراعية.
-  توفر الموارد البشرية. 

الفرص:
-  توفر موارد طبيعية خام بالمنطقة. 

المخاطر:
-  عدم توطين المشاريع في اماكن 

معتمدة حسب تصنيفها الفي.
-  عدم وجود دراسات للجدوى االقتصادية 

قبل البدء بتنفيذ المشروعات. 
-  عدم االستقرار االمي لحماية الشركات. 

نقاط الضعف:
-  عدم وجود ضوابط تنظيم عمل الشركات 

والمصانع والمحال.
-  عدم استقرار الطاقة مما ادى إلى سلبي�ة 

عمل الورش والمصانع. 

شــهدة منطقــة الشــاطي خــالل الســنوات األخيــرة، على غــرار بقيــة المناطــق اضطراب 
فــي االمــداد بالطاقــة الكهربائيــ�ة نتــج عنــه طــرح االحمــال وقطــع الكهربــاء تجــاوز فــي 
ــة  ــح االقتصادي ــل المصال ــي تعطي ــع ف ــذا الوض ــاهم ه ــبوع. س ــرات األس ــض الفت بع

والمرافــق وزاد مــن معانــاة المواطــن.

•رهانات قطاع االقتصاد: 
•   فــرض رســوم ماليــة علــى الشــركات الــي تــزاول بعــض االنشــطة االقتصاديــة بــدون 

تراخيــص.
•   االستفادة من الموارد الطبيعية الخام في النطاق الجغرافي بالبلدية. 

•   إتب�اع االساليب العلمية المدروسة وفقا للجدوى االقتصادية. 

ــ�ة  ــة  وتهيئ ــتقبلية لتنمي ــة مس ــار رؤي ــي إط ــة ف ــة القرض ــة بلدي 4 - تنمي
منطقــة وادي الشــاطئ

 
تعتبــر مدينــ�ة  القرضــة مركــز  مهــم فــي منطقــة وادي الشــاطئ. علــى هــذا األســاس 
ال يمكــن بلــورة اســتراتيجية تنميــة بلديــة القرضــة بــدون تصــور رؤيــة واضحــة لتنميــة 

•تحليل قطاع االقتصاد:

وتهيئــ�ة كامــل المنطقــة. يتنــ�اول هــذا الجــزء مــن التقريــر نت�ائج العمــل الجماعــي المنجز 
للغــرض.

اعتمــدت منهجيــة وضــع تصــور  مســتقبلي لتنميــة وتهيئــ�ة منطقــة وادي الشــاطي 
علــى مرحلتيــ�ن. فــي مرحلــة أولــى تنــ�اول المشــاركون بالــدرس والتحليــل الوضــع القائــم 

ومقومــات ومعيقــات التنميــة فــي المجــاالت التاليــة:
           -  الموقع الجغرافي والثروات الطبيعية.

           -  الطرق والبني�ة التحتي�ة للمواصالت.
           -  الشبكة العمراني�ة.

           -  التنمية االقتصادية.

فيمــا يلــي حوصلــة تأليفيــة للتشــخيص الجماعــي االستشــرافي لتنمية وتهيئــ�ة منطقة 
الشاطي. وادي 

1.4 - نت�ائج التشخيص الجماعي لتهيئ�ة وتنمية منطقة وادي الشاطئ:

أمكــن تلخيــص اعمــال الفــرق المتعلقــة بالوضــع القائــم ومقومــات ومعيقــات تنميــة 
وتهيئــ�ة منطقــة وادي الشــاطي فــي النقــاط التاليــة:

           -  موقع جغرافي مميز ومخزون طبيعي ضخم.
           -  تنظيم عمراني غير متكامل.

           -  بني�ة تحتي�ة محدودة ومتهالكة.
           -  شبكة مواصالت داخلية وخارجية معيقة للتنمية.

           -  تثمين محدود لإلمكاني�ات االقتصادية بهذه المنطقة. 

•   موقع جغرافي مميز ومخزون طبيعي ضخم :      
تقــع منطقــة الشــاطئ فــي شــمال إقليــم فــزان  فــي الجــزء الجنوبــي الغربــي مــن ليبيــ�ا. 
معظــم المنطقــة مغطــى بالصحــراء والــي تمثــل إحــدى المعالــم والمظاهــر الطبيعيــة 
الســائدة، لذلــك نجــد أن المنطقــة تتميــز بمناطــق شاســعة قاحلــة غيــر آهلة  بالســكان 
ــا  ــد فيه ــي تتواج ــزاء ال ــي االج ــكاني�ة ف ــات الس ــن التجمع ــة م ــرة ضيق ــق صغي ومناط



 مــن 
ً
مــوارد طبيعيــة )مصــادر الميــاه والغطــاء النب�اتــي الطبيعــي( والــي تحــد قليــال

المنــاخ والبيئــ�ة القاســية. تتــوزع التجمعــات الســكاني�ة علــى طــول الــوادي الــذي يمتــد 
مــن محلــة اشــكدة فــي شــرق منطقــة وادي الشــاطئ إلــى محلــة أدري الجــزء الغربــي 

مــن هــذه المنطقــة.
ــة  ــي المنطق ــع. تغط ــر مرب ــو مت ــي 97160 كيل ــاطي حوال ــة الش ــاحة منطق ــغ مس تبل

ــة. ــاحة المنطق ــن مس ــتغلة %10 م ــكان والمس ــة بالس االهل

ــدل  ــاوز المع ــة، ال يتج ــي التنمي ــرا ف ــر تأثي ــالن األكث ــة العام ــاف والقحول ــر الجف يعتب
ــة و ذات  ــة للغاي ــة ضئيل ــي كمي ــم وه ــاطئ 11 مل ــة الش ــي منطق ــار ف ــنوي لألمط الس
أهميــة اقتصاديــة ضعيفــة، وال تمكــن مــن تغذيــة األحــواض الجوفيــة. ســاهمت 
ــن  ــث أمك ــل حي ــوادي الضح ــول ال ــى ط ــكان عل ــتقرار الس ــي اس ــة ف ــل المناخي العوام

ــطح. ــن الس ــ�ة م ــة القريب ــاه الجوفي ــى   المي ــادا عل ــة اعتم ــر الزراع تطوي
تغطــي الرمــال الرياحيــة أو الصخــور معظــم مســاحة منطقــة وادي الشــاطي. ال توجــد 
بكامــل المنطقــة ســوى تربــة هزيلــة تفتقــر الــى المــواد العضويــة المغذيــة للنبــ�ات، 
حيــث يحــول المنــاخ البالــغ الجفــاف دون تفتــت المــواد الكيميائيــ�ة. تمتــد المناطــق 
ــة  ــ�ة المالئم ــائب اللين ــال الس ــد الرم ــث توج ــوادي حي ــول ال ــى ط ــة عل ــة المروي الزراعي
للزراعــة بالــري، غيــر أن األمــر يتطلــب كميــات كبيــرة من ميــاه إضافــة الى كميــات كبيرة 
مــن األســمدة العضويــة.  وتتعــرض األرايض فــي منطقــة وادي الشــاطئ الــى تعريــة 

شــديدة بالريــاح والــى زحــف الرمــال والتصحــر. 
تحتــوي منطقــة الشــطي علــى مــوارد مائيــ�ة ضخمــة حيــث تقــع ضمــن حــوض مــرزق 
الــذي يمتــد علــى مســاحة قدرهــا 450,000 كلــم مربــع تغطــي مناطــق وادي الشــاطئ 
ــ�ن  ــن مائدتي ــه م ــاه في ــادر المي ــون مص ــات، وتتك ــبها وغ ــرزق، وس ــاة وم ووادي الحي

جوفيتيــ�ن:
ــتوي  ــري بمس ــوب بيزومت ــز بمنس ــى( تتمي ــوزي األدن ــام البالي ــدة النظ ــى )مائ -  األول
750 متــر فــوق ســطح البحــر فــي الجنــوب الغربــي إلــى 250 متــر فــي الركــن الشــمالي 
الشــرقي مــن الحــوض. يتــراوح ســمك الميــاه بهــذه المائــدة بيــ�ن 200 إلــى 1400 متــر، 
يفــرغ هــذا النظــام مياهــه مــن خــالل الســبخات والين�ابيع فــي منطقــة وادي الشــاطئ 
-  الثانيــ�ة )مائــدة النظــام النوبــي األعلــى( تغطي مســاحة قدرهــا 190,000 كلــم مربع، 

يبلــغ ســمك الحــوض 1000 متــر فــي الوســط و200 متــر فــي الحــواف كمــا أن نوعيــة 
مياهــه جيــدة فــي الغالــب.

اال ان القيــود المســلطة علــى االســتغالل المحلــي لهــذه المــوارد نظــرا لوجودهــا ضمــن 
منظومــة النهــر الصناعــي وتأخــر  انجــاز األنبــوب األخضــر الــذي كان مــن  المنتظــر ان 

يضمــن امــداد منطقــة الشــاطي يحــول دون مواصلــة تكثيــف النشــاط الزراعــي.      
 مــن خــام الحديــد والنفــط 

ً
كمــا توجــد فــي منطقــة  الشــاطئ  مخزونــات  ضخمــة جــدا

ومخزونــات مــن المــوارد الطبيعيــة  الــي يمكــن  اســتخدامها فــي االغــراض الصناعيــة. 
فــوق كل ذلــك، تــم اكتشــاف مــواد خــام لصناعــة مــواد البنــ�اء » حجــر جيــري، صلصــال، 
رمــل الســليكا، وبــدأت تظهــر بشــكل نســبي مخزونــات ضخمــة مــن الملــح، تحتــوي على 

» ملــح صحــي«. 
مــع التوجــه الــرايم لفــرض قيــود علــى ســحب الميــاه الجوفيــة بغــرض الــري الزراعــي، 
ــد  ــص الجدي ــح التخص ــن أن يصب ــة، يمك ــتخدامات المحلي ــ�اء لالس ــواد البن ــ�اج م ــإن إنت ف
بالمنطقــة. علــى هــذا األســاس تتمتــع منطقــة الشــاطئ بإمكانــات تنميــة حقيقيــة 

تتمثــل فــي تطويــر صناعــي معتــدل مــع االبقــاء علــى التخصــص الزراعــي وتدعيمــه.
 

•  تنظيم عمراني غير مكتمل:
تشــكل )17( مدينــ�ة صغيــرة وتجمــع ســكاني الشــبكة العمرانيــ�ة للمنطقــة »دون 
احتســاب التجمعــات الصغيــرة«، مدينــ�ة بــراك هــي أكبــر المــدن بالمنطقــة، يقطنهــا 
ــة«،  ــكان بالمنطق ــي للس ــدد اإلجمال ــن الع ــون %26 م ــمة »يمثل ــي 20000 نس حوال
المــدن والتجمعــات األخــرى صغيــرة إلــى حــد كبيــر. تعتبــر مدينــ�ة بــراك المركــز الرئيي 
ــطة  ــة  واألنش ــة والخدمي ــح اإلداري ــل المصال ــز ج ــث تترك ــة حي ــي المنطق ــد ف والوحي
االقتصاديــة المشــعة علــى المنطقــة بالكامــل. تفيــد األرقــام المتوفــرة تركيــز  %75 مــن 
المحــالت التجاريــة و%90 مــن المؤسســات الصناعيــة وكل مؤسســات التعليــم العالــي 

والمصالــح اإلداريــة بمدينــ�ة بــراك. 
ال يوجــد فــي المنطقــة مراكــز  عمرانيــ�ة ثانويــة يمكــن ان تخفــف الضغــط علــى مدينــ�ة 
بــراك وان تمكنهــا مــن تطويــر مرافــق وخدمــات مــن المســتوى الراقــي وان ترقــى الــى 
ــع  ــدي م ــل ن ــي تكام ــادي ف ــزان االقتص ــم ف ــة إقلي ــية لتنمي ــزة األساس ــتوى الركي مس

مدينــ�ة ســبها.



•  بني�ة تحتي�ة محدودة ومتهالكة:
ــن  ــت م ــي مكن ــرف الصح ــاه والص ــ�ة للمي ــ�ة تحتي ــاطئ بني ــة وادي الش ــد بمنطق توج
تســجيل نســب مرتفعــة للربــط مقارنــة بعديــد المناطــق فــي ليبيــ�ا. يقــدر طــول شــبكة 

ــ�ن 90 و95%.   ــط بي ــبة الرب ــراوح نس ــر وتت ــي 184400 مت ــاه بحوال ــوزع المي ت
 كمــا يقــدر إجمالــي أطــوال شــبكة الصــرف الصحــي بـــ 65 كيلــو متــر  وتتــراوح نســبة 
المرتبطيــن بالشــبكة مــن %20 إلــى %50. وتوجــد بالمنطقــة 6 محطــات معالجــة ميــاه 

الصــرف الصحــي كلهــا متهالكــة وال يمكــن إعــادة تشــغيلها. 
تبيــ�ن مــن تحليــل الوضــع القائــم تضــرر الشــبكات بنســبة كبيــرة  نتيجــة غيــاب عمليــات 
الصيانــة والتطويــر. كمــا ســاهم توقــف العديــد مــن مشــروعات المرافــق المتكاملة في 

تعقيــد الوضــع وتدهــور ظــروف العيــش.    
ــوث  ــد وتل ــن الحدي ــة م ــبة مرتفع ــى نس ــوي عل ــي تحت ــرب ال ــاه الش ــة مي ــل نوعي تمث
المائــدة المائيــ�ة بميــاه الصــرف الصحــي عوامــل تنــ�ايم المخاطــر البيئيــ�ة والصحيــة في 
منطقــة وادي الشــاطئ. ممــا يجعــل حل هذا االشــكال مــن األولويــات الملحة لمشــروع 

تنميــة وتهيئــ�ة منطقــة وادي الشــاطئ.
والمالحــظ ان المــدن واالحيــاء الســكني�ة والقــرى فــي كامــل منطقــة الشــاطي تفتقــر 
الــى الطــرق الحضريــة المعبــدة والمهيئــ�ة. نتــج علــى هــذا الوضــع المــوروث علــى فتــرة 
النظــام الســابق اختــالل فــي التنظيــم العمرانــي وتردي لضــروف الســكن والتنقــل. وقد 
زاد توقــف المشــروعات الســكني�ة ومشــروعات البنيــ�ة التحتيــ�ة تعقيــدا حيــث تنتشــر 

مخلفــات الحضائــر والخنــادق المفتوحــة مــن معانــاة المتســاكني�ن. 
ــل  ــة لتأهي ــل المالئم ــد البدائ ــيايس وتحدي ــي والس ــع األم ــتقرار الوض ــار اس ــي انتظ ف
شــامل للمــدن والقــرى يجــب التدخــل الســريع إلزالــة وترميــم مخلفــات الحضائــر 

المتوقفــة.
•  شبكة مواصالت داخلية وخارجية معيقة للتنمية:

تغطــي شــبكة الطرقــات معظــم مناطق الشــاطئ حيــث تربــط بي�ن مدينــ�ة بــراك وبرقن 
وباقــي مــدن وقــرى وادي الشــاطئ، كمــا تغطــي المناطــق الزراعية المحيطــة بها. 

-  طـــــرق وطنيــــــة: وهــي الــي تربــط بيــ�ن مــدن وادي الشــاطئ )130 كــم(، و بيــ�ن 
منطقــة وادي الشــاطئ و المناطــق المجــاورة وطولهــا حوالــي 190 كــم، وهــي تمثــل 

حوالــي %73 مــن إجمالــي الطــرق .
-   طـــــــرق إقليميــة: وهــي تربــط بعض التجمعــات العمرانيــ�ة بالطرق وطولهــا حوالي 

55 كــم، وهــي تمثــل حوالــي .13% 
-   طــــــرق زراعيــة: هــي طــرق تربــط القــرى والمــزارع بالطــرق العامــة وطولهــا 60كــم 

ونســبتها %14 مــن اجمالــي الطــرق بمنطقــة وادي الشــاطئ
تحتــاج شــبكة الطــرق إلــى صيانــة فوريــة واعــادة تأهيــــــــل ورصــف، و تطويــر لتواكب 

احتي�اجــات التنقــل داخــل المنطقة.
المنفــذ الوحيــد لــوادي الشــاطئ يوجــد علــى مســتوى مدينــ�ة بــراك. ممــا يجعــل هــذه 
المنطقــة فــي شــبه عزلــة عــن المناطــق المجــاورة. يســتدعي هــذا الوضع احــداث طرق 
جديــدة تمكــن مــن تدعيــم الربــط الخارجــي بشــبكة المواصــالت حيــث تبيــ�ن بمــا ال يــدع 
مجــاال للشــك أنــه مــن الضــروري ربــط الجــزء الغربــي مــن وادي الشــاطئ بمناطــق وادي 

الحيــاة وســبها فــي الجنــوب والقريــات وطريــق طرابلــس فــي الشــمال.   
والمالحــظ ان شــبكة الطــرق الوطنيــ�ة والدوليــة تمكــن مــن ربط حيــوي لمنطقــة وادي 
الشــاطي بطرابلــس وســبها ومنهــا الــى الحــدود مــع النيجــر، وبالجفــرة ومنها الــى خليج 
ــا  ــة باعتب�اره ــع المنطق ــن موق ــل ع ــوي التغاف ــروع تنم ــن ألي مش ــذا ال يمك ــرت. ل س

نقطــة عبــور اســتراتيجية وطنيــ�ا ودوليــا.   

•  تثمين محدود لإلمكاني�ات االقتصادية بهذه المنطقة:
ــارة  ــى التج ــة عل ــة ثانوي ــة وبصف ــاع الزارع ــى قط ــا عل ــي أساس ــاد المحل ــي االقتص ينب
واســتغالل المقاطــع. تبيــ�ن االحصائيــ�ات المتوفــرة  هيمنــة  القطــاع الثالــث فــي توزيع 
المشــتغلين حســب القطــاع نتيجــة لكثــرت الموظفين فــي القطــاع العام. فــي المقابل 
ال تشــغل القطاعــات المنتجــة ســوى عــدد ضئيــ�ل من اليــد العاملــة المحليــة واالجنبي�ة.

لــم تجــد منطقــة وادي الشــاطئ الــى حــد االن االهتمــام والدعــم اللــذان يمكنانهــا مــن 
التنميــة والبــروز كقطــب اقتصــادي واعــد.

فــي المقابــل تتمتــع هــذه المنطقــة بمقومــات تنمية كبيــرة. الى جانــب ما تــم التعرض 
اليــه ســابقا مــن مــوارد وثــروات طبيعيــة ضخمــة علــى غــرار المــوارد المائيــ�ة والخامات 
المعدنيــ�ة والطاقيــة وكذلك الموقــع الجغرافي المميــز باعتب�ارها نقطة عبــور وتقاطع 
فــروع شــبكة المواصــالت الدوليــة والوطنيــ�ة، تتوفــر  بمنطقــة الشــاطئ عوامل جذب 



ســياحي معتبــرة  تمثــل  فــي المالمــح  الطبيعيــة كالمرتفعــات والرمــال وكذلــك بعــض 
رســومات انســان مــا  قبــل التاريــخ  والقــالع والمســاجد والمــدن القديمــة الــي تعطــي 
اإلقليــم شــخصيت�ه المميــزة. وتعــد مدينــ�ة قطــه مــن أشــهر  مدنــه التاريخيــة. لكــن هذه 
المنطقــة تفتقــر إلــى الخدمــات الســياحية ســواء في الفنــادق أو  الشــركات الســياحية 

الــى شــبكة نقــل ومواصــالت يربطهــا بالمرافــق الكبــرى للنقــل الجــوي الدولي.
ــى مواردهــا  ــر قاعــدة اقتصاديــة متنوعــة اعتمــادا عل يمكــن لمنطقــة الشــاطئ تطوي
ــ�ن  ــن بي ــتديمة والتضام ــة المس ــات التنمي ــات متطلب ــع مراع ــة م ــا الخصوصي وميزاته

ــن.   ــدة الوط ــات ووح الجه

 2.4 - الرؤية المستقبلية لتنمية وتهيئ�ة منطقة وادي الشاطئ
 بعيــن االعتب�ار لنت�ائج التشــخيص االستشــرافي الجماعــي ولفرص وعوائــق التنمية 

ً
أخــذا

ــ�ة  هــذه  ــة وتهيئ ــات لتنمي ــدارس مقترح ــى ت ــرق ال ــم التط ــاطئ ت ــة وادي الش بمنطق
ــية.  ــة األساس ــل التنمي ــة بعوام ــية ذات عالق ــاالت الرئيس ــي المج ــك ف ــة وذل المنطق
ــق  ــن التعم ــي يمك ــة ال ــل التنمي ــكل بدائ ــتركة ل ــت مش ــات ثواب ــذه التوجه ــر ه تعتب
فــي دراســتها ضمــن اســتراتيجية متكاملــة ومندمجــة لتنميــة وتهيئــ�ة منطقــة وادي 

الشــاطي. 
ــ�ة  ــة وتهيئ ــتقبلية لتنمي ــة مس ــة رؤي ــى صياغ ــة عل ــذه المرحل ــي ه ــل ف ــر العم  يقتص
منطقــة وادي الشــاطي، وفــي مرحلــة ثانيــ�ة علــى تحديــد المحــاور االســتراتيجية الــي 
ــات  ــية لمخطط ــات الرئيس ــدد المكون ــة وتح ــار التنمي ــم مس ــي ان   ترس ــن المنطق م

ــة.  ــة المحلي التنمي

1.2.4 - الرؤية المستقبلية  
تمــت صياغــة الرؤيــة المســتقبلية اعتمــادا علــى تحليــل استشــرافي إلمكانيــ�ات تثميــن 
الميــزات الخصوصيــة لهــذه المنطقــة وتجنــب االنــزالق نحــور االســتغالل المفــرط الهم 
الثــروات الطبيعيــة والعمــل علــى تفــادي الهشاشــة االقتصاديــة. تتمثــل العناصــر الي 

أسســت لتحديــد الرويــة المســتقبلية في:
-   تجــاوز التبعيــة فــي العالقــة بســبها الــى التكامــل واالندمــاج فــي المحيــط الوطــي 

والدولــي.

ــوازن  ــع المت ــة والتوزي ــدة االقتصادي ــع القاع ــة بتنوي ــة االقتصادي ــاوز الهشاش -   تج
ــة. للتنمي

-   وضــع التنميــة المســتديمة ومجابهــة المخاطــر البيئيــ�ة والصحيــة فــي صــدارة 
األولويــات. 

2.2.4 - المحاور الرئيسية لتنمية وتهيئ�ة منطقة وادي الشاطي

•  شبكة عمراني�ة متوازنة ومتكاملة:

يقتــرح  هــذا المحــور  تنظيــم عمرانــي وضيفــي بتصنيــف المراكــز العمرانيــ�ة الــى ثالثــة 

أصنــاف:  

-  بــراك: المركــز الرئيــس للمنطقــة يوفــر الخدمــات الراقيــة فــي جميع المجاالت ويشــع 

علــى كامــل   المنطقــة ويقلــص التبعيــة الــى ســبها. يوفــر فضــاء عمرانــي مالئــم لتطوير 

خدمــات االســتقبال والعمال.

-  القرضــة  و ونزريــك: مراكــز ثانويــة توفر الخدمات من  المســتوى الوســيط لمتســاكي 

البلديتيــ�ن. يوفــر كل مركــز فضــاء عمرانــي مهــئ لتطويــر القاعــدة االقتصاديــة 

ــكان. ــتقطاب الس واس

ــات  ــر الخدم ــ�ة وتوف ــبكة العمراني ــية للش ــدة األساس ــل القاع ــة: تمث ــز المحلي -  المراك

ــالت.         ــاكي المح ــية لمتس األساس

•  تنمية اقتصادية متكافئة ومندمجة: 

يركــز هــذا المحــور علــى تثميــن متكافــئ لمقومــات التنميــة االقتصاديــة بإبــراز الميزات 

االقتصاديــة لمناطــق التنميــة وربطهــا بالشــبكة العمرانيــ�ة. حيــث يمكــن التمييــز بيــ�ن 

الرؤية
قطــب اقتصــادي مندمــج  فــي محيطــه الوطــي والدولــي يثمــن بشــكل معتــدل ثرواتــه الطبيعيــة 
ــدة  ــع ا لقاع ــى تنوي ــعى ال ــروات. يس ــادل للث ــع الع ــق والتوزي ــ�ن المناط ــن بي ــدأ التضام ــاة لمب مراع
االقتصاديــة والــى توزيعهــا بشــكل متــوازن بيــ�ن  البلديات، ويجعــل من التنميــة المســتديمة ومجابهة 

المخاطــر البيئيــ�ة والصحيــة رهانــا مصيــري.       



أولويــات المنطقــة العمــل علــى صيانــة واســتصالح المناطــق الزراعيــة القائمــة عوضــا 

عــن التوســع الزراعــي؛ وكذلــك تهيئــ�ة المراعــي وتوســيع المســاحة المســتغلة للحــد من 

تدهــور المراعــي القريبــ�ة والمحيطــة بالتجمعــات الســكاني�ة.  

ــى  ــا عل ــة ألهميته ــة المطلق ــة األولوي ــ�ة والصحي ــر البيئي ــة المخاط ــي مجابه ــا يول كم

المســتوى الوطــي. يمكــن للمنطقــة ان تســتفيد فــي إطــار التضامــن بيــ�ن الجهــات من 

تمويــل وطــي يمكــن مــن مجابهــة مخاطــر تلــوث المــوارد المائيــ�ة.

كمــا تتجــاوز توجهــات هــذا المحــور إشــكاليات اســتدامة المــوارد الطبيعيــة لتتنــ�اول 

مجــاالت الطاقــة المتجــددة حيــث مــن الممكــن ان تســتفيد المنطقــة مــن خصوصياتها 

المجــاالت  الطاقــة الشمســية فــي  المناخيــة فــي تطويــر وتنويــع اســتعماالت 

ــة.   ــات المنزلي ــ�ة االحتي�اج ــي تلبي ــة وف االقتصادي

ثالثــة مناطــق تنميــة.

-  منطقــة بــراك: تجســم، فــي تكامــل مــع منطقــة ســبها، قطــب التجــارة والمبــادالت 

علــى المســتويي�ن الوطــي واالفريقــي. يمكــن تجســيم هــذا الخيــار بتطوير منطقــة حرة 

للتجــارة والمبــادالت وتدعيــم ربــط المنطقة بالمعابــر الحدودية مــع البلــدان االفريقية، 

وفــي مرحلــة ثانيــ�ة بتطويــر النقــل متعدد الوســائط.

-  منطقــة القرضــة: قطــب تنميــة متخصــص فــي صناعــة المــواد االنشــائي�ة. تعمل على 

تأهيــل اليــد العاملــة وتوفيــر الخدمــات للمصانــع ويطــور صناعــات صغيرة ومتوســطة 

مندمجــة ومتكاملــة مــع المصانــع الكبرى. 

-  قطــب ونزريــك: قطــب تنميــة متخصــص فــي الســياحة، يعمــل علــى تطويــر عوامــل 

ــال  ــى الرم ــز عل ــة ترتك ــياحية متنوع ــطة س ــالك وأنش ــ�ة مس ــياحي وتهيئ ــذب الس الج

ــة. ــع التاريخي ــي والمواق ــراث الثقاف ــراء والت والصح

 

•  منطقة مفتوحة على محيطها اإلقلييم والوطين والدولي: 

ال يمكــن تنميــة منطقــة وادي الشــاطئ بــدون فــك عزلتهــا وربطهــا بمحيطهــا اإلقلييم 

ــى  ــالت عل ــة للمواص ــرايي�ن  الحيوي ــم الش ــى تدعي ــل عل ــب العم ــي. يج ــي والدول والوط

غــرار طريــق طرابلــس وطريــق الجفــرة وعلــى ربط بــراك بالكفــرة ومنهــا الى الحــدود مع 

التشــاد. كمــا يتحتــم ربــط المناطــق الشــرقية مــن وادي  الشــاطئ بالمناطــق المجــاورة 

ــدى  ــى الم ــم عل ــا يتحت ــمال. كم ــي الش ــات ف ــوب والقري ــي الجن ــاري ف ــرار أب ــى غ عل

المتوســط والبعيــد التفكيــر فــي تطويــر النقــل متعــدد الوســائط خاصــة النقــل الجوي 

والنقــل الحديــدي.  

•  تنمية معتدلة ومستديمة:

يوجــه هــذا المحــور نمــط التنميــة نحــو االســتغالل المعتــدل للمــوارد الطبيعيــة 

والعمــل علــى الرفــع مــن نجاعــة  قطــاع الزراعــة وتربيــ�ة الماشــية حيــث يجعــل ضمــن 
خريطة 6 : الرٔوية المستقبلية لتنمية وتهئي�ة منطقة وادي الشاطٔي



5 - اإلطار المنطقي االستراتيجي
ــا  ــادة تنظيمه ــا وإع ــة وترابطه ــات القطاعّي ــ�ن الّرهان ــة بي ــرات األفقّي أثي

ّ
ــل الت ــم تحلي ت

بشــكل شــامل فــي محــاور اســتراتيجّية تعبــر علــى االهــداف العامــة لتنميــة المدينــ�ة.
سلســل 

ّ
ّيــ�ة حســب الت

ّ
جنــة الفن

ّ
انجــزت أعمــال هــذا الّطــور فــي ورشــة عمــل جماعــي للل

الي:
ّ
الت

              -   إعادة تنظيم الّرهانات في مجموعات مترابطة. 
ــمولّية على الّرهان االســتراتيجّي 

ّ
ة والش

ّ
                -   إيجــاد صيغــة تعّبــر بأكبــر قــدر مــن الّدق

مجموعة. لكّل 
                - صياغة أّولّية للّرؤية المستقبلّية اعتمادا على المحاور االستراتيجّية. 

1.5  - المحاور االستراتيجية

1-تطوير عمراني منتظم:
                1.عمل مسح شامل للبلدية : خريطة جوية

               2.تقديم خطط مستقبلية : قصيرة ، متوسطة ، طويلة األجل
               3.العمل على الخرائط والمشروعات السابقة الي أعّدت ولم تنفذ

                4.المحافظة على المخططات واألرايض المسجلة بإسم الدولة الليبي�ة

2-موارد بشرية قادرة على تنفيذ الخطط االستراتيجية:
               1.الرفع من مستوى الخبرات 

               2.االعتماد على الخبرات المحلية
               3.منح حوافز تشجيعية للقائمين على أعمال النظافة

3-ظروف عيش الئقة وبيئ�ة سليمة:
               1.العمل على تجهيز مصانع لفرز القمامة وإعادة تصنيعها

               2.ترشيد المواطني�ن للعمل على وضع المخلفات باألماكن المخصصة لها
              3.توفير االمكاني�ات الالزمة للتخلص من القمامة

               4.االستفادة من الموارد الطبيعية الواسعة في النطاق الجغرافي للبلدية

4-اقتصاد محلي نايم:
               1.تحسين الجباية لألنشطة االقتصادية في نطاق البلدية

              2.االستفادة من الخامات المتوفرة في البلدية
              3.استغالل االمكاني�ات المتوفرة من المياه الجوفية واستثمارها 

               4.دعم الشركات المحلية والوطني�ة وتحفيزها 

2.5  - الرؤية المستقبلية لتنمية بلدية القرضة

فــي مرحلــة ثانيــ�ة تمــت الصياغــة الجماعية للرؤيــة المســتقبلية لبلديــة القرضــة واعداد 
اإلطــار المنطقي لمشــروع اســتراتيجية التنميــة المحلية.

الرؤية المستقبلية لتنمية بلدية القرضة الشاطئ

بأيدين�ا نبي مستقبل أبن�ائن�ا 

-6 التخطيط االستراتيجي
انطالقــا مــن المحــاور االســتراتيجية تــم اقتــراح مشــروعات وبرامــج تمكــن مــن تحقيــق 
اهــداف الخطــة االســتراتيجية لتنميــة بلدية القرضــة. أفضــت أعمال ورشــات التخطيط 
ــم  ــط منظ ــط مخط ــى ضب ــل ال ــات والتعدي ــاورات والنقاش ــد المش ــتراتيجي، بع االس
حســب المحــاور والمشــروعات المقترحــة واألهــداف المحــددة لــكل مشــروع وتكلفتــه 

والجــدول الزمــي لتنفيــذه.
تمــت عمليــة الترتيــب الزمــي للمشــروعات بطريقــة جماعيــة اعتمــادا علــى معاييــر تــم 
االتفــاق عليهــا. تمكــن هــذه المعايير مــن ترتيــب المشــروعات المقترحة حســب أهمية 

كل مشــروع وقــدرة البلديــة الماليــة والبشــرية علــى تنفيذه.

المحور االستراتيجي: ظروف عيش الئقة وبيئ�ة سليمة
أفضــت النقاشــات صلــب الورشــة إلــى أهميــة هذا المحــور الــذي اســتأثر بالعــدد األكبر 



مــن المشــاريع والــي تــريم إلى :
ــن  ــد م ــن العدي ــكو م ــي تش ــة ال ــي البلدي ــ�ة ف ــة البيئ ــين الوضعي ــدف األول: تحس اله
المشــاكل المتعلقــة برفــع وتخزيــن وتثمين النفايــات الصلبــة وغياب منظومــة للصرف 

الصحــي. وتشــمل المشــاريع الــي تســاهم فــي الوصــول لهــذا الهــدف: 
-نقل مخلفات البن�اء داخل محالت بلدية القرضة.  

-إقامة دورات وورش عمل توعوية للمواطني�ن.  
-ردم مستنقعات المياه »اآلبار السوداء« على نطاق البلدية.  

-إنشاء شبكة متكاملة للصرف الصحي.  

الهــدف الثانــي: تقريــب الخدمــات مــن المواطنيــ�ن وتحســين ظروف عيشــهم. وتشــمل 
المشــاريع الــي تســاهم فــي الوصــول لهــذا الهدف:

-إنشاء منتزهات ترفيهية للعائالت.  
-استكمال مستوصفات.     

-إنشاء آبار مياه ارتوازية ومحطات تحلية.  
-إنشاء منظومة للطاقة البديلة المتجّددة.    

-إنشاء شبكة متكاملة للصرف الصحي.  
-صيانة شبكة الطرق.  

-إنشاء شبكة إنارة للطرق.   
-استكمال مدارس.  

الجدول الزمي
المشروع

نقل مخلفات البن�اء 
داخل محالت بلدية 

القرضة

إقامة دورات 
وورش عمل توعوية 

للمواطني�ن

إنشاء منتزهات 
ترفيهية للعائالت

منظومة للطاقة 
البديلة المتجّددة

ردم مستنقعات 
المياه »اآلبار 

السوداء« على نطاق 
البلدية

استكمال مستوصف 
أوالد يوسف

محالت بلدية القرضة : 
21 محلة

بلدية القرضة

محالت بلدية القرضة 
الشاطئ

أقــار

بلدية القرضة

- تافراوة
- أوالد يوسف

- نقل
- توفير مساحات

- تكوين 
- إعالم

- دراسة
- تنفيذ 
- تجهيز 

- استغالل 

- دراسة
- تنفيذ 

- استغالل

- أشغال

- تأهيل 
- تجهيز

- تحسين جمالية 
المدين�ة

- توعية المواطني�ن 
للعيش بصورة أفضل

- الترفيه عن 
المواطني�ن و تحسين 

نوعية العيش

- تخفيف التبعية 
الطاقية للبلدية

- إستغالل الموارد 
المحلية 

- تقليص التلوث 
الناتج عن توليد الطاقة

- بيئ�ة نظيفة خالية 
من التلوث

- تقريب الخدمات 
الصحّية من المواطني�ن

الشركات العامة 
والخاصة

الخبراء  و الفنيي�ن

مكتب التخطيط 
والسياحة

- الشركة العامة 
للكهرباء 

- وزارة الصناعة 
- القطاع الخاص

شركة الخدمات 
العامة والقطاع 

الخاص

وزارة الصّحة

1000 X

X

X

X

X

X

1000

1000

1000

2000

التكلفة المتدخليناألهدافالمكوناتالموقع
)ألف دين�ار(

II IIII

إنشاء آبار مياه 
ارتوازية متكاملة 
ومحطات تحلية  

إنشاء شبكة متكاملة 
للصرف الصحي

إنشاء محطة معالجة 
المياه المستعملة 

صيانة شبكة الطرق 
داخل بلدية القرضة 

والبالغ 50 كم

إنشاء شبكة إنارة 
للطرق 

جميع محالت البلدية 
وتبلغ 21 محلة.

بلدية القرضة

بلدية القرضة

الطرق الفرعية 
للمحالت ببلدية 

القرضة

من بداية الحدود 
اإلدارية ببراك 

إلى بداية الحدود 
اإلدارية أدري

- دراسة
- تنفيذ 
- تجهيز 

- استغالل

- دراسة
- تنفيذ 

- دراسة
- تنفيذ 

- دراسة
- تنفيذ 

- دراسة
- تنفيذ 

- المحافظة على 
الصحة العامة

- توفير مياه نقية 
صالحة للشرب

- تقليص التلوث
- الحفاظ على صحة 

المواطن

- تقليص التلوث
- الحفاظ على صحة 

المواطن
- إعادة إستغالل 

المياه للري 

- تحسين الولوج 

- تحسين األمن

شركة المياه 
والشركات 

الخاصة

شركة المياه 
والصرف الصحي 

والشركات 
الخاصة

شركة المياه 
والصرف الصحي 

والشركات 
الخاصة

الشركات المحلية 
واألشغال العامة

الشركة العامة 
للكهرباء والشركات 

الخاصة

X

X

X

X

X

5000

8000

 2000

 500

حسب الدراسة



المشروع
المشروع

لوحات إرشادية 
للتعريف بالمحالت 

داخل البلدية

مركز تدريب وتأهيل 
المرأة

مركز حاسوب

مجلس أعلى للخبراء 
واالستراتيجية

استكمال المعهد 
المهي تافراوة

استكمال المراكز 
الصحية الدسية 

والقرضة

مستوصف تاروت 
والرايس وأقار

استكمال مستوصف 
أوالد يوسف

استكمال مدرسة أقار 
الثانوية

استكمال مدرسة 
بافراوة الثانوية

استكمال مدرسة أبو 
در الغفاري والمعرفة

استكمال المدرسة 
االبت�دائي�ة أوالد األصفر

ترقيع مستوصف 
تافراوة

 – محروقة

من بداية الحدود 
اإلدارية ببراك إلى 

بداية الحدود اإلدارية 
أدري

تامزاوة

القرضة

بلدية القرضة

تافراوة

- أقار
 -  القرضة

محروقة

تافراوة

تافراوة

آقار

تافراوة

قّمم

محروقة

- تأهيل 
- تجهيز

- تأهيل 
- تجهيز

- تأهيل 
- تجهيز

- تأهيل 
- تجهيز

- تجهيز
- فتح طريق 

- تجهيز
- فتح طريق 

- تجهيز
- فتح طريق 

- تجهيز
- فتح طريق 

-  تحسين جودة 
الحياة 

-  التعريف بالبلدية 
-  تنمية حس المواطنة 

- رفع كفاءات المرأة
- القضاء على البطالة 
بفتح مصانع للخياطة

- تنمية القدرات 
للمرأة

- الرفع من كفاءات 
المتدربي�ن

- إيجاد فرص عمل 
للقضاء على البطالة

- وضع الخطط 
العلمية الناجحة ورسم 

استراتيجيات البلدية

- الرفع من المستوى 
العليم

- تأهيل الشباب 

- قطاع التعليم 
والصحة

- وزارة الصناعة

- مكتب التعليم 
- المعاهد العليا

- مؤسسات 
المجتمع المدني

- القطاعات 
العامة

شركات خاصة و 
وزارة التعليم و 

الكهرباء

تقريب الخدمات 
الصحّية من المواطني�ن

تقريب الخدمات 
الصحّية من المواطني�ن

تقريب الخدمات 
الصحّية من المواطني�ن

تقريب الخدمات 
التعليمية من التالميذ

تقريب الخدمات 
التعليمية من التالميذ

تقريب الخدمات 
التعليمية من التالميذ

تقريب الخدمات 
التعليمية من التالميذ

تقريب الخدمات 
الصحّية من المواطني�ن 

الصحية للمواطني�ن

وزارة الصّحة

وزارة الصّحة

وزارة الصّحة

وزارة التعليم 

وزارة التعليم 

وزارة التعليم 

وزارة التعليم 

وزارة الصّحة

30 X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

500

500

500

500

500

300

600

500185

100

300

300

الموقع
الموقع

المكونات
المكونات

األهداف
األهداف

المتدخلين
المتدخلين

التكلفة 
التكلفة )ألف دين�ار(

)ألف دين�ار(
II

II

I

I

III

III
- دراسة
- تنفيذ 

- تجهيز
- تسيير 

- تجهيز
- تسيير 

- تجهيز
- تسيير 

- تجهيز
- تسيير 

الجدول الزمي
الجدول الزمي

• المحور االستراتيجي: موارد بشرية قادرة على تنفيذ الخطط
ــر القــدرات البشــرية المحليــة هــو مــن  مــن خــالل النقاشــات ظهــر أن تأهيــل و تطوي
أســس تنميــة  بلديــة القرضــة و الهــدف األســايس مــن هــذا المحــور هــو رفــع قــدرات 
المــوارد البشــرية لمواجهــه التحديــات بإدمــاج المــرأة و الشــباب و الخبــرات المحليــة.  

وتشــمل المشــاريع الــي تســاهم فــي الوصــول لهــذا الهــدف : 
- مركز تدريب وتأهيل المرأة.  

- مركز حاسوب.  
- مجلس أعلى للخبراء واالستراتيجية.  

- استكمال المعهد المهي تافراوة.  

• المحور االستراتيجي: اقتصــاد محلـــي نايم:
االقتصــاد المحلــي فــي القرضــة غيــر متنــوع و يعتمــد أساســا علــى الفالحــة  رغــم وجــود 
ــذا  ــاريع ه ــداف مش ــة . أه ــة المحلي ــوارد الطبيعي ــة بالم ــرص المرتبط ــن الف ــد م العدي

المحــور تتمحــور فــي : 
ــة و  ــة و المردودي ــين اإلنت�اجي ــي لتحس ــاع الفالح ــر القط ــر وتعصي ــدف األول: تطوي اله

التشــغيلية. و تشــمل المشــاريع الــي تســاهم فــي الوصــول لهــذا الهــدف: 
- مشروع الدبوات الزراعي.  

- مشروع أم الجدوال.  
- مصنع التمور  .  

- مخازن الحبوب.  
- مخازن األغذية.  



ــمل  ــة . و تش ــات المحلي ــن الخام ــر تثمي ــي عب ــاد المحل ــع االقتص ــي: تنوي ــدف الثان اله
ــدف: ــذا اله ــول له ــي الوص ــاهم ف ــي تس ــاريع ال المش

- مصنع االسمنت.  
- مصنع الياجور األحمر .  

- محاجر الرخام.  

- مصنع للزجاج.  

المشروعالمشروع

استكمال المباني مصنع االسمنت
السكني�ة 

استكمال المباني 
السكني�ة 

استكمال المباني 
السكني�ة 

استكمال المباني 
السكني�ة 

مشروع الدبوات 
الزراعي

مشروع أم الجدوال

مصنع التمور

مخازن الحبوب

مخازن األغذية

مصانع الياجور األحمر

محاجر الرخام

مصنع للزجاج

تافراوةمحروقة

أقار

محروقة

القرضة

ققم

أقــار

منطقة السالم

محروقة

تامزاوة

محلة تاروت 

- محلة محروقة
- محلة تاروت 

-  منطقة زالق القارة 
البيضاء

رمال زالق

- توفير مواد البن�اء 
من اإلسمنت

- إستغالل الخامات 
المحلية

توفير السكن الالئق

توفير السكن الالئق

توفير السكن الالئق

توفير السكن الالئق

تثمين اإلنت�اج الفالحي 

تعصير القطاع 
الفالحي 

- توفير إيرادات 
- توفير فرص عمل 

- تسويق التمور

تثمين اإلنت�اج الفالحي

التخزين الجيد لألغذية 
والمحافظة عليها

- توفير مواد البن�اء
- خلق فرص عمل

- توفير مواد البن�اء
- استغالل الخامات 

المحلية
- خلق فرص عمل

- استغالل الخامات 
المحلية

- خلق فرص عمل

حسب الدراسة 

حسب الدراسة 

حسب الدراسة 

- الكهرباء 
- الصناعات 

- الطرق

- وزارة اإلسكان 
والمرافق 
والكهرباء 

- شركات خاصة

- وزارة اإلسكان 
والمرافق 
والكهرباء 

- شركات خاصة

- وزارة اإلسكان 
والمرافق 
والكهرباء 

- شركات خاصة

- وزارة اإلسكان 
والمرافق 
والكهرباء 

- شركات خاصة

- الكهرباء
- وزارة الزراعة 

واالقتصاد

الكهرباء والزراعة 
واالقتصاد

- وزارة الزراعة 
- نقابة الفالحة

- وزارة الزراعة 
- شركة الكهرباء  

- شركة خاصة

وزارة الصناعة 
واالقتصاد 
والكهرباء  

الشركات الخاصة

مكتب الصناعات 
بالبلدية 

والشركات 
الخاصة

مكتب الصناعات 
بالبلدية 

والشركات 
الخاصة

مكتب الصناعات 
فنيي�ن في 

االقتصاد 
والشركات 

الخاصة

XX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

الموقعالموقع المكوناتالمكونات األهدافاألهداف المتدخلينالمتدخلين التكلفة 
)ألف دين�ار(

التكلفة 
)ألف دين�ار(

IIII II IIIIII

- تأهيل 
- تسيير 

- إنشاء
- فتح طرق داخلية

- إنشاء
- فتح طرق داخلية

- إنشاء
- فتح طرق داخلية

- إنشاء
- فتح طرق داخلية

- كهربة
- تجهيز 
- تسيير

- فتح طريق 

- كهربة
- ري

- إنشاء
- تجهيز
- تسيير

- إنشاء
- تجهيز
- تسيير

- إنشاء
- تجهيز
- تسيير

- إنشاء
- تجهيز
- تسيير

- دراسة
- تجهيز
- تسيير

- دراسة
- إنشاء
- تجهيز 
- تسيير

- فتح طريق 

الجدول الزميالجدول الزمي

2000

6000

2000

5000

500

1000

• المحور االستراتيجي: تطوير عمراني منظم:
مثلــت العشــوائي�ات أهــم المشــاكل الــي يعانــي منهــا قطــاع التعميــر والي تؤثر ســلبا 
علــى تنميــة البلديــة فــي غيــاب عــرض كاف مــن المســاكن لتلبيــ�ة حاجيــات العائــالت. 
وقــد أفضــت أعمــال الورشــة إلــى ضــرورة اســتكمال المشــاريع الســكني�ة العالقــة منــذ 
أحــداث 17 فيبرايــر فــي وقــت أول للحــد مــن هــذه الظاهــرة فــي انتظــار مراجعــة أمثلــة 

التهيئــ�ة ووضــع اســتراتيجية محلية للســكن.

7 - بطاقات المشروعات

ــتراتيجي  ــط االس ــة التخطي ــار ورش ــي إط ــة ف ــروعات المندمج ــات المش ــدت بطاق اع
ــع  ــى تس ــاركين عل ــ�ار المش ــع اختي ــد وق ــاور. وق ــب المح ــل حس ــرق العم ــة ف بطريق

ــول: ــة ح ــات مدقق ــن معطي ــروع تتضم ــكل مش ــة ل ــة مفصل ــداد بطاق ــاريع إلع مش
- اشكاليات الوضع القائم ومبررات المشروع.  

- مكونات المشروع واهدافه وتكامله مع المشروعات االستراتيجية.  
- استراتيجية وآجال وتركيب�ة تمويل المشروع.  

اعتمد المشاركون نموذجا موحدا إلعداد بطاقات المشروعات.

80000

65000

60000

90000



إنشاء منتزهات ترفيهية للعائالت
إقامة دورات وورش عمل توعوية للمواطني�ن

منطقة التدخل

منطقة التدخل

الوضع القائم )وصف إطار المشروع(

الوضع القائم )وصف إطار المشروع(

مبررات المشروع

مبررات المشروع

صاحب المشروعصاحب المشروع

المتدخلين الرئيسيي�ن

المتدخلين الرئيسيي�ن

استراتيجية التنفيذ )المراحل – الطريقة(

استراتيجية التنفيذ )المراحل – الطريقة(

التكلفة

التكلفة

مصدر التمويلمصدر التمويل

المكونات الرئيسية للمشروعالمكونات الرئيسية للمشروع

أهداف المشروعأهداف المشروع

التكامل مع مشروعات جاريةالتكامل مع مشروعات أخرى مبرمجة

التكامل مع مشروعات أخرى مبرمجة

مؤشرات المتابعة والتقييم

مؤشرات المتابعة والتقييم

جميع محالت البلدية

بلدية القرضة

عدم وجود فضاءات ترفيهية مجهزة إلستقبال 
العائالت 

عدم وعي المواطن بحقوقه و واجباته حيال 
المنظومة البيئي�ة بالبلديه  

انتشار الظواهر السلبي�ة بي�ن الشباب

مع الالمركزية تطور العالقة بي�ن المواطن و البلدية و 
وجب تحسيسه بواجباته و حقوقه خاصة في مجال 

الخدمات البيئي�ة 

البلدية والوزارة- البلدية - وزارة السياحة - مكتب السياحة

-فتح نقاش محلي لتحديد الطلب  - اختي�ار 
المواقع وتسوية المشاكل العقارية  - إنجاز 

- وضع خطة إعالمية 
- تنظيم دورات و ورشات عمل 

1000000

مائة ألف دين�ار ليبي

-ورش عمل - دورات تحسيسية  - مناشير - ترفيه  - ثقافة  - تربي�ة  

- عدد المنتفعين 

- المجلس البلدي -  مكتب السياحة

- وزارة التعليم والصحة ومؤسسات المجتمع المدني 
وبعض المؤسسات العامة

- بلدية القرضة - المتاجر - مؤسسات المجتمع 
المدني

البلدية 

- تحسين األداء البلدي في ميدان البيئ�ةتحسين جودة حياة األسر 
- تحسين العالقة بي�ن المواطن و البلدية 

ال يوجد

السياق العام للمشروع
السياق العام للمشروع

تفاصيل المشروعتفاصيل المشروع

تنفيذ المشروع

تنفيذ المشروع

القيمة التقديرية لتكلفة المشروع

القيمة التقديرية لتكلفة المشروع

- رفع فواضل البن�اء
- تعميم الربط بالصرف الصحي 



إنشاء شبكة متكاملة للصرف الصحيمركز تدريب وتأهيل المرأة

منطقة التدخلمنطقة التدخل

الوضع القائم )وصف إطار المشروع(الوضع القائم )وصف إطار المشروع(

مبررات المشروعمبررات المشروع

صاحب المشروعصاحب المشروع

المتدخلين الرئيسيي�نالمتدخلين الرئيسيي�ن

استراتيجية التنفيذ )المراحل – الطريقة(استراتيجية التنفيذ )المراحل – الطريقة(

التكلفةالتكلفة

مصدر التمويلمصدر التمويل

المكونات الرئيسية للمشروعالمكونات الرئيسية للمشروع

أهداف المشروعأهداف المشروع

التكامل مع مشروعات جاريةالتكامل مع مشروعات جارية

التكامل مع مشروعات أخرى مبرمجةالتكامل مع مشروعات أخرى مبرمجة

مؤشرات المتابعة والتقييممؤشرات المتابعة والتقييم

أغلب محالت البلديةتافراوة

نسبة الربط بالصرف ال تفوت %10عدم وجود مراكز تدريب وتأهيل للمرأة 

مشاكل بيئي�ة كبيرة جراء المياه السوداء دور المرأة في المجتمع محتشم

بلدية القرضة البلدية

- تجهيز
- تسيير 

- دراسة
- إنجاز

80 مليون دين�ار ليبي185.000 دين�ار ليبي

شبكة صرف صحي  مركز تدريب وتأهيل للمرأة

نسبة الربط بشبكة الصرف الصحي عدد النساء المؤطرة 

-الشركات الخاصة - بلدية القرضةوزارة الصناعة ، قطاع التعليم

البلدية و الدولة البلدية 

رفع كفاءة المرأة وإيجاد فرص عمل للقضاء على 
القضاء على اآلبار السوداء وخلق بيئ�ة نظيفةالبطالة

ال يشءال يشء

السياق العام للمشروعالسياق العام للمشروع

تفاصيل المشروعتفاصيل المشروع

تنفيذ المشروعتنفيذ المشروع

القيمة التقديرية لتكلفة المشروعالقيمة التقديرية لتكلفة المشروع

- محطة معالجة المياه المستعملة مركز التدريب المهي 
- إعادة إستعمال المياه المعالجة 



تحديث مستوصف محلية تافراوة ببلدية القرضة

منطقة التدخل

الوضع القائم )وصف إطار المشروع(

مبررات المشروع

صاحب المشروع

المتدخلين الرئيسيي�ن

استراتيجية التنفيذ )المراحل – الطريقة(

التكلفة

مصدر التمويل

المكونات الرئيسية للمشروع

أهداف المشروع

التكامل مع مشروعات جارية

التكامل مع مشروعات أخرى مبرمجة

مؤشرات المتابعة والتقييم

محلة تافراوة ببلدية القرضة

بعد الخدمات الصحية ذات الجودة  عن المواطن 

تحسين ولوجية الخدمات الصحية العالية  

البلدية

- توريد أجهزة ومعدات طبي�ة
- التعاقد مع أطباء مختصين

3000.000 دين�ار

- تجهيزات 
- كوادر

- نوعية الخدمات المسداة 
- عدد المنتفعين 

وزارة الصحة والبلدية

البلدية و الدولة 

الرفع من المستوى الصحي بالبلدية

السياق العام للمشروع

تفاصيل المشروع

تنفيذ المشروع

القيمة التقديرية لتكلفة المشروع

-تحديث مستوصفات أخرى 

ردم مستنقعات اآلبار السوداء في نطاق البلدية

منطقة التدخل

الوضع القائم )وصف إطار المشروع(

مبررات المشروع

صاحب المشروع

المتدخلين الرئيسيي�ن

استراتيجية التنفيذ )المراحل – الطريقة(

التكلفة

مصدر التمويل

المكونات الرئيسية للمشروع

أهداف المشروع

التكامل مع مشروعات جارية

التكامل مع مشروعات أخرى مبرمجة

مؤشرات المتابعة والتقييم

محالت بلدية القرضة

وجود العديد من اآلبار السوداء

تلوث بيي بسبب اآلبار السوداء

- بلدية القرضة  - مكتب األشغال العامة

- تحديد النقاط السوداء
- أشغال 

20.000 دين�ار ليبي

أشغال ردم 

عدد النقاط السوداء المتبقية 

- بلدية القرضة - مكتب األشغال العامة

المجلس البلدي

- تحسين جودة الحياة 
- الحفاظ على صحة المواطن 

- تحسين جمالية المدين�ة 

السياق العام للمشروع

تفاصيل المشروع

تنفيذ المشروع

القيمة التقديرية لتكلفة المشروع

- شبكة الصرف الصحي 
- محطة معالجة المياه المستعملة 



مشروع لوحات إرشادية للتعريف بالمحالت داخل البلديةمشروع مركز حاسوب

منطقة التدخلمنطقة التدخل

الوضع القائم )وصف إطار المشروع(الوضع القائم )وصف إطار المشروع(

مبررات المشروع
مبررات المشروع

صاحب المشروع

صاحب المشروع

المتدخلين الرئيسيي�نالمتدخلين الرئيسيي�ن

استراتيجية التنفيذ )المراحل – الطريقة(استراتيجية التنفيذ )المراحل – الطريقة(

التكلفةالتكلفة

مصدر التمويلمصدر التمويل

المكونات الرئيسية للمشروع
المكونات الرئيسية للمشروع

أهداف المشروع
أهداف المشروع

التكامل مع مشروعات جاريةالتكامل مع مشروعات جارية

التكامل مع مشروعات أخرى مبرمجةالتكامل مع مشروعات أخرى مبرمجة

مؤشرات المتابعة والتقييممؤشرات المتابعة والتقييم

محالت بلدية القرضةالقرضة

- تشغيلية ضعيفة للشباب المتخرج 
- إقتصاد غير متنوع 

- البلدية تفتقر لهوية خاصة في مجالها 
- الزوار يشكون صعوبة التوجه 

- غياب اإلحساس باالنتماء و المواطنة 

-وضع اسم للمجال هي من الخطوات األولى لبن�اء  لبلدية تبحث عن سبل تنويع و تطوير االقتصاد المحلي 
ثقافة االنتماء و المواطنة 

- البلدية هي منطقة عبور وترموا  ألن تصبح منطقة 
زيارة و توقف.

البلدية 

البلدية 

- تجهيز 
- حصر األماكن - تسيير

- وضع لوحات 

30.000 دين�ار100 ألف دين�ار

فضاء مجهز الستقبال الناشطين في مجال الحاسوب 
لوحات إرشادية 

عدد لوحات الموضوعةعدد الشباب المنتفع

شركات عامة وخاصةوزارة التعليم 

البلدية 
- البلدية 

- تعاون دولي 

- تحسين تشغيلية الشباب 
بي�ان الحدود والمحالت والمناطق الحيوية- تطوير االقتصاد المحلي

السياق العام للمشروعالسياق العام للمشروع

تفاصيل المشروع

تفاصيل المشروع

تنفيذ المشروعتنفيذ المشروع

القيمة التقديرية لتكلفة المشروعالقيمة التقديرية لتكلفة المشروع

- تنوير الطرق مركز التدريب المهي 
-صيانة شبكة الطرق 



مشروع نقل مخلفات البن�اء ببلدية القرضة الشاطئ

منطقة التدخل

الوضع القائم )وصف إطار المشروع(

مبررات المشروع

صاحب المشروع

المتدخلين الرئيسيي�ن

استراتيجية التنفيذ )المراحل – الطريقة(

التكلفة

مصدر التمويل

المكونات الرئيسية للمشروع

أهداف المشروع

التكامل مع مشروعات جارية

التكامل مع مشروعات أخرى مبرمجة

مؤشرات المتابعة والتقييم

كافة محالت البلدية

وجود مساحات شاسعة مغمورة بمخالفات البن�اء 

كثرة المخلفات الي تسئ إلى البيئ�ة والمنظر الجمالي

البلدية 

- حصر النقاط السوداء 
- حصر األماكن لتوفير المكبات بالتعاون مع الجهة

-  نقل مخلفات البن�اء 

1000.000 مليون دين�ار

- نقل مخالفات البن�اء 
- تهيئ�ة مصب مخصص 

- عدد النقاط السوداء المتبقية 
- وزن المخلفات المنقولة 

الشركات العامة والخاصة

البلدية 

تحسين جمالية المدني�ة 

السياق العام للمشروع

تفاصيل المشروع

تنفيذ المشروع

القيمة التقديرية لتكلفة المشروع

ردم مستنقعات اآلبار السوداء في نطاق البلدية

8 - الخاتمة
اســتراتيجية تنميــة بلديــة القرضــة الشــاطئ المقدمــة فــي هــذا التقريــر هي نتــ�اج عمل 
ورشــات تشــاركية ضّمــت ممثليــن عــن القطاعات وعــن المجلــس البلدي وعــن المجتمع 

المدنــي وعــن المســتثمرين الخواص.
هــذا التقريــر ليــس نهايــة مشــوار االســتراتيجية بــل بدايتــ�ه. إذ أن االســتراتيجية هــي 
ــة  ــة منتظم ــخيص بصف ــ�ن التش ــاور لتحيي ــة التش ــى مواصل ــوم عل ــل يق ــل متواص عم
وإعــادة النضــر فــي قائمــة المشــاريع  علــى ضــوء المســتجدات الــي ســتغير الواقــع 

ــ�ا. الراهــن خاصــة فــي الوضعيــة الحاليــة لليبي
إذا وجب على البلدية أن تعمل على:

1- فتح مجال تشاوري مستمر بي�ن جميع المتدخلين في التنمية الحضرية للمدين�ة. 
2- تحييــ�ن التقريــر بصفة مســتمرة )كل ســنة أو ســنتي�ن( باعتمــاد الطريقة التشــاورية 

الــي أســس لهــا عــن طريــق هــذا العمل.
3- متابعــة إنجــاز المشــاريع وتقييــم نجاعتهــا فــي تنميــة المدينــ�ة وإعــادة النظــر فــي 

القائمــة علــى ضــوء المســتجدات وتحييــ�ن التشــخيص.
4 - نشــر علــى نطــاق واســع الوثائــق المرتبطــة باالســتراتيجية وفتــح المجــال أكثــر مــا 

يمكــن للمشــاركة.
ــل  ــن التموي ــث ع ــتراتيجية بالبح ــق االس ــة لتطبي ــة والفعال ــبل الناجع ــث الس 5 - بح

ــواص.  ــتثمرين الخ ــي والمس ــع المدن ــراك المجتم وإش
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