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 نبذة مختصرة 

نتيجة النزاع المسلح    2019بدأت أزمة إدارة النفايات في طرابلس في نيسان/أبريل  

الذي اندلع بين حكومة الوفاق الوطني والقوات المسلحة العربية الليبية. وقد تزامن  

التحديات ، وأوضح بعض  2020انتهائها مع نهاية النزاع المسلح في حزيران/يونيو  

 الرئيسية التي تواجه السلطات الليبية في تقديم خدمات إدارة النفايات.

الخدمات في   الدولة والبلديات في توفير  السياسات هذا دور سلطات  يشرح موجز 

العام   النفايات  2011ليبيا بشكل عام، ويشرح كيف تطّور منذ  ، ومع حلول أزمة 

الضوء على التحّديات التي تواجه    كما يسلّط .2020-2019خالل الفترة ما بين  

سياسات إدارة النفايات بشكل عام، ومنها: غياب التخطيط، وضعف الهيكل اإلداري 

في طرابلس، وتداخل صالحيات الجهات اإلدارية في المدينة، وضعف دور الحكم  

 المحلي. 





 ريما إبراهيم 

 

 

 مقدمة 

نيسان/أبريل   الليبية2019في  العربية  المسلحة  الوطني والقوات  الوفاق  في جنوب   بقيادة خليفة حفتر ، تواجهت حكومة 

العاصمة طرابلس. تغيرت أولويات حكومة الوفاق الوطني، إذ رّكزت على تحقيق االستقرار األمني في طرابلس، والعمليات 

كما أثر على قطاع الخدمات العامة إلى  ،  شهراً عن أزمات عّدة  14العسكرية في المنطقة الغربية. وأسفر النزاع الذي داَم  

األمر الذي أثّر سلباً على جودة    3وتعرقلت إدارة النفايات في المدينة،  2وإمدادات المياه،  1إذ ازداد انقطاع الكهرباءحّد كبير،  

  الحياة.

مع تقّدم األشهر، تكّدست النفايات في معظم المكبّات، وخرجت عن سيطرة الجهات المسؤولة التي تخبّطت في إيجاد حلول  

ومع استمرار النزاع، أصبح تراكم النفايات  ،2019المناطق السكنية والشوارع العامة. وفي أواخر العام  عاجلة لتراكمها في  

أزمة إدارية وبيئية تهّدد الصحة العامة وحركة السكان. هذا وشهدت إدارة النفايات تخبّطاً وتوتّرات بين الجهات المسؤولة،  

 وعلى مستوى الحكم المحلي، ما فاقم األزمة.  

النزاع في حزيران/يونيو  لم ت انتهاء  بعد  إال  النفايات في طرابلس بشكل واضح  أزمة  المكّب  2020نتِه  ، وعودة تشغيل 

النهائي في سيدي السائح، وإطالق حملة لتنظيف المدينة في آب/أغسطس من العام نفسه. مع ذلك، يطرح واقع إدارة النفايات 

تة ومرتبطة بالتغيّرات األمنية واالقتصادية والسياسية فقط، أم ما إذا كانت تساؤالت حول ما إذا كانت أزمات النفايات مؤقّ 

 لها جذور إدارية وقانونية تقف أمام القدرة على االستجابة لها، خصوصاً أثناء النزاعات. 

عام، ويشرح في طرابلس بشكل  إدارة النفايات  يوضح موجز السياسات هذا دور سلطات الدولة والبلديات في توفير خدمات  

، ومع حلول أزمة النفايات. كما يسلّط الضوء على التحّديات التي تواجه سياسات إدارة النفايات، 2011كيف تطّور منذ العام  

وضعف الهيكل اإلداري في طرابلس، و وضعف دور الحكم المحلي،   منها تداخل صالحيات الجهات اإلدارية في المدينة،

 وغياب التخطيط. 

 في طرابلس 2019ة النفايات للعام أزمة إدار. 1

 كيف بدأت األزمة  1.1

بدأت أزمة إدارة النفايات في طرابلس نتيجة النزاع المسلّح الذي اندلع بين حكومة الوفاق الوطني والقوات المسلحة العربية 

الوصول إلى المكّب النهائي الخاص . فقد تراكمت النفايات بعد أن تعذّر على آليات نقلها  2019الليبية في نيسان/أبريل  

الُمنتَجة في   الصلبة  النفايات  المكّب  المسلح. يستوعب هذا  النزاع  السائح، بسبب وقوعه في خّط  بلدية سيدي  بالمدينة في 

 بلديات طرابلس الكبرى بعد أن يتم تجميعها من المكبّات المرحلية المؤقّتة في المدينة. 

هائي في سيدي السائح، أخذت النفايات بالتكّدس في ثالثة مكبّات مرحلية في طرابلس، مع انقطاع الوصول إلى المكّب الن

وهي مكّب أبو سليم في بلدية أبو سليم، ومكّب تاجوراء في بلدية تاجوراء، ومكّب السواني في بلدية حّي األندلس. لكن نظراً 

ان ما تأثّرت خدمات النفايات في طرابلس. أِضف إلى  إلى أن المكبّات المرحلية مؤقّتة وذات قدرة استيعابية محدودة، سرع

 ذلك أن معّدالت إنتاج النفايات ازدادت مع نزوح العديد من العائالت من مناطق النزاع في جنوب طرابلس، مثل عين زارة  

 

 https://bit.ly/3orUiI1،  2019سبتمبر   / أيلول 2الجزيرة، "تعطيش طرابلس..الوجه اآلخر لحرب حفتر على العاصمة الليبية"،  1
الكهرباء’  2 مقابل  ’الماء  الليبية...  المناطق  بين  آخر  نوع  من  "حرب  هدية،  عربية "،  زايد   ، 2019تموز/يوليو    15،  إندبندنت 

https://bit.ly/3weBbUt 
 https://bit.ly/3ysZ1xZ، 2019سبتمبر  / أيلول  28،  إندبندنت عربيةليبيا..أخطبوط القمامة يحكم قبضته على طرابلس"،  "كريمة ناجي،  3

https://bit.ly/3orUiI1
https://bit.ly/3weBbUt
https://bit.ly/3ysZ1xZ
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كز، وسوق وأبو سليم، نحو مركز المدينة. وخالل شهر فقط، ازداد تراكم النفايات بشكل ملحوظ في بلديات طرابلس المر

 4الجمعة، وحّي األندلس، حيث المساحات الُمتاحة لتجميع النفايات صغيرة، وحيث الكثافة السكانية عالية. 

  

 

 كلم مربّع.  18مساحة بلدية طرابلس المركز  4

 كلم مربّع.  1200مساحة بلدية تاجوراء  

 كلم مربّع.  48مساحة بلدية سوق الجمعة  

 كلم مربّع. 12،8مساحة بلدية أبو سليم   



 ريما إبراهيم 

 

3  Robert Schuman Centre for Advanced Studies - Middle East Directions 

، كانت بلديات طرابلس األكثر معاناةً من تراكم النفايات تقود حمالت لتجميع  2019ومع حلول شهر رمضان في أيار/مايو  

طرابلس، المسؤولة عن نقل النفايات وتجميعها. بالرغم من ذلك، اشتكت   -لعامة  القمامة بالتنسيق مع فروع شركة الخدمات ا

البلديات من أداء خدمات تجميع النفايات، وامتالء مكّب أبو سليم الذي اعتُِمد عليه في تجميع معظم نفايات المدينة، ما عرقل  

في تجميع النفايات ونقلها. ووصفت سوق الجمعة    5ينقدرتها على إدارة نفاياتها. إضافةً إلى ذلك، تأّخر صرف مرتّبات العامل

 6تدهور خدمات إدارة النفايات في تموز/يوليو بأنها "معاناة متكّررة، ومشكلة بيئية مستمرة". 

، كانت المشكلة الرئيسة التي واجهتها خدمات تجميع النفايات ونقلها عدم وجود مكبّات  2019في الربع الثالث من العام  

طرابلس مكّب أبو سليم    -ة لتغطية كميات النفايات الُمنتَجة. ففي أيلول/سبتمبر، أُغلقت شركة الخدمات العامة  مرحلية كافي

كذلك أُقِفل مكّب   7ألف طّن من النفايات.   250متراً، واستيعابه ما يزيد عن    25بعد وصول تراكم النفايات فيه إلى ارتفاع  

ُمعلنةً عن عدم وجود مواقع    8السواني المرحلي. واعتبرت الشركة أنّه ليس من مهامها إيجاد مكبّات بديلة، إنما فقط تشغيلها، 

  9بديلة الستقبال النفايات. 

المرحليَّين، تنازعت البلديات على المكبّات التي تقع ضمن نطاقها، حيث اعتُبَِرت أّي   السوانيبعد إقفال مكبَّي أبو سليم و

نفايات تُنقَل من خارج نفوذ بلدية ما "نفايات وافدة"، وأمكن لبعض البلديات أن ترفض استقبال نفايات منقولة من بلديات 

ن مكبّات مرحلية، على غرار بلديتّي طرابلس المركز أخرى. في المقابل، تواصل تكّدس النفايات في البلديات التي تخلو م

 وسوق الجمعة. 

 على المدينة  األزمة أثرت كيف   1.2

كانت ألزمة النفايات المتمثّلة في المكبّات العشوائية، وامتالء المكبّات المرحلية المخّصصة، آثاٌر صحيّة وبيئية على سكان 

بعد أن تراكمت النفايات في الشوارع   على سبيل المثال،  في المدينة.  طرابلس، ناهيك عن أنها عرقلت قطاعات خدمية أخرى

في المكبّات العشوائية في محاولة للتخلّص مما تتسبّب به من   10وقرب المناطق السكنية، اضّطر السكان إلى إشعال النيران 

تلّوث وروائح كريهة، وزحام مروري، وتشويه للمظهر العام. إال أن إشعال النفايات يؤّدي إلى احتراق البالستيك، والمواد 

 12للسرطان. ةمسبّب ومركبّات 11غازات سامةّ، القابلة لالشتعال، وأحياناً المخلّفات الطبيّة، وإلى تصاعد

. فقد تعّرضت  ومن اآلثار األخرى التي نتجت عن إشعال النيران في المكبّات العشوائية األعطال التشغيلية في قطاع الكهرباء

نتيجة األدخنة المتصاعدة من المكّب المرحلي    13محطة في جنوب طرابلس أثناء األزمة لخلٍل في توربينات توليد الكهرباء 

 جها عن الخدمة مؤقّتاً، وأّدى إلى تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء في المدينة.المالصق لها، ما أخر

 

 https://bit.ly/3eTAY3l، 2019أبريل   / نيسان 15، شركة الخدمات العامة طرابلس، "أعمال النظافة العامة بالطرقات"، فايسبوك 5
فايسبوك،   6 البلدية"،  داخل  القمامة  تكّدس  أزمة  بشأن  الجمعة  سوق  بلدية  "بيان  الجمعة،  سوق  ،  2019وليو  تموز/ي  17بلدية 

https://bit.ly/346DVYh 
 https://bit.ly/3hEa3u3،  2019سبتمبر   / أيلول 7شركة الخدمات العامة طرابلس، "بيان شركة الخدمات العامة طرابلس"، فايسبوك،   7
فايسبوك،     8 سليم"،  أبو  مكّب  إغالق  نتيجة  طرابلس  في  مناطق  عدة  في  القمامة  "تكدس  األحرار،  ليبيا  ،  2019سبتمبر   / أيلول  8قناة 

https://bit.ly/3u1uXFT 
 "بيان شركة الخدمات العامة طرابلس"، المرجع السابق.  9

 https://bit.ly/3v01eyxهيئة السالمة الوطنية طرابلس، فايسبوك، منشور عن حرق القمامة،  10
وسيانيد  الخطير والديوكسين السام، الكربون  أكسيد  مثل 11 وغاز الهيدروجين جداً،  الهيدروجين السام،  إضافةً  كلوريد  الفوسجين،   إلى  الخانق، 

 الهالوجينات، والكبريت، والنيتروجين. وأكاسيد
العدد   1، مجلد  "النفايات البالستيكية وآثارها على البيئة واإلنسان والطرق الحديثة لالستفادة والتخلّص منها"، مجلة علوم البحار والتقنيات البيئية 12
 . 2015ديسمير  /  ، كانون األول2
،  2019  أغسطس  / آب  27وحدات توليد بمحطة جنوب طرابلس بسبب تكدس القمامة وتصاعد الدخان"، فايسبوك،  الشركة العامة للكهربا، "توقف  13

https://bit.ly/3yfjcPP   

https://bit.ly/3eTAY3l
https://bit.ly/346DVYh
https://bit.ly/3hEa3u3
https://bit.ly/3u1uXFT
https://bit.ly/3v01eyx
https://bit.ly/3yfjcPP
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يكمن خطر المكبّات المفتوحة أيضاً في الغازات المنبعثة من النفايات غير الُمعالَجة نتيجة تحلّل المواد العضوية فيها، كما  

مكّب عين زارة المتوقّف عن العمل، الذي يتعّرض النفجارات وحرائق بين الحين واآلخر. فووفقاً لخبراء    يحدث مثالً في

اإلصحاح البيئي في طرابلس، إن المكبّات المفتوحة غير الُمعالَجة هي بركان موقوت نتيجة امتالئها بغاز الميثان سريع 

 14صاعدة منها. االشتعال، وال بّد من إغالقها أو تنفيس الغازات المت

النفايات   التي تعرقلت بسبب تراكم  الخدمات األخرى  المدينة. ففيومن  أيلول/سبتمبر    تصريف مياه األمطار في شوارع 

أّدت المواد غير المتحلّلة مثل البالستيك في النفايات ، بلغ تراكم النفايات ذروته مع اقتراب موسم هطول األمطار، و2019

شّكلت هذه االنسدادات تحّدياً إضافياً للشركة العامة للصرف    15ريف مياه األمطار في الطرقات.الصلبة إلى انسداد غرف تص

الصّحي، في حين أّدى تداعي البنية التحتية جّراء غرقها في المياه إلى زيادة التكلفة االقتصادية على الدولة، وعرقلة الحياة  

 العامة بسبب االزدحام المروري. 

 مة لألزمةاستجابة غير منظ   1.3

نتيجة القرارات التي فاقمت التداخل اإلداري في    2019زمة في العام  ألجاءت استجابة حكومة الوفاق الوطني ل مرتبكةً 

صالحيات إدارة النفايات. على سبيل المثال، تم توزيع الميزانية بين البلديات وشركة الخدمات العامة من دون معايير واضحة  

وزاد ربكة    –نتيجة استالم كل طرف نصف المخّصصات المالية فقط    –واعتراضات إدارية وقانونية  ما أسفر عن خالفات  

   16إدارة النفايات. 

وسعياً إلى التغلّب على أزمة النفايات، عملت البلديات وشركة الخدمات العامة بشكل شبه مستقّل من دون تنسيق واضح،  

تمويل مختلفة. فعمدت بلدية سوق الجمعة إلى التخلّص من نفاياتها عبر وبميزانية مرتبكة دفعتها إلى البحث عن مصادر  

لإلصحاح   أنّه وفقاً  للبيئة، مع  العامة  أنشأته على حدود مطار معيتيقة بموافقٍة من الهيئة  المرحلي الذي  المكّب  رميها في 

دية سوق الجمعة، ووجدت في مكّب غير مطابق لمواصفات مكّب. في المقابل، نّسقت بلدية طرابلس المركز مع بل  17البيئي

المسؤولة عنه. وكانت لبلديات تاجوراء، وأبو   مجموعة مسلحةالمعمورة الواقع خارج طرابلس حاّلً لنفاياتها، بالتعاون مع  

  سليم، وعين زارة، وحّي األندلس، فرصة لالستمرار في استخدام المكبّات المرحلية في البلديات أو المساحات األوسع الُمتاحة 

 لها.

. وفي تموز/يوليو، ساهم 2020بدأت أزمة تراكم النفايات باالنفراج مع توقّف النزاع المسلّح في طرابلس في حزيران/يونيو  

في ليبيا في توفير حاويات لتجميع النفايات التابعة لبلديات طرابلس المركز، وسوق الجمعة،    18برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

وازداد االهتمام بتجميع النفايات في الشوارع في آب/أغسطس، حيث بدأت شركة    س، وعين زارة.وتاجوراء، وحّي األندل

وأطلقت حملة لتنظيف الشوارع الرئيسة في طرابلس. هذا وأعلنت بلدية سوق    19الخدمات العامة بتنظيف المكبّات المرحلية، 

هذه الجهود عن تحّسن    ي بشكل تدريجي. أثمرتعن إقفال مكّب معيتيقة المرحل  2020الجمعة في تشرين األول/أكتوبر  

 خدمات إدارة النفايات وتجميعها.  ملحوظ في

 

 

 . 2020نوفمبر  / تشرين الثاني   1مقابلة مع مهندس من مكتب اإلصحاح البيئي طرابلس،  14
بل  الشركة العامة للمياه والصرف الصحي إدارة التشغيل والصيانة بمنطقة طرابلس، "عدم نقل القمامة وكنس األتربة والقوارير واألكواب من ق 15

 /33Q5uomhttps://bit.ly،  2019تشرين األول   10السادة شركة الخدمات العامة"، فايسبوك، 
 من هذه الورقة.  3.2أنظر القسم  16
 مقابلة مع مهندس من مكتب اإلصحاح البيئي طرابلس، المرجع السابق.  17
أكتوبر   /  تشرين األول  20برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في ليبيا، "بلدية طرابلس المركز مستعّدة لحّل مشكلة جمع النفايات" )باإلنكليزية(،    18

2020 ،https://bit.ly/3tWCHcr  
الغازية"،    19 طرابلس  جنوب  كهرباء  لمحطة  المحاذي  القمامة  مكب  إزالة  في  تباشر  طرابلس  العامة  الخدمات  "شركة  الليبية،  األنباء    4وكالة 

   https://bit.ly/3oxXnq3،  2020آب/أغسطس  

https://bit.ly/33Q5uom
https://bit.ly/3tWCHcr
https://bit.ly/3oxXnq3
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 َمن المسؤول عن إدارة النفايات في طرابلس؟  .2

  الخلفية التاريخية لخدمات إدارة النفايات

، أُنِشئَت 2004في العام    20. تحديّات ناجمة عن غياب الفعالية في العمل عانت إدارة النفايات في طرابلس طوال سنوات من

لإلشراف على إدارة النفايات بصفتها شركة عامة مستقلّة تتبع للحكومة الليبية. وقد   21طرابلس  -شركة الخدمات العامة  

، وتحّولت تبعيّتها إلى المجلس البلدي طرابلس، ثم إلى وزارة  2011استمرت الشركة في العمل وفق هذه اآللية بعد العام  

، أصبحت الشركة تابعة  2020و  2015بين العاَمين  أخيراً،  . و2014حتى العام    2012سكان العامة من العام  المرافق واإل

 لوزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق الوطني.

شهدت خططاً إلشراك القطاع الخاص في إدارة النفايات الصلبة في    2011و  2004يُذَكر أن الفترة الممتّدة بين العاَمين  

دور القطاع   فَضعُفعلى مستوى صنع القرار، ما ولّد فجوة بين الخطط والقوانين وإمكانيات تنفيذها.  ولكن ليس    22طرابلس،

إدارة  ومع أن    23الخاص وفرص استثماره في إدارة النفايات، األمر الذي كان له أثر سلبي على تنفيذ المشاريع التنموية.

والفساد المستشري في البالد  ، "تغيّر الوضع نتيجة االنفالت األمني  2011النفايات كانت شهدت تحّسناً إلى حّد ما قبل العام  

قطاع ذا أولوية ملّحة، ناهيك عن أن "الحكومات المتعاقبة لم تهتّم بإدارة النفايات والخدمات الفي القطاع الحكومي"، ولم يكن  

   24م من أنها خّصصت لهم أمواالً ضخمة، وميزانيات كبيرة". عموماً، على الرغ

السياسة  ، فمّر قطاع إدارة النفايات بتغيّرات هيكلية عّدة، إلى جانب التغيّرات السياسية، حيث غابت  2011أما بعد العام  

على سبيل المثال،  .  إدارة النفاياتجودة خدمات  جهود إدارة النفايات بالتخبّط، األمر الذي أثّر على  العامة للدولة، واتّسمت  

تعمل مكاتب الدراسات واإلحصاء ودعم القرار في كل بلدية على تقديم السياسات   ،2015ديات للعام  وفقاً للهيكل التنظيمي للبل

   26أثٌر على إمكانيات دعم القرار في خدمات النفايات.  25المكاتب  هاالستراتيجية للسلطات المحلية، وكان إللغاء هذ

  هيكلية إدارة النفايات 2.1

إلدارة النفايات في طرابلس بين الجهات المسؤولة على مستوى الحكومة واإلدارة المحلية. ال توجد هيكلية تنظيمية واضحة  

تبدأ الهيكلية الحالية إلدارة النفايات من وزارة الحكم المحلي التي من مهامها وضع سياسات اإلدارة المحلية، واإلشراف على  

المحلية وش المرافق  من  إدراتها كاّلً  النفايات من خالل  البيئي.إدارة  البلديات  27ؤون اإلصحاح  للوزارة كلٌّ من   28ويتبع 

 

ليبيا"،    20 في  الصراع  بعد  ما  نفايات  إدارة  "إطار  إيزيا،  وشوكونونيه  علي  العلميأشرف  للبحث  األوروبية  آذارالمجلة  ،  2017مارس   / ، 
https://bit.ly/3f1qcZ3 

عامة، وتصرف مياه األمطار عند الطوارئ، وتقليم األشجار،  طرابلس جمع القمامة، وتنظيف الشوارع ال  -من اختصاصات شركة الخدمات العامة    21
 خضعت بعد إنشائها لسلسلٍة من عمليات إعادة الهيكلة.    . يُذَكر أن الشركةوالعناية بالحدائق والمساحات الخضراء العامة، وإظهار المدينة بمظهر جميل 

الصلبة   22 البلدية  النفايات  "إدارة  التريكي،  إبراهيم  بيئياً"  جالل  السليمة  التقنيات  مفهوم  تطبيق  ليبيا:  طريلبس،  في  عنها  المسؤولة  والمؤسسات 
 . 2013مايو   / )باإلنكيزية(، أيار

 .2020أكتوبر  / تشرين األول  21مقابلة مع مهندس معماري وخبير سابق في إدارة المرافق واإلسكان، طرابلس،   23
 المرجع السابق.  24
  .2018للعام   212، والقرار رقم 2018عام وفقاً لهيكلية البلديات لل 25
 قدرة وحدة نظم المعلومات الجغرافية على تقديم المقترحات لوزارة الحكم المحلي في ما يتعلّق بإدارة النفايات الصلبة.  أّدى ذلك إلى إضعاف 26
 القاضي باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الحكم المحلي، وتنظيم جهازها.   2012للعام  55وفقاً للقرار رقم   27
 بشأن إنشاء البلديات.   2012للعام  59وفقاً للقانون اإلداري رقم  28

https://bit.ly/3f1qcZ3
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ومكاتب اإلصحاح البيئي في وزارة الحكم المحلي والبلديات    29الخدمات العامة. في المقابل، تعمل الهيئة العامة للبيئة  ةوشرك

 30:بوصفهما جهة رقابية تشرف على جودة إدارة النفايات. في ما يلي رسم توضيحي لهيكلية إدارة النفايات في طرابلس

 هيكلية إدارة النفايات جدول 

 
 

  

 

مة لحماية البيئة، والرقابة على األنشطة والمعامالت  ، وتمثّل الجهاز الرقابي الرئيس في مجال تطبيق التشريعات المنظّ 2003أُنِشئَت في العام    29
 ذات العالقة بالبيئة والملّوثات.  

 .  2020بيانات عن العام  30

المجلس الرئاسي 

وزارة الحكم المحلي

شركة الخدمات العامة 

شركة الخدمات العامة 
طرابلس

فرع سوق الجمعة 

فرع 

طرابلس المركز 

فرع تاجوراء 

فرع عين زارة 

سليم بوأفرع 

األندلس فرع حيّ 

الشركات الوطنية 
المساهمة

إدارة المرافق المحلية  إدارة شؤون 
اإلصحاح البيئي 

إدارة شؤون المجالس 
المحلية 

البلديات 

ات وكيل ديوان البلدي

إدارة المرافق 
المحلية واألشغال 

العامة 

قسم خدمات النظافة
العامة والبيئة 

عميد البلدية 

صحاح البيئي اإل

حكومة الوفاق الوطني

ئة الهيئة العامة للبي
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النفايات بدورةٍ غير مستدامة، حيث تُتَرك   إدارة  النفايات  تمّر  لتتراكم في مكبّات مفتوحة من دون معالجة. تُنقل  النفايات 

بشاحنات من المناطق السكنية والعامة إلى المكبّات المرحلية داخل نطاق المدينة أو خارجه، وهي مكبّات أبو سليم، والسواني،  

فترض أن تُعالَج المخلّفات، وتُنقَل إلى وتاجوراء، ومعيتيقة، وأحياناً إلى مكّب المعمورة الذي يقع خارج طرابلس. ومن الم

 31ح في جنوب طرابلس. ئالمكّب النهائي سيدي السا

على تجميع النفايات ونقلها    32، 2011أما من الناحية التنفيذية، فتشرف شركة الخدمات العامة وفق قوانين إنشائها قبل العام  

ولكن يوجد تضارب   34مما يجعلها تحصل على التمويل األكبر إلدارة النفايات. 33بالتعاون مع الشركات الوطنية المساهمة،

المسؤولتَين عن إدارة النفايات في طرابلس. فوفقاً    35في اختصاصات وصالحيات كّل من شركة الخدمات العامة والبلديات

تشمل صالحيات البلديات الرقابة على مستوى    36المتعلّق بإنشاء البلديات والئحته التنفيذية،  2012للعام    59للقانون رقم  

ميع النفايات والتخلّص منها. ومع أن البلديات تتمتّع أيضاً بصالحيات في إدارة النفايات، لم تُفعَّل هذه  النظافة العامة، وتج

هذه العوامل عرقلت بين الحكَمين المركزي والمحلي، أي المحافظات.    الصالحيات، كما لم يُفعَّل الجسم المسؤول عن تنسيقها

 أعمال إدارة النفايات في نطاقها. قدرات البلديات اإلدارية والمالية على تنفيذ 

 الخالفات والتوت رات  2.2

  طرابلس -الخالفات بين البلديات وشركة الخدمات العامة 

التحّول إلى الالمركزية في إدارة النفايات. أحد هذه القرارات  قرارات حاولت الحكومة أن تتعامل مع األزمة من خالل دعم 

، والذي قضى بأن  2019المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في أيلول/سبتمبر  الصادر عن    1011كان القرار رقم  

طرابلس.   -في طرابلس أعمال النظافة بميزانيٍة تُنقَل إليها من مخّصصات ميزانية شركة الخدمات العامة    37بلديات  6تتولّى  

للبلديات كمصدر تمويل إضافي. وخالل   وألزم المجلس وزارة الحكم المحلي بفتح حسابات مصرفية إليداع رسوم الجباية

 برئاسة نائب رئيس المجلس الرئاسي لتوزيع ميزانية النظافة بين البلديات وشركة الخدمات العامة.   38شهرين ُشّكلَت لجنة

لس  ففي خطاٍب وّجهته بلدية سوق الجمعة إلى المج نشبت خالفات قانونية بين البلديات والشركة بعد بدء تنفيذ هذا القرار.

، اعترضت البلدية على عدم التزام الحكومة بصرف مخّصصات النظافة للبلديات، 2019الرئاسي في كانون األول/ديسمبر  

بعد أن منحت اللجنة المسؤولة عن توزيعها نصف القيمة الشهرية التي وعدت بها للبلديات، والنصف اآلخر لشركة الخدمات  

مات العامة "لم تستطع طيلة سنوات طويلة رفع مستوى النظافة في البلدية كما  العامة. وأشارت البلدية إلى أن شركة الخد

 

البناء لغرض    غير أن النفايات في المكبّات المرحلية تَُصّب مباشرة على سطح غير ُمعالَج أو ُمجهَّز، وتُكدَّس، وأحياناً تُرَدم بالتراب ومخلّفات 31
 . 2020تشرين األول/أكتوبر  21مقابلة مع مهندس معماري وخبير سابق في إدارة المرافق واإلسكان،  . بعاث الروائح، وهي طريقة بدائيةتقليل ان

طرابلس فتعمل وفقاً لنظام الشعبيات السابق العائد إلى ما قبل العام    -شركة. أما شركة الخدمات العامة  23شركات الخدمات العامة في ليبيا هي  32
بلديات حالية تُسّمى فروع البلديات، وهي: فرع بلدية طرابلس المركز، وفرع بلدية سوق الجمعة، وفرع بلدية حّي األندلس،    6، وتغّطي  2011

 وفرع بلدية تاجوراء، وفرع بلدية عين زارة، وفرع بلدية أبو سليم.  
لمكبّات  تعمل شركة الخدمات العامة بعقوٍد مع الشركات الوطنية المساهمة، وهي شركات خاصة محلية تقوم غالباً بمهام نقل القمامة وتجميعها في ا   33

 المرحلية والرئيسة، وتتلقّى تمويلها من وزارة الحكم المحلي عن طريق شركة الخدمات العامة. 
 . ميزانية مستقلّة تُعَرف بميزانية النظافةمن مليون دينار ليبي  400ميزانية الشركة سنوياً إلى ما يقارب الـ وفقاً لتقارير ديوان المحاسبة، تصل  34
 الصادر عن وزارة الحكم المحلي بشأن الهيكل التنظيمي للبلديات.  2018للعام    212وفقاً للقرار رقم   35
إنشاء البلديات، "تختّص البلدية بوجه عام بتنفيذ اللوائح البلدية، وإنشاء وإدارة    بشأن  2012للعام    59من القانون اإلداري رقم    25وفقاً للمادة   36

 المرافق العامة المتعلقّة بشؤون التخطيط العمراني ]...[، والنظافة العامة ]....[". 
 طرابلس المركز، وسوق الجمعة، وحّي األندلس، وأبو سليم، وتاجوراء، وعين زارة. 37
 بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها. 2019للعام   1371القرار رقم  38
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 40ورأت أن دعم الحكومة الضعيف لها في إدارة النفايات "حرٌب ضّد االنتقال إلى الحكم المحلي"،   39فعلت البلدية بنفسها". 

 ُمطاِلبةً بأن يتم تحويل الميزانية المخّصصة لها عن طريق وزارة المالية.  

إجراءات مساءلة قانونية، حيث طالبت إدارة القانون في    1011ي المقابل، اتخذت شركة الخدمات العامة بشأن القرار رقم  ف

ي صدر لصالح تفعيل التحّول إلى الالمركزية في  ذالمجلس األعلى للقضاء بالرأي القانوني بشأن قرار المجلس الرئاسي، ال

بأن القرار غير صحيح، وُمخاِلف لقانون إنشاء البلديات وشركة الخدمات   42للقضاء فرّد المجلس األعلى    41إدارة النفايات.

 العامة، وأيّد عدم نقل اختصاصات شركة الخدمات العامة وميزانيتها إلى البلديات. 

ت في  جاء داعماً لتفعيل دور البلديات في إدارة النفايات، خصوصاً مع تفاقم تكّدس النفايا  1101وصحيح أن القرار رقم  

الذي يمنح البلديات استقاللية   59طرابلس بين أيلول/سبتمبر وكانون األول/ديسمبر، إال أنه كشف أثر غياب تفعيل القانون  

مالية وإدارية. فقد أّدى تنفيذ القرار إلى ربكة في صالحيات جهات مختلفة، وبالتالي أثر على نظام العمل لتجميع النفايات.  

قمامة في تلك الفترة مع بدء موسم األمطار، وما سبّبته النفايات من إغالٍق للطرق، وانسداداٍت  ولُوِحظ ضعف خدمات نقل ال

 لغرف تصريف المياه.

 النزعة الجهوية والتوّتر بين البلديات 

تنسق بين البلديات،  كوحدة إدارية  فغياب دور المحافظة    43، إلى بروز التوتّر بين البلديات. 2019أّدت أزمة النفايات في العام  

وضعف التمويل إلدارة خدمات تجميع النفايات، دفعا كل بلدية إلى تكوين عالقاتها المستقلّة مع أصحاب المصلحة. فتعاونت 

المكبّات،  لتشغيل  المكبّات، ما سمح بحكم ذاتي ونفوذ غير منّظم  إلى  الدخول  المسلّحة لتأمين  الجهات  البلديات مع بعض 

اق البلديات األخرى عن تقديم خدماتها. ومثاٌل على ذلك مكبَّا تاجوراء وأبو سليم اللذان تحّصال على الحماية من قبل  وأع

 .جهات مسلحة مختلفة، ورفضا شاحنات نقل القمامة من خارج نطاقهما

تحّديات للتخلّص من نفاياتها، وال سيما في غياب مكبّات مرحلية في   44آنذاك، واجهت البلديات ذات الكثافة السكانية األعلى 

ً   45نطاقها. ، حّملت فيه شركة الخدمات العامة وبلدية  2019في تشرين األول/أكتوبر    46فأصدرت بلدية سوق الجمعة بيانا

مرحلي في تاجوراء". رّداً على  تاجوراء مسؤولية "عدم تعاونهما في استقبال نفايات بلدية سوق الجمعة للنقل إلى المكّب ال

أّن المكّب مقفل وخارج الخدمة، وسعته تحتمل النفايات التابعة لبلدية تاجوراء    47البيان، وّضح اإلصحاح البيئي في تاجوراء

فقط. فما كان من بلدية سوق الجمعة إال أن استحدثت مكبّاً مرحلياً في معيتيقة، على الرغم من عدم تطابقه مع المواصفات  

 48المحلية إلنشاء المكبّات المرحلية.

 

 (. 2020 - 2019مكّب معيتيقة )  39
 https://bit.ly/3v3Ceqo، 2019ديسمبر  / كانون األول 29بيان لبلدية سوق الجمعة حول توزيع مخّصصات النظافة، فايسبوك،  40
 . 2019للعام  28، والقرار  2018للعام   212، والقرار 2018للعام   35، والقرار 2019للعام   1011ومنها القرار  41
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النفايات انتهت في حزيران/يونيو   النفايات تعمل بدون نظام واضح. خدمات  ، ال تزال  2020ومع أن أزمة تراكم  إدارة 

فالمؤسسات المركزية والمحلية في طرابلس تعاني من قصوٍر في اإلطار التنظيمي والقانوني إلدارة النفايات، ناهيك عن  

النفايات الصلبة المحلية. الضعف ف إدارة  النفايات في    49ي التفاعل والتنسيق في ما بين مؤسسات  إدارة  وهو ما يؤّكد أن 

فقد برز أحد تحّديات إدارة النفايات مباشرةً بعد انتهاء   .طرابلس ال تقتصر فقط على التحّديات الناجمة عن النزاعات المسلّحة

ى  وعل   50مكّب مرحلي جديد في معسكر النقلية، في منطقة طريق المطار.   2020األزمة، حيث استُحِدث في أيلول/سبتمبر  

 بدا المكّب مفتوحاً وغير ُمطابِق للمواصفات المحلية.  51الرغم من اعتراض سكان المنطقة على إنشائه، 

 خاتمة 

العام   المسلّح في جنوب طرابلس في  النزاع  إدارة  2019سلّط  الناتجة عنه، الضوَء على ضعف قطاع  النفايات  ، وأزمة 

خطيط والتنسيق المتكامل بين الجهات المسؤولة. وقد دّل ذلك على  النفايات، وهو ضعٌف فاقمه غياب السياسات العامة والت

 أن أزمات النفايات تُعَّد طارئة فقط عندما تتراكم هذه األخيرة في الشوارع، وأن مع التخلّص منها تنتهي األزمات. 

"النظافة" أو "الخدمات" الُمستخَدمان بشكل  يدّل مصطلحا  ، ويمكن وصف السياسة الحالية إلدارة النفايات بأنها "نهج تنظيف" 

طرابلس   -شركة الخدمات العامة  ف  52رسمي في وصف إدارة النفايات، على مدى التأّخر في اعتماد اإلدارة الحديثة للنفايات.

ى تجميع  بل أن دورها يقتصر عل 53وإعادة تدويرها، ترى أن ليس من مسؤوليتها تقليل النفايات، أو إنشاء مرافق لمعالجتها 

 54النفايات ونقلها وردمها في المكبّات المرحلية والنهائية.

الظروف  لكن   أساس  على  تنفيذها  يمكن  المدى،  وبعيدة  مستدامة  وخطط  عامة،  سياسة  إلى  يحتاج  النفايات  إدارة  قطاع 

ياسة العامة إلدارة النفايات تؤّدي فالساالقتصادية واالجتماعية والسياسية المحلية، وتكون مبنيّةً على اإلدارة البيئية السليمة. 

وتُشِرك األطراف وأصحاب المصلحة كافّة في    تجمع بين المستويين المركزي والمحلي،دوراً مهّماً في إرساء إدارة متكاملة  

 تقديم خدمات إدارة النفايات. 

طرابلس، التابعة لوزارة الحكم المحلي،    -حّل التداخل بين صالحيات شركة الخدمات العامة    لقد أثبتت أزمة النفايات ضرورة

وبين االختصاصات الملزمة للبلديات في إدارة النفايات. كما سلّطت الضوء على الحاجة إلى تطوير التشريعات والقوانين  

  59كم المركزي إلى الحكم المحلي. فكلٌّ من القانون رقم  المنّظمة إلدارة النفايات وتفعيلها، في ما يتعلّق بالتحّول من الح

المتعلّق بخدمات النظافة، يمنح صالحيات تجميع النفايات    1984للعام    13حول تأسيس البلديات، والقانون رقم    2012للعام  

ق آليات العمل بينهما.  ونقلها لكّل من البلديات وشركات الخدمات العامة، بينما تغيب أّي سياسات أو قرارات تنظيمية لتنسي

إلى الحكم المحلي قراراً من مجلس الوزراء بحّل الهيئات التي تتقاطع صالحياتها مع صالحيات وحدات   لذا، يستدعي التحّول

 55صالحيات إدارة النفايات بين البلديات وشركات الخدمات العامة. اإلدارة المحلية، وتوزيع
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ات في خدمات إدارة النفايات االستقاللية المالية. حالياً، ال تزال البلديات تتلقّى تمويلها  ومن الحلول التي تدعم تفعيل دور البلدي

يمنحها الحّق في فرص متنّوعة من التمويل، بما يحقّق لها عوائد   59لقانون رقم  ، في حين أن ا من وزارة الحكم المحلي

  56ية وإدارية معقّدة.دائمة ومستقلّة عن ميزانية الحكومة، التي تستلزم إجراءات قانون

في عملية إدارة النفايات، حيث يبقى الدور المهّم    فضالً عن ذلك، تغيب في الوقت الراهن سياسات إشراك القطاع الخاص

أهميته.  من  الرغم  على  محدوداً  النفايات  تدوير  وإعادة  االستثمار  في  القطاع  هذا  يؤّديه  أن  يمكن  لبعض    57الذي  فوفقاً 

الهياكل الالزمة لتسهيل  ال يزال القطاع الخاص حالياً غير جاهز لوضع الحلول في إدارة النفايات، ناهيك عن أن    58الخبراء،

دوره لم تُوَضع بعد. ويعتقد الخبراء أيضاً أن االستثمار في إدارة النفايات غير مربح من وجهة نظر أصحاب األعمال الذين  

ر المستقّر في البالد ال يسمح بمشاريع ذات تكلفة كبيرة لما تنطوي عليه يسعون إلى فرص ربحية سريعة، وأن الوضع غي

أو أفراد يملكون آليات لتجميع القمامة ونقلها   لهذا السبب يتكّون معظم القطاع الخاص من شركات  59من مخاطر اقتصادية. 

 فقط.

من شركة الخدمات العامة، وفق عقوٍد تحت   الشركات الخاصة تتلقّى تمويلها ألعمال نقل وتجميعتجدر اإلشارة أيضاً إلى أن  

 المركزية يجعله قطاعاً غير سليماعتماد القطاع الخاص على تمويل الحكومة  مسّمى الشركات الوطنية المساهمة. بيد أن  

في اإلصحاح البيئي إلى أن شركات تجميع النفايات الخاصة ال تحصل أحياناً على    خبراءكذلك يلفت ال  60ويُضِعف عمله. 

 ّصصاتها المالية من الحكومة لفترات طويلة قد تصل ألكثر من سنة.  مخ

يتعلّق  الحلول في ما  المشاركة في وضع  أو  المراقبة  المدني في  للمجتمع  فعّال وقوي  ياُلَحظ وجود دور  لم  المقابل،  في 

التوعية وثقافة التخلّص   بخدمات إدارة النفايات، بل إن دوره يقتصر على المستوى التوعوي. فبعض الجمعيات يكتفي بنشر

الصحيح من النفايات لفئات مختلفة من المجتمع، إيماناً منه بأهمية البدء بالتوعية حول طرق تقليل النفايات ابتداًء من المصدر  

من في المنازل. لكن دور هذه الجمعيات في المساءلة أو المحاسبة في مجال خدمات إدارة النفايات يبقى غائباً. وعليه، ال بّد  

دعم مؤسسات المجتمع المدني وإشراكها بوصفها أصحاب مصلحة في أّي سياسات وخطط ترمي إلى تطوير إدارة النفايات، 

 وتزويدها بالكوادر المختّصة، والبيانات الالزمة، بما يمّكنها من االضّطالع بدور أكثر فاعلية.  

أن الجهات الدولية تعمل على دعم الحكومات الليبية في المرحلة االنتقالية لمواجهة التحديّات التي تمّر بها. ومن بين يُذَكر  

األولويات التي ترّكز عليها دعم البلديات في التحّول إلى الالمركزية وتقديم الخدمات، حيث يُقدَّم الدعم اللوجستي من معّدات  

مع ذلك، ليس واضحاً ما إذا كان هذا الدعم يحقّق استدامة في إدارة النفايات،   61الخدمات العامة.  وآليات تتيح للبلديات توفير

ف  طالما أن البلديات ال تزال غير ُمَمكَّنة من الناحية القانونية أو المالية أو اإلدارية لتنفيذ اختصاصاتها في إدارة النفايات. أَِض 

التأهيل والقدرة على وضع خطط استراتيجية إلدارة النفايات، ما الجهات المسؤولة عن إدارة النفايات تفتقر إلى إلى ذلك أن 

فالخبراء يؤّكدون أن إدارة النفايات ال تحتاج إلى حلول عاجلة   قد يؤّدي إلى سوء استخدام الدعم اللوجستي أو عدم فعاليته.

62أو قصيرة المدى، إنما إلى دعم استراتيجي طويل المدى.
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