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 ملخــــــــــــــــص البحــــــــــــــــــث
المثابرة والصبر  تحتاج إلى الكثير من ألنها صعبةال اممهال من وخلق المعرفة البيئية الوعي البيئي تعتبر عملية تطوير

فلوضع برامج توعية  .الناس عرفة والثقافة والوعي بينمختالف درجات البسبب ا وتكاثف الجهود
تعد  ,ثقافة ووعي الناس بمختلف الجوانب البيئية. فعلى سبيل المثالدرجة الحالي ومعرفة  الوضع تقييم يجب فعالة بيئية

االهتمام بها لما لها من تأثير مباشر هم المشاكل التي ينبغي أ تيكية من سالنفايات الصلبة والتي من ضمنها النفايات البال
على حياة الناس والمجتمع, وبالتالي أصبحت مصدر قلق للحكومات خصوصًا في دول العالم الثالث التي مازالت تعاني 

هذا كانت هذه الدراسة التي تهدف إلي معرفة مدي وعي وإلمام المواطنين  جلأمن تها. ومعالج تهامن ضعف في إدار 
ومستوياتهم بأهمية المواد والمنتجات البالستيكية واألضرار التي تنتج من سوء تصنيعها أو التخلص منها,  بمختلف شرائحهم

حتى قصر بن ة الممتدة من منطقة القره بوللي باإلضافة إلي الحلول الممكنة للتقليل من أضرارها. قسمت منطقة الدراس
 انخفاض. توصلت الدراسة إلي وجود استبيان 1111إلي  التي وزعت وصل االستبياناتغشير ألحدي عشر منطقة. عدد 

المواد في وعي وإلمام المواطنين ببعض الجوانب التي تخص المواد والمنتجات البالستيكية مثل معرفة التسميات العلمية, 
سوء تصنيعها أو قد تنتج من التعرف علي األنواع المختلفة منها, المشاكل واألضرار التي الخام التي تستخدم في صناعتها, 

المخلفات  , باإلضافة إلي عدة امور متعلقة بعملية إعادة التدويريها, معاني الرموز واألرقام المطبوعة علالتخلص منها
لمواد لالجوانب األخرى مثل معرفة المصدر الرئيسي  لبعضالدراسة وجود وعي جيد  البالستيكية. من جهة أخري أثبتت

لجودتها وليس لرخص ثمنها, أهم الطرق  اً , اقتناء المنتجات البالستيكية وفقالبالستيكية الخام التي تدخل في الصناعات
الممكنة للتخلص أو التقليل من المخلفات البالستيكية. كما أوضحت هذه الدراسة علي أن هناك إجماع علي أن دور 

ئح صارمة للحد من سوء تصنيع المنتجات , باإلضافة إلي ضرورة تشريع قوانين ولوامختلف وسائله متواضع جداً اإلعالم ب
 بعد االنتهاء من استخدامها.منها لتخلص الغير سليمة لطرق من الالبالستيكية و 

 إعادة التدوير ,المخلفات البالستيكية, الوعي البيئي: الكلمات الدالة

 المقـدمــة .1
لم يعرفها اإلنسان من قبل وكان من شهد منتصف القرن الماضي ثورة حقيقية في صناعة بعض المركبات والمواد التي 

أهمها البالستيك. يستخدم البالستيك في الوقت الراهن في كافة مجاالت الحياة العملية, نظرا لما يتمتع به من ميزات جيدة 
وخصائص متنوعة. ولعل أهم هذه الميزات والخصائص هي سهوله تشكيله وتصنيعه بما يتالءم مع حاجات اإلنسان 

مما ال شك فيه أننا نعيش اآلن  .[1] رخص ثمنه وخفة وزنهباإلضافة الي خواصه الميكانيكية المتنوعة و  .اتيةاليومية والحي
. تحيط بنا من كل جانب وتشاركنا حياتنا لحظة بلحظة فالمواد والمنتجات البالستيكية أصبحتفي عصر البالستيك, 

المقاعد والطاوالت والنوافذ واألبواب وأدوات المائدة واألسقف البالستيك يدخل في صناعة العديد من المعدات واألجهزة مثل ف
مثل المواسير األخرى يكية ايضا في العديد من الصناعات البالست المواد. كما تدخل ن والمالبسالمعلقة وطالء الجدرا

القناني والقوارير والعبوات البالستيكية التي تستخدم في تعبئة المواد السائلة مثل إكسسوارات الصرف الصحي و واألنابيب و 
محل العديد  . كما أن البالستيك حلوغيرها مواد التنظيف والمياه والمشروبات الغازية والعصائر وزيوت الطعام والسيارات
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المدمجة واللوحات   إلى صناعة االسطواناتمن المعادن في الكثير من االستخدامات ابتدءا من بعض مواد البناء وصوالً 
االلكترونية المستخدمة في بعض المعدات واألجهزة الحديثة. كما يمكن استخدامه في صناعة األدوات الصحية والمعدات 

ومن جهة أخري أدى استعمال البالستيك في تعبئة وتغليف المواد  .وقطع غيار السيارات واألثاث المنزلي والمكتبي الطبية
البساط من تحت الكثير من المواد األخرى مثل الورق والكرتون والتي تتطلب  الغذائية والزراعية والكيميائية إلى سحب

 المستخدم االول في لتصنيعها قطع الكثير من اشجار الغابات وبالتالي ظهور ظاهرة التصحر, ولهذا أصبح البالستيك هو
البالستيكية في حياة االنسان اليومية ومساهمتها في دعم االقتصاد والمنتجات رغم هذه االهمية الكبيرة للمواد  .هذا المجال

المحلي والعالمي, إال أن أضرارًا بيئية واقتصادية قد تنتج من سوء تصنيعها أو من تراكمها كمخلفات بعد االنتهاء من 
يك عن االضرار الصحية التي قد تنتج عن طريق محاولة التخلص منها خصوصا بالحرق او الردم أو الرمي ناه استعمالها.

 للتخلص استعمالهاهناك عدة طرق يمكن في البحار والمحيطات. كل هذا بسبب صعوبة تحللها وقلة طرق التخلص منها. 
استخدامها أو استخدام بدائل عنها أو تصنيع منتجات أخري  إعادةبالستكية منها إعادة تدويرها أو ال خلفاتالمأو التقليل من 

 .[2] قابلة للتحلل أو حرقها في محارق خاصة لتوليد الطاقة

بمختلف  نالليبييواهتمام المواطنين  وإلمامالهدف من هذه الدراسة هو معرفة مدي وعي مشكلة الدراسة تكمن في عدو وجود 
شرائحهم ومستوياتهم العلمية بأهمية كل ما سبق وكيفية التعامل مع هذه المواد والمنتجات بالصورة الصحيحة والمثالية. 
معرفة مستوي وعي المواطنين من شأنه أن يساعد ويساهم في تصحيح وتطوير السياسات المستقبلية لبرامج التوعية 

ستكون هذه الدراسة حجر اساس إلنشاء قاعدة بيانات عامة كما لة في هذا المجال. والترشيد التي تقوم بها المؤسسات العام
االستبيان الوسيلة التي استخدمت في هذه الدراسة هي االستبيان. ف. تخدم المؤسسات العاملة والمهتمة بهذا المجال في ليبيا

 وحتى العلمية في البحوث النفسية والتربوية واالجتماعية والبيانات استخداماً  من أهم وأكثر أدوات جمع المعلوماتيعتبر 
أخري. ل عليها من جهة و حصيتم المعالجة البيانات التي لسهولة وفاعلية استخدامه من جهة و وسهولة  تهتكلف ةلقل وذلك
المقارنة مع بأقصر وقت ممكن بو الحصول على معلومات من عدد كبير من اإلفراد متباعدين جغرافيًا من خالله يمكن كما 

جمع المعلومات وتحليلها  فيوسيلة االتصال األساسية للباحث  . وبالتالي يعتبر االستبيانوسائل جمع البيانات البديلة
 .[3]والتوعية  بغرض اتخاذ إجراءات أو إصدار أحكام أو اتخاذ قرارات بهدف التطوير والتحسين

 الجانب العملي  .2

 تصميم االستبيان. 1.1
 هي: ليشمل عدة محاورو  بحيث يحقق اهداف الدراسة صمم االستبيان

 غيرهان مثل العمر والتخصص و بيانات ومعلومات عن المشاركين في االستبيا. 
  اتها المتعارف عليهاتسميمدي اهمية المواد البالستيكية و. 
  .العالمات المطبوعة علي المنتجات البالستيكية 
  المنتجات البالستيكية وسوء التخلص منها.أسباب االضرار التي يسببها سوء تصنيع 
 .نسبة المخلفات البالستيكية في القمامة الليبية وأهم الحلول الممكنة للتقليل من اضرارها 
 .جودة المنتجات البالستيكية والبدائل 
 .المواد الخام والصناعات القائمة في ليبيا 
 يمية.التشريعات ودور األعالم والمراكز البحثية والمؤسسات التعل 

 المنطقة المستهدفة للدراسةتحديد . 1.1
كما هو موضح في عشر منطقة  ىقره بوللي وحتى قصر بن غشير ألحدتم تقسيم المنطقة المستهدفة للدراسة من منطقة ال

 .1جدول 

 والمناقشة  النتـائـج .3
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 . فرز وتحييد النتائج الغير مستوفية الشروط1.3

تحييد المشاركات التي تم المالحظات قراءة دقيقة البيانات و اءة جميع وتصنيفها وقر  بعد االنتهاء من جمع نماذج االستبيان
مشاركة. ومن ثم  43تم تحييد ما يقارب من  لم تكن مستوفية الشروط أو تلك الغير واضحة للحصول على نتائج أكثر دّقة.

 يل عرضها.مشاركة( وتحويلها لمخططات بيانية وجداول لتسه 699تم تحليل باقي النتائج )

 . عرض ومناقشة النتائج1.3
 االستبيان المشاركين فيعن . بيانات ومعلومات 1.1.3

جميع نماذج االستبيان تم تعبئتها من خالل المقابالت الشخصية. بالرغم من أن هذه الطريقة مكلفة وتستغرق وقت كبير, 
. باإلضافة ]5-3[إال أنها تقدم إجابات كاملة ومستوفية مقارنة بتلك التي تتم من خالل الهاتف أو عبر االنترنت أو البريد 

بلة الشخصية تقديم مختصر بسيط لتوضيح أهمية االستبيان وأهدافه. المشاركين في إلي ذلك, يمكن للباحث من خالل المقا
شارك في  ].9[ االختيار العشوائي تكون فيه فرص المشاركة متساوية وغير متحيزةفاالستبيان تم اختيارهم عشوائيًا. 

أعمار وجنس وتخصصات يوضح  1شخصًا من الجنسين ومن مختلف األعمار والتخصصات. الجدول  699االستبيان 
  .المشاركين في االستبيان من كل منطقة من المناطق المستهدفة للدراسة

 .أعمار وجنس وتخصصات المشاركين في االستبيان من كل منطقة من المناطق المستهدفة للدراسة (:1)جدول 

عدد  المنطقة ر.
 المشاركين

 التخصص العمر الجنس
 غير ذلك علمي 04 فوق  04-24 33-12 12-11 إناث ذكور

 52 76 6 13 31 74 72 56 69 القره بوللي 1
 37 91 6 14 46 37 53 36 117 تاجوراء 7
 57 42 3 71 71 33 47 52 66 سوق الجمعة/ الدهماني 4
 42 55 4 3 75 91 97 41 67 الهضبة/الجامعة 3
 24 76 3 14 91 73 75 22 117 ابوسليم /طريق المطار 5
 94 49 3 14 95 12 43 95 66 وسط المدينة 9
 39 46 9 71 31 16 74 97 65 قرقارش/السياحية 2
 32 44 4 19 37 16 75 55 61 حي االندلس/غوط الشعال 6
 55 72 1 11 59 15 46 34 67 جنزور/السراج 6

 35 13 1 17 41 15 71 46 56 السواني/الكريمية 11
 31 51 7 17 11 95 74 92 61 قصر بن غشير 11

 552 316 33 136 341 437 493 917 699 اإلجمــــــــــــــــالي

نتائج االستبيان أوضحت وجود تباين في نسبة عدد الذكور إلي عدد اإلناث من المشاركين في االستبيان من منطقة 
من العدد  %97.47مشارك )ما نسبته  917وصل عدد الذكور المشاركين في هذا االستبيان إلي حوالي  ألخرى. إجماالً 

كانت نسبة  من العدد الكلي للمشاركين(. %42.96حوالي ) مشارك 493الكلي للمشاركين(, بينما وصل عدد اإلناث إلي 
سبة على اإلطالق بين الفئات التي شاركت, كأعلى ن %33.97حوالي  46-75المشاركين الذين تتراوح أعمارهم مابين 

. أكثر المشاركين كانوا من ذوي التخصصات 1كما هو موضح في جدول  وتوزعت باقي النسب على األعمار المختلفة
من العدد الكلي للمشاركين(. باقي المشاركين توزعت  %37.74 حواليمشارك ) 316العلمية, حيث وصل عددهم إلي 

يوضح تفاصيل أكثر حول أعداد  1ات اإلدارية والمالية والقانونية وغير ذلك. باختصار جدول تخصصاتهم على التخصص
  المشاركين من كل منطقة وكذلك جنسهم وأعمارهم وتخصصاتهم. 

 المتعارف عليها  هااتتسميمدي اهمية المواد البالستيكية و  .1.1.3
( علي أهمية وضرورة البالستيك في حياتنا اليومية, مشارك %61.72ما يقارب من اجمع اغلب المشاركين في االستبيان )

ما يقارب اعتبروا أن البالستيك غير مهم ويمكن االستغناء عنه. إما باقي المشاركين في االستبيان )مشارك  %5.16بينما 
د البالستيكية مزايا ( فكانوا محايدين وتحفظوا علي اإلجابة علي هذا السؤال. فهذا التباين طبيعي فللموامشارك %3.55من 



 13- 92  والتقنية ةهندسيعلوم اللر الثاني لـــالمؤتم

 ليبيا -صبراتة    9132 أكتوبر
 

  

4 

 

يبين الفرق الشاسع بين الذين اجمعوا علي أهمية البالستيك وبين  1وعيوب كأي مادة أخري يستخدمها اإلنسان. الشكل 
 الذين ال يؤمنون بأهميته ويعتقدون بأنه من األفضل االستغناء عنه. 

 

 رأي المشتركين في االستبيان حول أهمية البالستيك. (:1)شكل 

مشارك من العدد الكلي  92من عدد المشاركين )ما يقارب من  %19.59أن في هذا المحور أظهرت نتائج االستبيان كما 
للمشاركين( فقط تعرفوا علي لفظ البوليمر. كل من تعرفوا علي لفظ البوليمر كانوا من ذوي التخصصات العلمية. باقي 

مشارك لم يتعرفوا علي هذا اللفظ. هذا يرجع أساسا لعدم  437المشاركين من ذوي التخصصات العلمية والمقدر بحوالي 
 داخل المؤسسات التعليمية الخاصة والعامة بليبيا.عن الصناعات البالستيكية صص خأو اي توجود تخصص البوليمر 

  .7عدد الذين تعرفوا علي لفظ البوليمر حسب المنطقة والعمر موضح في الشكل 

 
 عدد الذين تعرفوا علي لفظ البوليمر حسب المنطقة والعمر. (:7) شكل

رجع لكثرة ي بطبيعة الحالا من المشاركين تعرفوا علي لفظي اللدائن والبالستيك. هذ %65من جهة أخري أكثر من 
العاملة في هذا استعمال هذه األلفاظ في اإلعالم بمختلف وسائله أو من خالل التسميات العامة للشركات والمؤسسات 

أن ألفاظ مثل الكافور  لديهم بعض المفاهيم الخاطئة فهم يعتقدون  %71المجال بليبيا. عدد من المشاركين نسبته حوالي 
 أو البالستيك أو اللدائن. والمطاط والنايلون هي عبارة عن مسميات أخري للبوليمر

 العالمات المطبوعة علي المنتجات البالستيكية 3.1.3 
ا المحور سؤال حول الرموز )المثلث والحروف االنكليزية( واألرقام المطبوعة على المنتجات البالستيكية. فالمثلث تضمن هذ

كما هو معروف يعني أن هذا المنتج قابل للتدوير أو إعادة التصنيع, أما الرقم داخل المثلث فيمثل مادة بالستيكية معينة, 
ي معظم األحيان أسفل المثلث( هي اختصار ألسم البالستيك المرادف للرقم والحروف االنكليزية خارج المثلث )تكتب ف
من المشاركين في االستبيان أكدوا علي معرفتهم ودرايتهم  %13.75حوالي . 4داخل المثلث كما هو موضح في الشكل 

 ( أشاروا إلي عكس ذلك. مشارك %65.25بهذه الرموز واألرقام, بينما الباقي )
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 معاني الرموز واألرقام المطبوعة على المنتجات البالستيكية.  (:4)شكل 

( من أكدوا على معرفتهم بهذه الرموز واألرقام كان من ذوي التخصص العلمي. تبين من خالل الدردشة %13.75أغلبية )
المذكورة أعاله لديهم  المشاركين أثناء تعبئتهم لالستبيانات أن عدد من الذين أكدوا معرفتهم بالرموزعدد من مع  الجانبية

بعض المفاهيم المغالطة حول هذه الرموز والعالمات. فالعديد منهم يعتقد أن األرقام تشير إلي عدد االستعماالت الفعلية 
للمنتج. فعلى سيبل المثال الرقم واحد يعني أن هذا المنتج يستعمل لمرة واحدة فقط. يرجع ذلك لوجود هذه المفاهيم 

هو  1في حقيقة االمر أن المنتج الذي يحمل رقم  .ديد من المواقع والمنتديات على الشبكة العنكبوتيةوالمغالطات في الع
منتج آمن على صحة اإلنسان ولكن ليس بصفة دائمة ألنه يسمح بتواجد البكتريا الضارة فيه, ولهذا ينصح بالتقليل من 

 . استخدامه او غسله وتعقيمه من فترة آلخري عند تكرار استعماله

 نوعية وأسباب االضرار التي يسببها سوء تصنيع المنتجات البالستيكية وسوء التخلص منها 2.1.3

من المشاركين في االستبيان على أن للمنتجات البالستيكية ومخلفاتها أضرار, في حين أن % 22.44اجمع حوالي 
من المشاركين عن اإلجابة  %5.76امتنع حوالي و مخلفاتها. كما أنه ال توجد أضرار لهذه المنتجات يعتقدون أ 12.46%

النتائج الخاصة بنوعية األضرار التي يسببها سوء تصنيع المنتجات البالستيكية وسوء التخلص منها  على هذا السؤال.
( من الذين مشارك %64.21كانت متباينة ومتداخلة وكانت هناك أكثر من إجابة لمعظم المشاركين. األغلبية العظمي )

من عدد المشاركين( أكدوا على أن هذه  %27.39وا على وجود أضرار للمنتجات البالستيكية ومخلفاتها )ما يعادل اجمع
( من الذين اجمعوا على وجود أضرار للمنتجات البالستيكية %69.63المنتجات ومخلفاتها تسبب أضرارًا بيئية, بينما )

و  %43.72تفقوا أن هذه المنتجات تسبب أضرارًا صحية. إما )من عدد المشاركين( ا %99.39ومخلفاتها )ما يقارب من 
من  %73.23و  %79.51( من الذين اجمعوا على وجود أضرار للمنتجات البالستيكية ومخلفاتها )ما يعادل 41.66%

يوضح رأي المشاركين حول  7جدول  .سياحية واقتصادية على التوالي عدد المشاركين( أجابوا بأن لهذه المنتجات أضراراً 
النتائج المتعلقة بأسباب األضرار التي تسببها المنتجات  نوعية األضرار التي تسببها المنتجات البالستيكية حسب المناطق.

( %61.52البالستيكية ومخلفاتها كانت هي األخرى متباينة ومتداخلة ومعظم المشاركين أجابوا بأكثر من إجابة. األغلبية )
من عدد المشاركين( اجمعوا  %21.61اجمعوا على وجود أضرار للمنتجات البالستيكية ومخلفاتها )ما يعادل  من الذين

هذا بطبيعة الحال يرجع الن كثير من الناس تتعامل  على أن المخلفات البالستيكية هي السبب الرئيسي وراء هذه األضرار.
خطر شائع يمكن عشوائيًا في البيئة المخلفات  ن االستهانة. فرميمع المخلفات البالستيكية وغيرها من المخلفات بكثير م

المناطق والشوارع واألرصفة ومواقف السيارات والطرق السريعة, فاغلبها تكون مغطاة بأغلفة  للمرء ان يشهده في جميع
ضافة الى المناديل الصحية المواد الغذائية وقناني المياه والمشروبات الغازيه واألكياس البالستيكيه وأعقاب السجائر باإل

واألوراق وغيرها. ولهذا تعتبر المخلفات البالستيكية من أكبر المشكالت البيئية في العالم وذلك بسبب قدرتها علي البقاء 
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دون تحلل لفترات زمنية طويلة قد تمتد إلي مئات السنين. هذا باإلضافة إلي األضرار البيئية والصحية التي قد يسببها حرق 
 لمخلفات أو دفنها في األرض للتخلص منها كما يحدث في الدول النامية.هذه ا

 رأي المشاركين حول نوعية األضرار التي تسببها المنتجات البالستيكية. .1 جدول

 عدد المشاركين المنطقة ر.
 أضرار المنتجات البالستيكية قد تكون؟

 اقتصادية سياحية صحية بيئية
 71 19 51 51 69 القره بوللي 1
 47 34 66 96 117 تاجوراء 7
ـــوق الجمعة/ الدهماني 4 ــــ  46 55 96 21 66 سـ
 41 13 59 24 67 الهضبة/الجامعة 3
ـــم /طريق المطار 5  11 31 91 62 117 ابوسليــ
 71 6 29 94 66 وسط المدينة 9
 71 16 94 56 65 قرقارش/السياحية 2
 6 11 96 55 61 حي االندلس/غوط الشعال 6
 41 71 37 21 67 جنزور/السراج 6

 6 11 47 33 56 السواني/الكريمية 11
 16 71 71 56 61 قصر بن غشير 11

 746 759 937 211 699 اإلجمــــــــــــــــالي

فقد أثبتت دراسة قامت بها بعض الدول العربية )البحرين, ليبيا, فلسطين, اليمن, الجزائر( لرصد المخلفات على الشواطئ 
عبوة/هكتار و معدل انتشار األكياس البالستيكية يقدر بحوالي  799العربية أن انتشار العبوات البالستيكية يقدر بحوالي 

والتي أخذت من مناطق الدراسة توضح بال ريب سبب حنق المواطنين على  3الشكل في الصور  .]2[كيس/هكتار  126
من  %46.71من الذين اجمعوا على وجود أضرار للمنتجات البالستيكية ومخلفاتها )ما نسبته  %36.31هذه المخلفات. 

من الذين اجمعوا  %76.46عدد المشاركين( اتفقوا على أن البالستيك نفسه هو المسبب الرئيسي لهذه األضرار. فيما يعتقد 
من عدد المشاركين( على أن المواد المضافة هي  %71.65على وجود أضرار للمنتجات البالستيكية ومخلفاتها )ما يقارب 

( من الذين اجمعوا على وجود أضرار للمنتجات البالستيكية %75.33السبب المهم لمعظم هذه األضرار. بينما يعتقد )
من عدد المشاركين( أن هناك أسباب  % 16.92ي السبب الرئيسي في االضرار. )ما يقارب ومخلفاتها بأن المخلفات ه
 أخري وراء هذه األضرار. 

 

 .التلوث بالمخلفات البالستيكية كما تم رصده في بعض مناطق الدراسة  (:3)شكل  

 للتقليل من اضرارهانسبة المخلفات البالستيكية في القمامة الليبية وأهم الحلول الممكنة  2.1.3
. من خالل البيانات 4رأي المشاركين في االستبيان حول نسبة المخلفات البالستيكية في القمامة الليبية موضح في الجدول 

مشارك فقط( يعتقدون بأن نسبة المخلفات  73من عدد المشاركين ) %7.5المعروضة في الجدول نجد أن حوالي 
 . %71البالستيكية في القمامة الليبية ال تتجاوز 
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 رأي المشاركين حول نسبة المخلفات البالستيكية في القمامة الليبية. .3جدول 

 
 149) %13.16مشارك( و  156) %19.35مشارك( و  319) %37مشارك( و  143) %14.66في حين يعتقد 

 112) %11.16علي التوالي. أخيرًا, حوالي  %91و  %51و  %31و  %41مشارك( أن هذه النسبة تقدر بحوالي 
وبهذا نستطيع القول بأن نسبة المخلفات البالستيكية في القمامة الليبية  .%91مشارك( يرون أن نسبة هذه المخلفات تفوق 

من عدد المشاركين(. نسبة المخلفات  %62.2مشارك, ما نسبته  633حسب رأي أغلبية المشاركين ) %41تفوق 
. [8]م 7117في  %14.12م وأصبحت 1621سنة  %7.1اسات كانت لبعض الدر  البالستيكية في القمامة الليبية وفقاً 

هذه الزيادة طبيعية وذالك لتزايد استعمال هذه المواد مع الزمن. بشكل عام نسبة وكمية المخلفات الصلبة والتي من ضمنها 
أما بخصوص الحلول  .[9-10]المخلفات البالستيكية يعتمد علي المستوي الثقافي واالجتماعي واالقتصادي للفرد والعائلة 

والطرق الممكنة للتقليل من المخلفات البالستيكية فكانت متباينة خصوصا أن معظم المشاركين اختاروا أكثر من حل من 
  .5الحلول المقترحة في االستبيان. بشكل عام كانت النتائج علي النحو التالي وكما هو موضح في الشكل 

 
 .للحلول المقترحة للتقليل من المخلفات البالستيكية في القمامة الليبيةاختيارات المشاركين  (:3)الشكل 

مشارك  936مشارك يفضلون عملية إعادة التدوير, بينما  221نالحظ أن أكثر المشاركين وعددهم  5من خالل الشكل 
مشارك  337خري اختار اختاروا عملية تصنيع منتجات بالستيكية قابلة للتحلل كحل للتقليل من هذه المخلفات. من جهة أ

مشارك عملية التقليل من االستعمال كحل للتقليل من المخلفات البالستيكية. إعداد بسيطة  143عملية تكرار االستعمال و 
مشاركين( حلول  11مشاركين( والرمي في البحار والمحيطات ) 11مشارك( والحرق ) 11من المشاركين رأت أن الردم )

 ت البالستيكية. كما أسلفنا سابقا معظم المشاركين اختاروا أكثر من حل من بين الحلول المقترحة.ممكنة للتقليل من المخلفا
مشارك( يعتقدون أن عملية إعادة  537من المشاركين ) %59.11أظهرت النتائج األخرى في هذا المحور أن نسبة 

0 200 400 600 800

حللتصنيع منتجات قابلة للت

تكرار االستعمال

الرمي في البحار والمحيطات

الردم

 نعدد المشاركي المنطقة ر.
 نسبة المخلفات البالستيكية في القمامة الليبية

 %91أكثر من  %91 %51 %31 %41 %71اقل من 
 11 71 16 76 3 3 69 القره بوللي 1
 71 19 14 54 ---- ---- 117 تاجوراء 7
ـــوق الجمعة/ الدهماني 4 ــــ  9 71 6 44 11 11 66 سـ
 13 71 19 42 5 ---- 67 الهضبة/الجامعة 3
ـــم /طريق المطار 5  3 9 76 53 11 ---- 117 ابوسليــ
 3 7 17 56 71 7 66 وسط المدينة 9
 15 11 14 43 14 ---- 65 قرقارش/السياحية 2
 6 2 6 19 31 ---- 61 حي االندلس/غوط الشعال 6
 ---- 4 15 31 16 3 67 جنزور/السراج 6

 14 9 5 71 17 7 56 السواني/الكريمية 11
 17 75 71 76 1 7 61 غشيرقصر بن  11

 112 149 156 319 143 73 699 اإلجمــــــــــــــــالي
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أما بخصوص قابلية ون العكس. مشارك( يعتقد 373من المشاركين ) %34.66التدوير عملية صعبة, أما الباقي 
مشارك( أن كل أنواع البالستيك قابلة للتدوير, بينما  914من المشاركين ) %97.37البالستيك للتدوير فيعتقد حوالي 

إن لعملية إعادة تدوير المخلفات البالستيكية أهمية بالغة ودور  مشارك( ال يعتقدون بذلك. 494من المشاركين ) 45.56%
نفاذ المصادر وتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة علي البيئة كما نوهنا سابقا. وبهذا اصبحت عملية  مهم في الحد من

اعادة تدوير المخلفات البالستيكية صناعة قائمة بذاتها ولها شركاتها الرائدة المتخصصة. بالرغم من هذه الفوائد الكثيرة التي 
. هذا سببه تخبط صناع القرار وقلة الوعي الليبية ولم تحظى بالدعم من الدولة تقدمها إال أّنها ال زالت لم تقنع المستثمرين

 العام وغياب دور االعالم وقلة التشريعات والقوانين التي تحمي المستثمر. 

 جودة المنتجات البالستيكية والبدائل6.2.3 
الجودة العالية, في حين أن من المشاركين أكدوا على حرصهم على اقتناء المنتجات البالستيكية ذات  69.47%
من المشاركين  %1.66من المشاركين اعتبروا أن رخص الثمن أهم من الجودة. وألسباب محيرة وغير معروفة  11.61%

من الذين اجمعوا على وجود أضرار  %66.96لي امن جهة أخري اجمع حو  امتنعوا عن اإلجابة على هذا السؤال.
من إجمالي عدد المشاركين( أكدوا على عدم محاولتهم إيجاد  %96.49)تعادل ما نسبته للمنتجات البالستيكية ومخلفاتها 

من الذين اجمعوا على وجود أضرار للمنتجات البالستيكية ومخلفاتها  %11.41بدائل للعديد من المنتجات البالستيكية. 
بعض البدائل لبعض المنتجات  من إجمالي عدد المشاركين( أفادوا بأنهم حاولوا إيجاد %2.62)تعادل ما نسبته 

ومن خالل النقاش الجانبي تبين أن البدائل هي عبارة عن األكياس المصنوعة من السعف )المعروفة بالقفة( أو  البالستيكية.
عن األكياس البالستيكية خصوصا عند شراء الخبز الساخن. كذلك يتم استخدام القنينات  أكياس القماش أو الورق بديالً 

في حقيقة االمر يأتي تخوف الناس من  عن البالستيكية في حفظ بعض األطعمة والزيوت. الزجاجية بديالً والحافظات 
المنتجات البالستيكية التي تستخدم للطعام الساخن لكونها تحتوي على بعض المواد المضافة والتي قد تنتقل إلي الغداء لعدة 

واد الغذائية الموضوعة فيها. عدم وجود جهات رقابية زاد من درجة أسباب منها درجة الحرارة وطريقة التخزين وطبيعة الم
سهولة  هذه المنتجات مثلتوفرها لتي المرغوبة اتخوف المواطنين من هذه المنتجات, هذا بالرغم من وجود بعض الصفات 

مما ينسجم مع نمط الحياة  وسهولة فتحها وإعادة إغالقها والتخلص منها فالميكرويو فران األتداولها وإمكانية استعمالها في 
  ].11-6[هذا ال يحدث في ليبيا فقط فمعظم الدول النامية وخصوصا الدول العربية تعاني من مثل هذه المشاكل . العصرية

 المواد الخام والصناعات القائمة في ليبيا 7.1.3
الرئيسي لعدد كبير من  المصدرمن المشاركين علي علم بأن النفط والغاز الطبيعي هما  %62.74اغلب المشاركين 

من المشاركين ذكروا بعض المواد الخام التي يتم الحصول  %11.73البالستيكية. في حين أن نسبة بسيطة الصناعات 
عليها من النفط والغاز الطبيعي وتدخل في الصناعات البالستيكية مثل اإليثيلين )يدخل في صناعة البولي إيثيلين( وكلوريد 

من عدد  %6.29تقدر بحوالي نسبة بسيطة جدا  في صناعة البولي فينيل كلوريد المعروف ببي في سي(. الفينيل )يدخل
مصنع ( والبي في سي )ألنوفبمعرفتها بأن في ليبيا مصانع لتصنيع البولي إيثيلين )مصنع رأس  المشاركين أظهرت

 وأن هذه المصانع متوقفة عن اإلنتاج في الوقت الحالي.  ابوكماش(

 التشريعات ودور األعالم والمراكز البحثية والمؤسسات التعليمية 7.1.3
أظهرت النتائج تواضعًا في دور األعالم وإسهامه في التعريف بأهمية هذه الصناعة وتوعية المواطنين من مخاطر مخلفاتها 

م يؤدي دوره في هذا مشارك( مقتنعين بأن األعالم ل 656من عدد المشاركين ) %66.72فحوالي  .أو سوء تصنيعها
مشارك( علي ضرورة تشريع قوانين ولوائح صارمة للحد من  637من المشاركين ) %62.57من جهة أخري يؤيد  المجال.

من المشاركين  %69.53سوء تصنيع المنتجات البالستيكية وطرق رمي أو التخلص من مخلفاتها. أغلبية المشاركين 
أما عن وجود تخصص علم  بحثية متخصصة في مجال البالستيك.د مراكز مشارك( ليس لديهم أي فكرة عن وجو  649)

من المشاركين  %62.97البوليمرات في المعاهد والجامعات وغيرها من المؤسسات التعليمية في ليبيا, فأغلبية المشاركين 
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من عدد المشاركين  %64.56في النهاية أكدت الغالبية العظمي من المشاركين  مشارك( اجمعوا علي عدم وجوده. 634)
مشارك(  97من عدد المشاركين ) %9.37مشارك( علي أهمية وجود هذا التخصص في ليبيا, بينا يري ما نسبته  613)

 عكس ذلك.

 الخالصة .2
 تبين من خالل هذا االستبيان وجود ضعف في وعي ومعرفة وإلمام الناس حول المواضيع التالية: 

التعرف والتفريق بين األنواع المختلفة من هذه المواد, فمعظم الناس يعتقدون ان البالستيك واللدائن و التسميات العلمية  -
 والنايلون وغيرها هي تسميات لنوع واحد من المواد. 

 كاألكياس. ومخلفاتها (التي تستخدم للطعام الساخن)مثل  بعض المنتجات البالستيكيةالمشاكل واألضرار التي تسببها  -
 وأسبابها.  تسببها التياألضرار المتنوعة و  مطبوعة على المنتجات البالستيكيةني الرموز واألرقام المعا -
 .ومعقدة عملية إعادة التدوير حيث يظن اغلب المشاركين في االستبيان بأنها عملية صعبة -
 أهم المواد الخام التي تستخدم في الصناعات البالستيكية. -
 والمتخصصة في هذا المجال من مصانع ومراكز بحثية ومؤسسات تعليمية في ليبيا.الجهات العاملة  -

 :من جهة أخري تبين وجود وعي جيد ومعرفة وإلمام لدي الناس حول 
 .ميةالمنتجات في حياتنا اليو هذه أهمية و  ل في صناعة المنتجات البالستيكيةلمواد الخام التي تدخلالمصدر الرئيسي  -
 المنتجات البالستيكية وفقا لجودتها وليس لرخص ثمنها.اقتناء  -
 أهم الطرق الممكنة للتخلص أو التقليل من المخلفات البالستيكية. و  ر المخلفات البالستيكية بشكل عاممشاكل وأضرا -
  من مخلفاتها. التخلص تصنيع المنتجات البالستيكية وطرق ضرورة تشريع قوانين ولوائح صارمة للحد من سوء  -

 :استنتاجات أخري 
 انتشار الفت للعبوات واألكواب والقوارير واألكياس البالستيكية بشكل عشوائي في منطقة الدراسة. -
هناك محاوالت قليلة تكاد ال تذكر إليجاد بعض البدائل لبعض المنتجات البالستيكية كاألكياس المصنوعة من السعف  -

خصوصا عند شراء الخبز الساخن. كذلك استخدام القنينات والحافظات الزجاجية أو القماش بديال عن األكياس البالستيكية 
 بديال عن البالستيكية في حفظ بعض األطعمة والزيوت.

وجود بعض المغالطات في بعض المواقع علي الشبكة العنكبوتية بخصوص معاني الرموز واألرقام المطبوعة على  -
 المنتجات البالستيكية.

 ـاتالتـوصيالخاتمة و  .5

 :بما يليمن خالل هذه الدراسة نوصى 
 إعادة في مواضيع مثل لتوعية خاصة باواستراتجيات تتسم بالمرونة واالستمرارية والتنوع  ات وبرامجوضع آلي

  .لمخلفات البالستيكيةاألضرار الفعلية الناتجة من لالتدوير والعالمات المطبوعة علي المنتجات البالستيكية و 
 تقييم نسبة ونوعية المخلفات البالستيكية في القمامة الليبية ليتسنى القيام بدراسات الجدوى لتشجيع تنفيذ دراسات ل

  االستثمار في هذا المجال.الجهات العامة والخاصة والمستثمرين ورجال األعمال علي 
  أو تلك التي تصنع  للمنتجات البالستيكية التي تستورد من الخارج لمراقبة جودةوضع استراتيجيات سريعة وفعالة

 .محلياً 
 ستيكية وأضرار مشاكل الصناعات البالوانين وتشريعات صارمة للتقليل من لفت االنتباه إلي ضرورة وجود ق

 إقحام وإشراك مختلف وسائل االعالم لتعلب دورها بشكل جاد ومهني في هذا المجال.مخلفاتها و 
  ًالجزء المتعلق بالصناعات البالستيكية إلي التخصصات  استحداث تخصص يهتم بعلم البوليمرات خصوصا

 الموجودة في مؤسساتنا التعليمية.
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