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 تقدمي

 

بسم اهلل الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني، اللهم صل ِّ وسلم وبارك على عبدك 

 ورسولك حممد، أشرف األنبياء واملرسلني، وعلى آلة وصحبه أمجني، وبعد،  

 ،أضحى اإلنفاق على محاية البيئة يتزايد بشكل مضطهد على املستوى العاملي واحمللي

باملئة من  5و 3فاملالحظ أن التكلفة االقتصادية لإلنفاق البيئي يف البلدان املتقدّمة تتراوح بني 

العكس بالنسبة إىل الدول يف حني يالحظ الدخل القومي اخلام وتعدّ استثمارا حيقّق عوائدا 

 عمل أي علىتأثري هذا اإلنفاق واضح على اإلنتاج واإلستثمار واإلستهالك وعلى سوق ال النامية.

ويأخذ اإلنفاق من أجل محاية البيئة شكل اإلستثمار البيئي يتوزع املتغريات االقتصادية الكلّية. 

ضمن جماالت خمتلفة منها: تسيري النفايات واملواد الضارّة، تنقية ومحاية املياه واهلواء 

     ومكافحة الضوضاء، تطوير التكنولوجيا النظيفة بيئيا والتوعية البيئية.

سريعا فإنه يعرب دوما على رواج نشاط هذا القطاع فإذا كان تزايد اإلنفاق يف قطاع ما 

ويعترب عامال إجيابيا وحمرّكا فعاال لتنمية االقتصاد من خالل خلق العمالة والدخل ومشبع 

من جهة أخرى أصبح تزايد اإلنفاق البيئي حمل انشغال وإضايف لرفاهية األفراد وسعادهتم. 

كبري للسلطات العمومية واخلرباء واملدراء وأصحاب املصاحل ومنظمات اجملتمع املدين والرأي 

 العام. 

إن احتواء التكاليف واستغالل املوارد بشكل رشيد جيب أن يصبح شعار ومبتغى املرحلة 

مثل للموارد املالية املتاحة املخصصة لإلنفاق البيئي وفق أين تتضح ضرورة اإلستعمال األ املقبلة

مبادئ احلكم الراشد الذي تستند إليه الفعالية والعدالة والعقلنة جتسيدا ألهداف التنمية 

 املستدامة. 

 د. جنينة العام للملتقى: نسقامل

 

 



  

 إشكالية موضوع التظاهرة

املتسارعة يف االنفاق البيئي )سواء كيفية إجياد احللول اليت تتحكم يف ظاهرة الزيادة 

احلكومي أو يف القطاع اخلاص(، واحلاجة امللحة للموارد املخصصة لتمويله وذلك بغية حتقيق 

االنسجام بني سياسة محاية البيئة والسياسة االقتصادية وفق مقتضيات التنمية املستدامة 

 ومتطلبات احلكم الراشد؟

 أمهية موضوع التظاهرة

 املصاحبة لبيئة األعمال يف ظل التغريات- اإلنفاق البيئيهتمام والتحكم يفلقد أضحى اال

من األولويات اليت يسعى الساسة وصناع القرار إىل معرفتها وحتليلها وبالتايل -احمللية والدولية

 .التحكم فيها

إن هذا التحكم يف اإلنفاق البيئي يكون هبدف احلصول على أكرب قدر من املوارد وبنفس 

التوليفة من العوامل واملوارد والوسائل الداخلية يف اجناز النتائج وهذا بانتهاج توزيع جيد 

للوسائل املادية واملالية والبشرية اليت تؤدي ال حمالة إىل حتسني وتطور يف املردود االنتاجي 

 واخلدمي ونوعيته.

 حماور موضوع التظاهرة

 اق احلكومي؛: احلوكمة ومتطلبات ترشيد اإلنفاحملور األول
 : احلكم الراشد، إطاره النظري وعالقته بالتنمية املستدامة والفساد؛احملور الثاين
 : احلكم الراشد يف اجلزائر وآليات ترشيد اإلنفاق البيئي؛احملور الثالث
: استعراض بعض التجارب الدولية يف تطوير وإصالح أنظمتها التسيريية من أجل احملور الرابع

 االنفاق البيئي ومدى إمكانية استفادة اجلزائر منها؛التحكم يف 
: الصناعة والبيئة، التأثري احملتمل للتغريات يف السياسة الصناعية يف اجلزائر احملور اخلامس

 ؛على البيئة
 : احلوكمة البيئية؛احملور السادس

 .البيئية،(: االستثمار يف الطاقات املتجددة )األبعاد االقتصادية، الفنية، احملور السابع

 



  

 أهداف التظاهرة العلمية

 حماولة فهم النظريات املفسرة لظاهرة زيادة اإلنفاق البيئي يف خمتلف املنظمات؛ -

حتليل تطور وتنامي اإلنفاق البيئي من خالل التطرق إىل األسباب اليت أدت إىل زيادته  -

بوترية جد متسارعة، حيث أصبحت احلاجة ملحة أكثر من ذي قبل إىل ترشيد اإلنفاق 

البيئي واستخدام املتاح من املوارد بطريقة ليس فيها جتاوز أو هدر والبحث عن بدائل 

 لية؛  أخرى لرفع املخصصات املا

دراسة وحتليل التسيري املايل للمؤسسات االقتصادية العمومية منها واخلاصة يف  -

اجلزائر وتكييفها مع اإلصالحات املنتهجة خاصة يف جمال التمويل القائم على بدائل 

 مستحدثة؛

إبراز أهم طرق التحكم يف تنامي النفقات البيئية على املستوى الوطين، ومقارنتها  -

 لدان أخرى؛بنظرياهتا يف ب

اقتراح حلول ملشكل زيادة اإلنفاق البيئي يف ظل غياب تنويع حقيقي وفعال لالقتصاد  -

الوطين، حىت يتحقق األمن االقتصادي واالجتماعي، وذلك من خالل التعرف على 

بعض التجارب الدولية املستعملة يف حتسني استعمال املوارد املالية بصورة رشيدة، 

جلزائر منها، سعيا لتحقيق التنمية الشاملة يف ظل مبادئ ومدى إمكانية استفادة ا

 احلكم الراشد.
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2007-2015خالل الف��ةدراسة تحليلية لإلنفاق العام البي�� �� دول �تحاد �ورو�ي

:م��ص

��دف الدراسة لتحليل واقع �نفاق العام لدول �تحاد �ورو�ي ع�� مجاالت حماية الب�ئة، وقد توصلنا إ�� أن معدل نمو 

ة املضافة ا��ام والتوظيف �� �ل القطاعات، كما أن القيمة املضافة والتوظيف �� القطاع البي�� أع�� من معدل نمو القيم

.2007-�2015نفاق العام الب�� �� �تحاد �ورو�ي ن�� �ش�ل مستمر خالل الف��ة 

كما توصلت الدراسة إ�� أن �نفاق العام البي�� ي��كز �� عدة مجاالت أ�م�ا معا��ة النفايات ومياه الصرف الص�� 

نفاق العام عل��ا مرتفع مقارنة بمجاالت �نفاق العام ا��ديثة املتمثلة �� محار�ة التلوث وا��فاظ كمجاالت تقليدية و�عت�� � 

.ع�� التنوع البيولو�� والبحث والتطو�ر

.�نفاق العام، حماية الب�ئة، �تحاد �ورو�ي: ال�لمات املفتاحية

Abstract :
The aim of the study is to analyze the state of EU public expenditure on environmental protection, it has 

been found that the growth of value added and employment of the environmental sector increases faster the 
growth rate of gross value added and employment in all sectors. Thus public expenditures During the 
period 2015 to 2007, have increased steadily.

The study also showed that public environmental spending is concentrated in several areas, the most 
important of which is the treatment of waste and wastewater as traditional areas and public spending is 
higher than modern public spending such as the fight against pollution, conservation of biodiversity and 
research and development.

Keywords: public expenditure, environmental protection, EU.
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2007-2015دراسة تحليلية لإلنفاق العام البي�� �� دول �تحاد �ورو�ي خالل الف��ة

:

تم�يد

ش�دت ال�شر�ة خالل القرن�ن �خ��ين تطورا مذ�ال لم �عرفھ منذ �زل، حيث أدى �ذا التطور إ�� استغالل ملوارد 

الطبيعة وخ��ا��ا �ش�ل غ�� مسبوق ح�� أدى إ�� إحداث ضرر كب�� بالطبيعة من تقلص للمساحات ا��ضراء وانقراض

العديد من ال�ائنات وتلوث شمل ال�� والبجر وا��و وظ�ور أمراض جديدة ونفاذ للموارد الطبيعية، و�و ما دفع بالعالم إ�� 

.البحث �� سبل حل للمشا�ل ال�� �س�ب ف��ا ��سان �س�ب أطماعھ �� تحقيق رفا�يتھ

نھ ف�و ل�س لصيق باالش��اكية أو إن التأث�� السل�� ل�شاط ��سان ال يمكن أن ن�سبھ لنظام اقتصادي �عي

بالرأسمالية، فالصراع نحو القمة ب�ن املعسكر�ن الشر�� والغر�ي لم يأخذ �ع�ن �عتبار التأث�� السل�� ع�� الب�ئة، بل ح�� 

ار إن دول عدم �نحياز، �عدما بدأ التفك�� �� ا��فاظ ع�� الب�ئة  رأت أن �ذا البعد �� التنمية ل�س سوى خروج عن املس

.ا��قيقي ل��طط التنمو�ة

�ذه الوضعية ا��رجة أخرجت ��سان من أنان�تھ وجعلتھ يفكر جديا �� �ليات ال�� يحافظ ��ا ع�� سالمة الب�ئة 

ال�� يوجد ف��ا يحيث يحقق مستوا عال من الرفا�ية دون التأث�� ع�� رفا�ية �جيال القادمة، فإ�سان اليوم يفكر �� إ�سان 

.يھ استعداد للتخ�� عن جزء من الرفا�ية ال�� يحقق�ا إذا �ان ذلك ع�� حساب رفا�ية �جيال القادمةالغد، إذ لد

�قتصاديوالذي اصط�� ع�� �سميتھ بالتنمية املستدامة الذي يحمل ثالثة أ�عاد �� البعد -من أجل �ذا ال�دف 

��داف ووضع السياسات ال�� تكفل تحقيق�ا، وإذا عقدت �جتماعات وأبرمت �تفاقيات لتحديد-و�جتما�� والبي��

ة و�جتماعية تقليدية وقاسما مش���ا �س�� ا���ومات لتحقيق�ا باختالف مذا���ا ون���ا، فإن �قتصادي�انت ��داف 

وم بھ ��سان البعد البي�� �عت�� حديثا مقارنة ��ما، بل إنھ املوجة ا��الية ال�� �ش�د�ا ال�شر�ة، و�تضم��ا أي �شاط يق

.سواء �ش�ل مباشر أو غ�� مباشر، حيث ي�ون التفك�� دوليا والتنفيذ محليا أي ع�� مستوى ا���ومات وما دو��ا

و�ذا التدخل ا���ومي يظ�ر من خالل السياسات النقدية واملالية، ونظرا ل�شعب �ذه السياسات و�عدد أش�ال�ا 

املظا�ر ال�� �ش�د�ا �نفاق العام �و اتجا�ھ نحو الز�ادة ومن �ذا سنخصص دراس�نا ��انب �نفاق العام، ومن أ�م

: املنطلق نطرح �ساؤال رئ�سيا ملداخلتنا مفاده

ما �تجاه الذي تأخذه �نفاق العام البي��؟

الت والختبار ��ة الفرضية نطرح ال�ساؤ . ولإلجابة ع�� �ساؤلنا سنف��ض أن افنقاق العام البي�� يتجھ نحو �رتفاع

الفرعية التالية

ما مستوى تطور ا��ال ا��ال البي�� �� �قتصاد؟ ·

ما �� مجاالت التدخل ا���ومي �� حماية الب�ئة؟·

كيف تطور ��م �نفاق ا���ومي ع�� مختلف مجاالت القطاع البي��؟·

ا��ور الثا�ي وس�س��ل دراس�نا �عرض أش�ال تدخل الدول وتطور �ذا التدخل ومجاالت التدخل ا���ومي و��

س�ب�ن مف�وم �نفاق العام ونب�يھ التجاه حماية الب�ئة، و�� ا��ور الثالث سنقدم دراسة وصفية تحليلية ��االت �نفاق 

.العام �ورو�ي ع�� حماية الب�ئة

اع البي�� �� وعليھ لإلجابة ع�� �ذه �سئلة سن�بع املن�� الوصفي التحلي�� �� عرض البيانات ا��اصة بمسا�مة القط

�قتصاد وكذا البيانات ا��اصة باإلنفاق العام املتعلق بحماية البي�ية، معتمدين �� ذلك ع�� قاعدة البيانات ا��اصة 

.باالتحاد �ورو�ي

سة �نفاق العامايتدخل الدولة  �� �قتصاد ع�� س: أوال

ة حيث ال �قتصاديد�� املذ�ب الرأسما�� ل��ر�ة ة لدور الدولة �� �قتصاد، فقد�قتصادياختلفت رؤ�ة املذا�ب 

يجب أن ي�ون للدولة أي تدخل مادام التوازن يحدث تلقائيا �� السوق، ليأ�ي املذ�ب �ش��ا�ي الذي قام ع�� نقد املذ�ب 

�قتصادية وكمالك لوسائل �نتاج، و�حلول أزمة الكساد �قتصادي�ول ليدعو لضرورة تدخل الدولة �� �ل النوا�� 

6

AMOR DJENINA
Boîte de dialogue



2007-2015دراسة تحليلية لإلنفاق العام البي�� �� دول �تحاد �ورو�ي خالل الف��ة

2018مارس 14و13يومي 

ة، وفيما ي�� س�تم عرض موقف �قتصادي�� الدول الرأسمالية بدأ التفك�� بضرورة إعطاء دور للدولة �� ا��ياة 1929لسنة

.�ل من املذا�ب الثالث

ة�قتصاديتدخل الدولة �� �قتصاد حسب املذا�ب 1-

مقتضيات العصر، ف�ان املذ�ب وفقلقد تباين ش�ل تدخل الدولة �� �قتصاد من مذ�ب اقتصادي آلخر 

. الرأسما�� واملذ�ب �ش��ا�ي واملذ�ب الكي��ي 

الدولة �� املذ�ب الرأسما��1-1-

طبقا للمذ�ب الرأسما�� فإنھ ال يوجد أي دور للدولة �� التأث�� ع�� �قتصاد إذ �عطى ا��ر�ة لألفراد �� ممارسة 

ارسة الوظائف ال�� �سمح ل�ا با��فاظ ع�� �من و�ستقرار، من خالل ، لذا فإن دور�ا ينحصر �� مم�قتصاديال�شاط 

ة من �ل التجاوزات �قتصاديترسيخ العدالة و�من لذا �عرف الدولة �� �ذا املذ�ب بالدولة ا��ارسة حيث تح�� الكيانات 

. القانونية ال�� قد يمارس�ا البعض

ي �� �قتصاد يقتصر دور�ا �� �غطية النفقات بموجب �يرادات و�� ظل �ذا املذ�ب �ان للمالية العامة دور حياد

ال�� يتم تحصيل�ا ح�� تتمكن من أداء وظائف�ا �منية و�جتماعية وترسيخ العادلة واملساواة، حيث �عت�� قوى السوق 

ال�� يمكن أن �ش�د�ا كفيلة وحد�ا بالوصول إ�� مستوى ال�شغيل ال�امل وا��روج باالقتصاد من ف��ات �نكماش والر�ود

.�1قتصاد

الدولة �� املذ�ب �ش��ا�ي2-1-

د لھ، وع�� أساس �ذا حاول بناء نظر�تھ بحتمية تدخل الدولة �� و وجأن التوازن التلقا�ي ال �ش��ا�ييرى املذ�ب

اسطة امللكية العامة لوسائل �نتاج، اقتصاديا��ا وامتالك�ا لوسائل �نتاج واملوارد، ما �سمح بتحقيق املساواة ب�ن �فراد بو 

تمتلك الدولة جميع وسائل ،مثلما �� �� الرأسمالية�قتصاديفالدولة �� املذ�ب �ش��ا�ي غ�� مقيدة الدور �� ا��ال 

�ذا ، و�مكن ت��يص دور الدولة ال�� �عتمد�2نتاج �� ا��تمع زراعة، صناعة، تجارة، ملغية تماما فكرة امللكية الفردية

: 3املذ�ب ��

�عمل من اجل إرساء املص��ة العامة فوق املص��ة ا��اصة وتطبيق�ا فعال: ا��ال السيا���·

إلغاء الفوارق ب�ن الطبقات �� ظل مجتمع �سوده املساواة العامة: ا��ال �جتما��·

� �قل إ�� ملكية عامة ��دف ع�� القضاء ع�� الرأسمالية ولتحو�ل اغلب وسائل �نتاج ع�: �قتصاديا��ال ·

.ومشاعة

دور الدولة �� الفكر الك��ي 3-1-

�ن ورجال �قتصاد و�عمال أن عودة �قتصاد �قتصاديتأكد للمفكر�ن �1929عد أزمة الكساد الكب�� سنة 

دولة �� �قتصاد، و�نا، لوضعھ التواز�ي �ش�ل تلقا�ي ل�س إال فكرة نظر�ة، ما دفع العالم إ�� ضرورة إعادة التفك�� �� دور ال

جاء كي�� ليقدم نظر�ة جديدة �� �قتصاد تدور فكر��ا العامة ع�� ضرورة تدخل الدولة �� �قتصاد، ع�� السياسات املالية 

.والنقدية بما يضمن إعادة التوازن �� �قتصاد

تضمن بقاء التوزان �� مختلف ت ال�� اومن �نا ظ�ر مف�وم الدولة املتدخلة ال�� �عمل ع�� وضع وتنفيذ السياس

�سواق أو إعادة التوزان إل��ا �� حال وقوع أي اختالالت أو أزمات يمكن أن �ش�د�ا �سواق، و�التا�� �عمل ع�� ز�ادة النمو 

وتحقيق ا�داف التنمية، ومن ب�ن السياسات ال�� تت�نا�ا ا���ومات، و�� موجودة من قبل وجود املذا�ب �قتصادي

.ة و�� قديمة قدم وجود الدول �� سياسة �نفاق العامي�قتصاد
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:

�قتصادي�نفاق العام �آلية لتدخل الدولة �� ال�شاط 2-

ة، حيـث ن��ـت إ�ـ� �قتصـاديلم يكن مقبوال من ح�ومات الدول الرأسـمالية التـدخل �ـ� ا��يـاة 1929قبل أزمة الكساد 

ة وال�ـ� �قتصـاديتخـل الدولـة، و�انـت بدايـة لظ�ـور السياسـات العموميـة ة دون �قتصـادي��ز السوق وحده �� حل �زمـات 

قتصــاد، وقــد حظيــت سياســة �نفــاق العــام با�تمــام خــاص باعتبار�ــا مــن �دوات التدخليــة �ع�ــ� تــدخل الدولــة وتأث���ــا �ــ� �

.وا��روج من أزمة الكساد�قتصاديال�� تم استخدام�ا من طرف الدولة إلعادة التوازن 

مف�وم �نفاق العام1-2-

تتفق أغلب التعار�ف للنفقة العامة ع�� أ��ا مبلغ من النقود �ستخدمھ ج�ة تا�عة للقطاع العام إلشباع حاجـة عامـة، 

وا��اجـة العامـة �ــ� ال�ـ� �شـبع�ا الدولــة عـن طر�ـق مرافق�ــا العامـة، فا��اجــة إ�ـ� �مـن �شــبع�ا الدولـة عـن طر�ــق تـوف�� مراكــز 

ـــن، وا��ا ـــرب عنــــد �مـ ـــق املس�شــــفيات واملــــدارس، وا��اجــــة إ�ــــ� ��ــــل والشـ ـــة عــــن طر�ـ ـــ� العــــالج والتعلــــيم  �شــــبع�ا الدولـ جــــة إ�ـ

.4الفقراء �شبع�ا الدولة باإلعانات النقدية وغ���ا من ا��اجات

أنواع النفقات العامة2-2-

ـــة ا��اصــــة بامل ـــف ا��وانــــب القانونيـ ـــب عــــدة معــــاي�� �عكــــس مختلـ ـــات العامــــة حسـ ـــةتصــــنف النفقـ ، و�مكــــن 5اليــــة العامـ

ــــدة ــــاي�� عديــ ــــق معــ ــــات وفــ ــــن النفقــ ـــ�ن عــــــدة انــــــواع مــ ــ ــــ� بـ ــــام 6التمي�ــ ــــن �نفــــــاق العـــ ــــار �داري والــــــوظيفي والغــــــرض مــ ، مثــــــل املعيــ

، وحسـب �ـذا �خ�ــ� تقسـم إ�ـ� نفقـات جار�ــة ونفقـات رأسـمالية، و�صـط�� ع�ــ� �سـمي��ا أيضـا بالنفقـات ال�ســي�� �قتصـاديو 

:7ونفقات التج��� و��

ــا �ـــاألجور والرواتـــب، �ــــ� :فقـــات ال�ســـي��ن· �ـــ� النفقــــات ال�ـــ� تصـــرف لضـــمان الســــ�� ا��ســـن ملصـــا�� الدولـــة ومرافق�ــ

ــادة رأس املــــال  ســـ�يل �غطيــــة ا��اجــــة اليوميــــة والروتي�يـــة للدولــــة وا��افظــــة ع�ــــ� ج�از�ــــا �داري ولـــ�س �ــــ� ســــ�يل ز�ــ

.املادي أي أ��ا نفقات إس��الكية

و�ـــ� نفقـــات ) الســـلع وا��ـــدمات(�ـــ� نفقـــات غ�ـــ� دور�ـــة تصـــرف لز�ـــادة �نتـــاج القـــومي :نفقـــات التج��ـــ� و�ســـ�ثمار·

.إس�ثمار�ة

:8وحسب معيار املقابل من وراء صرف النفقة تصنف إ�� نوع�ن

مــن وراء صـرف�ا، �ــاألجور ) ســلع وخـدمات(و�ـ� النفقــات ال�ـ� تحصــل الدولـة ع�ــ� مقابـل ):بمقابــل( نفقـات حقيقيـة ·

ة و�طباء وغ���م لقاء خدما��م ومج�ودا��م، أو النفقـة ال�ـ� تـدفع لشـراء مـواد أوليـة قصـد إ�شـاء ال�� تدفع لألساتذ

.مصنع أو �ش�يد طر�ق أو مطار، و�ذه النفقات تأثر ع�� الدخل الوط�� وتخلق قدرة شرائية

ـــة · ـــة إ�ـــــ� الفقـــــراء ):دون مقابـــــل(نفقــــات تحو�ليــ ـــن الدولــ ـــ� شـــــ�ل تحــــو�الت نقديـــــة مــ مثـــــل إعانـــــات �ـــــ� نفقـــــات تقـــــدم �ــ

البطــال�ن والفئــات ال�شــة، وكــذا النفقــات ال�ــ� تخصــص ملســاعدة �عــض املؤسســات واملصــا�ع ع�ــ� تخفــيض ت�ــاليف 

ــأثر فقــــط ع�ــــ� تحو�ـــــل  ـــذه النفقـــــات ال تــــأثر ع�ــــ� الـــــدخل الــــوط�� بــــل تـــ ـــم �ســـــعار وتخفيضــــ�ا، و�ـ ـــا�� دعـ �نتــــاج  بالتـ

.الدخول من فئة �غنياء إ�� الفئات ال�شة

�داري في�ــون حســب �ــل وزارة أو قطــاع، أمــا التقســيم الــوظيفي فيقصــد بــھ تقســيم النفقــات العامــة إ�ــ� أمــا التقســيم

ولقــد أضـيف �ــ� مجــال �نفـاق العــام �ـ� ا��زائــر فصـل جديــد �ـ� قــانون املاليــة .... نفقـات ا��ــدمات ونفقـات الزراعــة والصـناعة

صرف الدولة مبالغ نقديـة �ـ� مجـال حمايـة الب�ئـة  جـزء منـھ �عت�ـ� باإلنفاق العام ع�� الب�ئة الذي �ع�� عنيتعلق2018لسنة 

اس�ثمارا بي�يا وا��زء �خر نفقات جار�ة، ونظرا ��داثة ��تمام باإلنفـاق العـام البي�ـ� �ـ� ا��زائـر سـندرس البيانـات املتعلقـة 

لتفـاوت �ـ� �نفـاق العـام بـ�ن مختلـف الـدول بدول �تحاد �ورو�ي، لنب�ن أ�ـم مجـاالت �نفـاق العـام البي�ـ� ومب�نـ�ن مسـتوى ا

.وكذا التفاوت �� مجاالت �نفاق العام
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�قتصاديعالقة �نفاق العام بال�شاط 3-2-

و�نفـــاق العــام حــول اتجـــاه التــأث�� وطبيعـــة �قتصــادياختلفــت الدراســات و�بحـــاث �ــ� تفســـ�� العالقــة بــ�ن ال�شـــاط 

ع�ـــ� اتجـــاه العالقـــة مـــن تـــأث�� �نفـــاق العـــام �ـــ� النمـــو التـــأث�� و��مـــھ ومصـــدر �ـــذا التـــأث��، عـــن الفكـــر الكي�ـــ�ي �قتصـــاديو�ُ

تقنيات �قتصاداستخدمتو�تجاه العك��� يمكن أن ن�سبھ إ�� فاج��، و�وجد عدد ال متناه من �بحاث والدراسات، وقد

وغ���ـا، ولـم تتفـق �ـذه النمــاذج ا��طـأ�ـ�يحتونمـوذج��رنجـرالسـب�يةوالعالقـةاملشـ��ك�الت�امـلا��ديثـةالقيا�ـ��

تؤ�دالكن��ية، ب�نما دراسات أخرى الفرضيةمنبدالً فاج��قانون الدرسات تؤ�د وتدعموالدراسات حول رأي واحد، فبعض

.9فاج��من قانون بدالً الكن��يةالفرضية

�قتصاديتأث�� �نفاق العام �� ال�شاط 1-3-2-

ــاد الك�ــــ� �عت�ــــ� النفقــــات العامــــ ـــدخل، (ة �داة ال�ــــ� �ســــمح بتــــأث�� الدولــــة ع�ــــ� متغ�ــــ�ات �قتصــ �نتــــاج، �ســــ��الك، الـ

ـــ�ثمار، مســــتوى �ســــعار ـــلوك املنــــتج وســــلوك املســــ��لك، كمــــا ...) التوظيــــف و�سـ وأيضــــا ع�ــــ� املتغ�ــــ�ات ا��زئيــــة �أثر�ــــا ع�ــــ� سـ

ذا لتحقيــق أ�ــداف إجتماعيــة �إعــادة توز�ــع الــدخول بــ�ن ة وتوج���ــا وكــ�قتصــادي�ســتخدم الدولــة نفقا��ــا لتخصــيص املــوارد 

.طبقات ا��تمع أو حماية الب�ئة وترقية ا��تمع، و�ذا التأث�� يمكن أن ي�ون مباشرا وغ�� مباشر

التأث�� املباشر للنفقات العامة: أ

�عـض القطاعـات �ســتخدم إذا �ــان �قتصـاد �عـا�ي مــن ر�ـود أو كسـاد ســواء ك�ـ� أو جز�ـي �ــ� :التـأث�� ع�ـ� �سـ��الك·

مــن أجــل ��ـ�يع �ســ��الك القــومي أو ��ـ�يع الطلــب ع�ــ� ) �جــور والرواتــب و�عانـات( الدولـة نفقا��ــا �سـ��الكية 

ســـلعة معينـــة، أو ح�ــــ� عنـــدما �شــــ��ي الدولـــة الســــلع والتج��ـــ�ات �زمــــة لإلنتـــاج العــــام ف�ـــو �عت�ــــ� تحف�ـــ�ا لإلســــ��الك 

.10القومي

ــوم الدولــــة بصــــرف نفقا��ــــا إمــــا �شــــ�ل مباشــــر بإ�شــــاء مصــــا�ع وتج����ــــا :  التــــأث�� ع�ــــ� �نتــــاج· لز�ــــادة �نتــــاج مــــثال تقــ

.و�شغيل�ا، أو �ش�ل غ�� مباشر عن طر�ق دعم املشار�ع �نتاجية ل��واص

يمكن أن تتدخل الدولة �� ا��افظة ع�� مستوى �سعار ثابت، إذ أنھ �نـاك عوامـل أخـرى غ�ـ�: التأث�� ع�� �سعار·

العرض والطلب تأثر ع�� �سعار أال و�� تدخل الدولة بواسطة نفقا��ا، فقد تقدم الدولـة إعانـات للمنتجـ�ن �سـمح 

ل�ــم بز�ــادة �نتـــاج وتخفــيض الت�ـــاليف بالتــا�� إنخفــاض �ســـعار، أو توجــھ �نفـــاق العــام نحــو تأديـــة خــدمات عامـــة 

.)73، صفحة 2015فتوح، (11بأسعار رمز�ة للفئات محدودة الدخل �التعليم وال��ة

��دف ز�ادة التوظيف وم�افحة البطالة �سـتخدم الدولـة نفقا��ـا العامـة، إمـا بطر�قـة مباشـرة : التأث�� ع�� التوظيف·

ــق إ�شـــاء مشـــار�ع وتوظيـــف املـــوارد العاطلـــة ســـواءا يـــد عاملـــة أو غ���ـــا، أو عـــن طر�ـــق ��ـــ�يع الطلـــب الك�ـــ�  عـــن طر�ـ

زم ز�ـادة التوظيــف، وإن مــا نـراه �ــ� ا��زائــر �ـ� شــ�ل إ�شــاء �يئـات الــدعم واملرافقــة وز�ـادة �نتــاج والـذي بــدوره �ســتل

.)2010عايب، (ة ���� دليل ع�� تأث�� �نفاق العام ع�� التوظيف �قتصاديللمشار�ع 

�عمـــل ا���ومـــة و�وظيفـــة أساســـية ع�ـــ� تـــوف�� �عـــض ا��ـــدمات لصـــا�� الطبقـــات : التـــأث�� ع�ـــ� إعـــادة توز�ـــع الـــدخل·

ـــعالفق�ــــ ـــات الغنيــــة �ــــ� ا��تمـ ، حيــــث �عمــــل ع�ــــ� ز�ــــادة التحــــو�الت �12ة ع�ــــ� قــــدر أك�ــــ� مــــن الــــذي يحصــــل عليــــھ الطبقـ

. �جتماعية �� ش�ل منح ومساعدات ودعم املنتجات الضرور�ة والدنيا

التأث�� غ�� املباشر للنفقات العامة: ب

�ادة �� �نفاق العام إ�� ز�ادة أك�� �� الدخل، ، حيث تؤدي الز 13وأثر امل��لاملضاعفيظ�ر �ذا التأث�� من خالل أثر 

و�ذه الز�ادة �� الدخل سيوجھ جزء م��ا نحو �س��الك وجزء م��ا نحو �دخار، وما ينفق ع�� �س��الك سي�ون بمثابة 

الك، دخول لفئة جديدة بدور�ا ستوجھ جزء م��ا لالس��الك وجزء لالدخار طبعا سي�ون ذلك وفقا للميل ا��دي لالس��

ومن نتاج� الس�ثمارات، و�التا�� ف�ل ز�ادة �� �نفاق ا���ومي لدعم القدرة الشرائية ستدعم ز�ادة �جر وسيحول ا��زء 
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:

و�ذه الز�ادة �� الدخل القومي ست�ون مرتبطة بامليل ا��دي لالس��الك، حيث ت�ون الز�ادة �� يالدخل القومثمة ز�ادة 

.� �س��الك، حيث �لما �ان امليل ا��دي لالس��الك كب��ا أدى ذلك لز�ادة الدخلالدخل اك�� �عدة مرات الز�ادة �

سيؤدي إ�� ز�ادة املضاعفأما بال�سبة للم��ل ف�و �ع�� أن ز�ادة �نفاق العام يؤدي إ�� ز�ادة �� الدخل بفعل أثر 

سلع �س��الكية، ومنھ نخلص إ�� ان فكرة الطلب ع�� السلع �س�ثمار�ة ووسائل �نتاج لالستجابة لز�ادة الطلب ع�� ال

، و�غض النظر عن ما تواج�ھ �ذه 14املضاعف وامل��ل تت�امل لتفس�� الز�ادة �� الدخل ن�يجة الز�ادة �� �نفاق ا���ومي

ت العامة ات ال�� تتم�� بمرونة أك�� �� ا���از �نتا�� نوع النفقا�قتصاديالفكرة من انتقادات �و��ا �عمل �ش�ل أفضل �� 

.ومن �ستفيد م��ا

�قتصاديتأثر �نفاق العام بالنمو 2-3-2-

�عد الز�ادة �� �نفاق العام أحد الظوا�ر ال�� اصط�� عل �سمي��ا بقانون ال��ايد املستمر للنفقات ا���ومية أو 

�ادة �نفاق العام بمعدل أك�� يؤدي إ�� ز �قتصاديوالذي ينص ع�� أن الز�ادة �� معدل النمو A.Wagnerقانون فانجر 

�� نص�ب الفرد من الناتج القومي، حيث �عمد الدولة لز�ادة نفقا��ا ع�� قطاع ال��ة والتعليم ا��اصلةمن الز�ادة

حيث ت�ون Peacock et Wisemanو��شاءات ل��فاظ ع�� مستو�ات النمو ا��ققة، كما تفسر أيضا وفق أثر �زاحة لــ 

. 15نفقات العامة وفق قفزاتالز�ادة �� ال

و�اختالف القوان�ن املفسرة لظا�رة ز�ادة النفقات العامة ف�� ترجع لعامل�ن أساسي�ن، �ول �و تكفل الدولة 

، وتوصف الز�ادة بأ��ا ظا�ر�ة حيث ال يؤدي 16بوظائف وم�ام جديدة والثا�ي �و توسع الدولة �� القيام بوظائف�ا ا��الية

ز�ادة أو تنوع �� إشباع ا��اجات العامة، وز�ادة حقيقية حيث ��دف لز�ادة مستوى �شباع وتحقيق تنوع الز�ادة النقدية إ��

.17فيھ

فالز�ادة الظا�ر�ة �� النفقات العامة يمكن أن ن�س��ا إ�� انخفاض القوة الشرائية للوحدة النقدية أي ارتفاع �� 

باع العام فالبد من ز�ادة ا��صصات املتعلقة بالنفقات العامة، معدل الت��م، و�التا�� للمحافظة ع�� نفس مستوى �ش

.كما أن الز�ادة �� �نفاق العام �عت�� ظا�ر�ا عندما يحدث لالستجابة للز�ادة الس�انية

ومن أش�ال�ا ز�ادة الدعم ...أ�داف اقتصادية أو اجتماعية أو سياسيةأما الز�ادة ا��قيقية فقد ت�ون لتحقيق 

ة �� ش�ل مباشر أو غ�� مباشر لتحس�ن تنافسي��ا ب���يع�ا ع�� التصدير أو تحس�ن قدر��ا �قتصاديسسات املقدم للمؤ 

ع�� مواج�ة املنافسة �جن�ية، أما ��داف �جتماعية فتتمثل �� ز�ادة ��م الدعم املوجھ للعائالت و�فراد لتحس�ن 

.مستوى مع�ش��م

بي���نفاق العام ع�� ا��ال ال:نياثا

بقي تدخل الدولة �� �قتصاد �� حدود ضيقة �� أ�دافھ أال �� تحقيق معدالت نمو مرتفعة والعدالة �� توز�ع 

ع�� الب�ئة، ولم يتم التفطن ل�ذه النقطة إال �عد �قتصاديال��وة، فقد بقيت �� معزل عن دراسة وتحليل أثر ال�شاط 

��سان، ومع ذلك �ان �ناك من �عارض �ذا �تجاه، باعتباره �عرق مس��ة بداية ظ�ور �ثار السلبية ع�� الب�ئة و��ة 

فبعد تب�� الدول املتقدمة التنمية سواء من طرف اللو�يات والشر�ات املتعددة ا���سيات أو ح�� ح�ومات الدول، 

ا�ع �� ا��زائر �� سبعي�يات لضرورات ��تمام بالقضايا البي�ية لتحقيق التنمية أظ�رت دول عدم �نحياز �� مؤتمر�ا الر 

القرن املا��� معارضة لذلك �تجاه، حيث اعت�� أن �ذا ��تمام ل�س سوى انحراف عن املسارات التنمو�ة ال�� �انت 

. ضرورة اتباع املسارات التنمو�ة �� ش�ل�ا التقليدي بمعزل عن ال�لفة البي�ية ال�� قد ي��تب ع��ارأتترغب �� تب�يا�ا و 

، مك��م من �قتصاديتة املدافع�ن ع�� �ذا �تجاه الذي يرتكز ع�� ضرورة تب�� البعد البي�� �� ال�شاط لكن استما

فرض أف�ار�م، إذ بدأت املنظمات وال�يئات الدولية ت�ب�� ذلك من خالل عقد �جتماعات، وظ�ر بذلك مف�وم جديد 

.للتنمية ي�ب�� البعد البي�� و�و التنمية املستدامة

�قيقة تمثل �ذه النقطة أ�داف �لفية ا��الية ال�� ت�ن��ا املنظمات وال�يئات الدولية وع�� رأس�ا �مم و�� ا�

ثم دعم��ا الحقا �سبعة عشر 2015املتحدة حيث وضعت �� البداية خطة إنمائية من ثمانية أ�داف ي�ت�� العمل ��ا �� 
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2018مارس 14و13يومي 

املع�شة والرخاء بتوف�� التعليم وال��ة وتوف�� مياه الشرب �س�� للقضاء ع�� الفقر و�ل مظا�ره وتحس�ن مستوى �18دفا

و�� ��داف ال�� بدأ العمل ��ا ابتدأ .... �قتصاديوقنوات الصرف الص�� باإلضافة إ�� حماية �وكب �رض وتحقيق النمو 

)�قتصاديو البعد �جتما�� والبي�� (، و�� تحقق ��عاد الثالثة للتنمية املستدامة 2016جانفي 01من 

إن تحقيق �ذه ��داف ال �عد إلزاميا من الناحية القانونية، لك��ا متطلبات أساسية لبقاء ال�شر�ة واستمرار���ا، 

�ستد�� عمل وشراكة ب�ن مختلف الدول الغنية والفق��ة واملتوسطة الدخل مع مراعاة إم�انية �ل دولة، حيث يتوقع من 

العمل ع�� تحقيق�ا، لكن من املؤكد أيضا أن الس�� ا��ث�ث لتحقيق�ا س�تولد عنھ ح�ومات الدول تب�� �ذه ��داف و 

إشباعا أك�� وتحقيق منافع جديدة ما �انت لتتحقق بالوت��ة ال�� تجسدت �عد تب�� ال�يئات الدولية ل�ذه ��داف و�عبئة 

.19ات و��داف ال�� تحتاج للتحس�نالرأي العال�� لتحقيق�ا، لكن رغم ذلك يبقى التحس�ن مطلو�ا لوجود �عض الثغر 

كما أن الس�� لتحقيق �ذه ��داف س�تطلب  موارد مالية ونفقات ح�ومية حقيقية تضاف إ�� م��انيات وأعباء 

الدول، فالدول املتقدمة إضافة إ�� ما تنفقھ داخليا ع�� تحقيق �ذه ��داف ف�� مطالبة بتقديم منح وإعانات للدول 

.بدور�ا ستحول �ذه �عانات إ�� نفقات توجھ لتحقيق التنمية املستدامةمحدودة الدخل ال�� 

أ�مية �قتصاد البي��1-

�عد التنمية املستدامة من مواضيع الساعة ال�� ش�دت تطورا ع�� مراحل زمنية متعاقبة ظ�رت من خالل 

باملستطاع تناول أي سياسة من السياسات ، ح�� إنھ لم �عد�20جتماعات املؤتمرات الدولية منذ خمسي�يات القرن املا���

ال�� ت�ت���ا الدول واملنظمات الدولية دون �خذ �ع�ن �عتبار ملف�وم �ستدامة ال�� ط�� ون�� مف�وم�ا ع�� عدة عقود، 

� عن التنمية ة والسياسات ا���ومية و�تجا�ات ال�� تت�نا�ا املنظمات الدولية، ليع��قتصاديليأخذ ح��ا كب�� �� �دبيات 

بأ��ا تلك ال�� تحقق احتياجات ا��يل ا��اضر دون أن تؤثر سلبا ع�� تلبية احتياجات �جيال القادمة، حيث ان�شر �ذا 

الوز�ر �ول لل��و�ج ورئ�سة املفوضية العاملية للب�ئة والتنمية سنة Gro Harlem Brundtlandاملف�وم �عد صدور تقر�ر 

لتنمية املستدامة ليأخذ �عدا زمنيا أوسع لي�ون تلبية �ذه ا��اجيات مرتبط بمف�وم البقاء ، ولقد تطور مف�وم ا1987

، أي أن يحصل �ل جيل ع�� ما يحتاج إليھ �ش�ل مالئم دون نقصان �� القيمة،  (Gagnon, 2005)و�ستمرار�ة واملساواة

ل�ستغل�ا �ل جيل حيث يحصل ع�� �قل ع�� نفس فالع��ة �� تب�� سياسة تنمو�ة مستدامة �� ا��فاظ ع�� موارد الطبيعة 

.القدر من �شباع الذي حصل عليھ ا��يل السابق

ومف�وم التنمية املستدامة و�ش�ل خاص �� �عده البي�� بقي يفرض وجوده �� الساحات الدولية ومن طرف ال�يئات 

طرفھ تخضع ملدى استجاب��ا للمعاي�� البي�ية وقياس الدولية بما ف��ا البنك الدو�� ح�� أ��ت املشار�ع ال�� يتم تمو�ل�ا من 

يأخذ �� وقتنا ا��ا�� أش�اال عديدة -��تمام بالقضايا البي�ية–، �ذا املتطلب �سا��� 21بصم��ا البي�ية ليتم قبول تمو�ل�ا

أسر، ومؤسسات (راف م��ا ما ل�ا عالقة مباشرة ��ا وأخرى غ�� مباشرة، و�مثل ��تمام بالب�ئة تحديا حقيقيا ل�ل �ط

ملعا��ة مختلف املشا�ل ال�� ت��تب عن أي سلوك �شري يمكن أن يؤثر ع�� الب�ئة و�تطلب إيجاد حلول ل�ذه ) وح�ومات

.املشا�ل

و�ذه ا��لول تا�ي من خالل البحث والتطو�ر و�التا�� البد أن ت�ون سياسة ���يع البحث والتطو�ر متضمنة ملف�وم 

شار�ع م�ما �انت طبيع��ا اقتصادية أو اجتماعية تحت وصاية القطاع العام ضمن إطار الب�� التحتية �ستدامة بمع�� أن امل

ة ي�ب�� ان تحظى �قتصاديأو غ���ا أو تلك ال�� ينجز�ا القطاع ا��اص فإن املعاي�� البي�ية إضافة إ�� املعاي�� �جتماعية و 

.ة و�جتماعية�قتصادي�� �خرى باال�تمام والرعاية وقد تر�� الكفة إل��ا ع�� حساب املعاي�� 

تظ�ر أ�مية القطاع البي�� من خالل مسا�متھ �� ت�و�ن القيمة املضافة ومن ثمة الناتج الدخ�� ا��ام وكذا 

�ل البيانات �� دول �تحاد �ورو�ي ارتفاعا �� التوظيف �� مسا�متھ �� ز�ادة مستو�ات التوظيف �� ا��تمع، إذ ��

القطاعات البي�ية يفوق �رتفاع �� �قتصاد ونفس ال���ء ينطبق ع�� نمو القيمة املضافة �� �ذا القطاع، و�و ما يت�� 

:من الش�ل أدناه
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2007-2015دراسة تحليلية لإلنفاق العام البي�� �� دول �تحاد �ورو�ي خالل الف��ة

:

، 2000-2014(ضافة ا��ام ب�ن �قتصاد البي�� و�قتصاد ك�ل مقارنة ب�ن معدل نمو التوظيف والقيمة امل-1-ش�ل 

UE 28 (

Source : Commission européenne, economie de l’environnement : emploi et croissance, 
site : http://appsso.eurostat.ec.europa.eu , téléchargé le 17/01/2018.

أما حسب مجاالت ��تمام بالقطاع البي�� فنالحظ أن الز�ادة ا��ققة �� التوظيف تركزت �� قطاع موارد الطاقة املتجددة ال�� �عت�� 

قطاعات �خرى فقد احدث مجاالت ��تمام �� �قتصاد البي��، ما �ع�� أن �ذا القطاع املستحدث أك�� استقطابا لليد العاملة مقارنة ب�يقية ال

و�انت أع�� �سبة م��لة �� قطاع الطاقات املتجددة �س�بة تجاوزت 2000-2014ب�ن 49%�ان معدل نمو التوظيف �� القطاع البي�� ك�ل 

.35%، كما وصل معدل نمو التوظيف �� قطاع معا��ة النفايات إ�� %189

)UE 28، 2000-2014(مجاالت القطاع البي�� تطور التوظيف �� مختلف-2- ش�ل 

Source : Commission européenne, economie de l’environnement : emploi et croissance, 
site : http://appsso.eurostat.ec.europa.eu , téléchargé le 17/01/2018.

الب�ئة وإن �ان مستقال �� �عض ��شطة، ف�و متواجد �� ت�و�ن القطاعات �ساسية املش�لة للقيمة وقطاع

:ة �� دول �تحاد �ورو�ي�قتصادياملضافة وفيما ي�� �سب توز�ع مسا�مة �قتصاد البي�� �� القطاعات 
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2007-2015دراسة تحليلية لإلنفاق العام البي�� �� دول �تحاد �ورو�ي خالل الف��ة

2018مارس 14و13يومي 

)UE 28، 2014(ة �قتصاديتصاد البي�� �� القطاعات �سبة القيمة املضافة ا��ام لالق-3-ش�ل 

Source : Commission européenne, economie de l’environnement : emploi et croissance, 
site : http://appsso.eurostat.ec.europa.eu , téléchargé le 17/01/2018.

ووا�� جدا أن أن مسا�مة �قتصاد البي�� مرتفعة �� قطاع موارد الطاقة و�� املياه والك�ر�اء والغاز، باعتبار أ��ا 

.�عد مجاال خصبا أل�شطة للطاقات البديلة واملتجددة

�نفاق العام البي��2-

ف�� املوارد املالية ال�� يتم إنفاق�ا إن ز�ادة ��تمام بالبي�ية ال يتطلب اجتماعات وخطب بل يجب أن ي�بع ذلك بتو 

لتحقيق ��داف البي�ية، و�ان البد من أن ت�ون املبادرة من طرف ح�ومات الدول وع�� رأس�ا الدول املتقدمة، و�و ما ظ�ر 

ضاء من خالل ما سنصط�� ع�� �سميتھ باإلنفاق العام البي��، و�ذا �نفاق ��دف �ش�ل أسا��� إ�� ا��افظة والتقليل والق

، و�توزع �ذا �نفاق العام ع�� مجاالت عديدة، تقسم حسب تص�يف �تحاد 22ع�� �ل ما من شأنھ التأث�� سلبا ع�� الب�ئة

�ورو�ي إ�� النفايات ومياه الصرف الص�� وال�� يمكن اعتبار�ا مجاالت تقليدية ثم يا�ي �نفاق ع�� ا��افظة ع�� ال�واء 

.� والنفايات املشعة وقطاعات أخرى وتقليل ال��يج والتنوع البي�

إ�� �نقاق ا��اري و�نفاق الرأسما��، و�شمل �نفاق �قتصاديو�نقسم �نفاق العام البي�� أيضا وفق املعيار 

�ن مثل نفقات �شغيل املرافق العامة وأجور العمال �قتصاديا��اري اس��الك املنتجات البي�ية من مختلف املتعامل�ن 

أما �نفاق الرأسما�� فيقسم إ�� إنفاق رأسما�� مباشر من خالل ... ات وعمليات الصيانة ال�� ل�ا عالقة با��ال البي��و�عان

مشار�ع ��شاء و�ناء الب�� التحت�ية و�شمل أيضا �نفاق العام ع�� �س�ثمارات مثل شراء التج���ات أو إ�شا��ا �� ح�ن أن 

مباشر و�� �س�ثمارات ال�� يقوم ��ا القطاع ا��اص بدعم من الدولة للقيام باالس�ثمارات ال�� �نفاق العام الرأسما�� غ��

ل�ا عالقة بمختلف مجاالت حماية الب�ئة، و�مكن القول بأن �نفاق العام البي�� وفق �ذا التقسيم سي�ون لھ تأث�� غ�� 

ر امل��ل، حيث يؤدي �نفاق ع�� �جور و�عانات ودعم مباشر ع�� النمو وفق املذ�ب الكي��ي بموجب أثر املضاغف وأث

القطاع ا��اص �� ال��وض باأل�شطة البي�ية املتنوعة إ�� ز�ادة �س��الك وامليل ا��دي لالس��الك وكذا ز�ادة �س�ثمارات 

.�قتصاديومن ثمة ز�ادة الدخل والنمو 

ا �ذه تحليل وضعية �نفاق العام البي�� �� دول �تحاد ولدراسة تطور �نفاق العام البي�� اخ��نا �� دراس�ن

�ورو�ي، نظرا لتوفر البيانات �حصائية بخصوص�ا وقرب اقتصاديا��ا من ا��زائر �� ظل الشراكة القائمة ب�ن ا��انب�ن 

الدول UE 28تحاد �ورو�ي ال�� غالبا ما يتم نقل خ��ا��ا من �تحاد �ورو�ي نحو ا��زائر، وقد اخت��نا إ�� جانب دول �

.من حيث ��م �نفاق �� �ل مجال من مجاالت �نفاق العام البي��2015الست �و�� سنة 

UE 28دراسة تطور �نفاق العام البي�� �� دول �تحاد �ورو�ي 3-

ب�ئة خالل الف��ة املمتدة من دولة ع�� حماية ال28و�مثل ا��دول التا�� تطور �نفاق العام �جما�� �ورو�ي لـــ 

2015-2007:
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2007-2015دراسة تحليلية لإلنفاق العام البي�� �� دول �تحاد �ورو�ي خالل الف��ة

:

€M) 2007-2015(ع�� حماية الب�ئة )UE 28(تطور �نفاق العام �ورو�ي - 1-جدول 

200720082009201020112012201320142015السنة

28101315,8102243,2109485,6109419,3109455,8110793,7112076,5114393118916,4(�تحاد �ورو�ي 

16875,017796,019207,019833,020406,021009,021651,021984,021930,0فر�سا

20429,916975,216945,017920,616729,317219,815916,218357,120285,5اململكة املتحدة

12707,013098,017729,015479,015796,016569,017447,017791,018468,0أملانيا

12403,013235,013868,013796,014455,014575,015494,015326,015876,0إيطاليا

�9576,09928,010546,010286,010295,010073,010076,09770,010412,0ولندا

10764,010884,011518,011358,010174,09302,08621,09096,09293,0إسبانيا

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu: المصدر

، و�عد 2011يو�� ا��دول اعاله ارتفاع �نفاق العام ع�� حماية الب�ئة �� دول �تحاد �ورو�ي خاصة �عد سنة 

��م �نفاق العام فر�سا متقدمة ع�� بقية الدول مع ���يل �عض التذبذبات لدى �عض الدول مثل بر�طانيا وتراجع �� 

:البي�� �� إسبانيا، أما من حيث مجاالت �نفاق العام ف�� موزعة كما ي��

إدارة النفايات: أوال

€M) 2007-2015(تطور �نفاق العام �ورو�ي ع�� إدارة النفايات - 2-جدول 

GEO/TIME200720082009201020112012201320142015
539,1 400,459 192,356 425,954 093,053 482,852 017,051 286,649 48 �2847تحاد �ورو�ي 

572,3 222,415 591,014 389,312 053,613 422,113 044,613 417,413 13 15اململكة املتحدة
301,0 294,011 878,011 604,010 263,010 550,010 978,09 408,08 013,08 8فر�سا

553,0 909,010 868,09 594,09 242,08 305,08 697,07 240,06 555,06 5إيطاليا
283,0 067,05 041,05 811,05 785,04 640,04 355,04 202,04 240,04 4أملانيا

251,0 214,05 917,05 365,04 373,05 809,05 076,05 237,05 748,05 4اسبانيا
411,0 440,03 474,03 573,03 538,03 599,03 464,03 367,03 246,03 �3ولندا

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu: المصدر

ليار م15ع�� معا��ة النفايات �� اململكة املتحدة بأك�� من 2015من ا��دول يت�� لنا بأن الدول �ك�� إنفاقا سنة 

مليار يورو كما تجاوز ��م إنفاق 11يورو مع ���يل تذبذب �� �نفاق العام من ف��ة ألخرى وتل��ا فر�سا بمبلغ يفوق 

مليار يورو ثم تأ�ي أملانيا �� املرتبة الرا�عة م��ل�ن تزايدا مستمرا �� ��م �نفاق العام وخلف�ا إسبانيا بأك�� من 10إيطاليا 

.ة تذبذبا �� �نفاق العامنصف مليار يورو م��ل

إدارة مياه الصرف الص��: ثانيا

€M) 2015-2007(ع�� إدارة مياه الصرف الص�� تطور �نفاق العام البي�� �ورو�ي- 3-جدول 

GEO/TIME200720082009201020112012201320142015

147,6 832,519 172,418 313,119 521,319 238,619 539,320 339,920 090,120 �20تحاد �ورو�ي

447,0 601,04 780,04 916,04 939,04 831,04 011,04 732,05 405,04 4فر�سا

351,0 193,04 180,04 882,04 815,03 717,03 855,03 967,03 990,03 3أملانيا

289,0 119,03 600,03 518,03 611,03 549,03 699,03 468,03 353,03 �3ولندا

553,1 410,01 359,21 301,21 275,41 163,81 092,51 692,3884,91سو�سرا

529,0 500,01 336,01 433,01 219,01 897,01 467,01 274,01 794,01 1اسبانيا

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu: المصدر

� لنا من ا��دول بأن ��م �نفاق العام ع�� إدارة مياه الصرف الص�� ال تتجاوز العشر�ن مليار يورو �� يت�

م��ال تذبذبا من سنة ألخرى، وال تتجاوز النفقات العامة النصف مليار يورو �� اك�� الدول 28مجموع دول �تحاد �ورو�ي 

.ت املم�لة املتحدة ضمن الدول �ك�� إنفاقاإنفاقا ع�� �ذا البند و�ما فر�سا وأملانيا وغاب
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2007-2015دراسة تحليلية لإلنفاق العام البي�� �� دول �تحاد �ورو�ي خالل الف��ة

2018مارس 14و13يومي 

محار�ة التلوث:ثالثا

€M) 2015-2007(تطور �نفاق العام �ورو�ي ع�� محار�ة التلوث - 4-جدول 

GEO/TIME200720082009201020112012201320142015

726,1 991,713 322,713 689,814 929,913 578,412 724,712 486,114 515,49 8دول �تحاد �ورو�ي 

740,0 614,04 502,04 308,04 669,04 794,03 248,03 927,06 591,01 1أملانيا

776,0 891,01 939,01 953,01 086,01 088,02 256,02 108,02 118,02 �2ولندا

732,0 762,01 849,01 692,01 591,01 873,01 786,01 406,01 107,01 1فر�سا

158,0 143,01 506,01 20,00,083,0184,0304,0738,01اليونان

013,3 87,799,6162,5864,3697,6752,4656,4941,61سو�سرا

413,0949,0962,0854,0674,0602,0637,0 290,01 066,01 1إيطاليا

260,1261,2318,8588,7297,3203,5201,4610,3632,4املم�لة املتحدة

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu: المصدر

مليار يورو،  و�عد أملانيا أك�� الدول إنفاق ع�� �ذا 13يت�� من ا��دول أن ��م �نفاق العام �ورو�ي وصل إ�� 

ة مالي�� يورو، كما نالحظ الز�ادة الكب��ة �� ��م �نفاق إ�� أك�� من ست2009ا��ال إذ وصل ��م �نفاق العام سنة 

، 2015نالحظ أنھ وصل إ�� ما يز�د عن املليار يورو سنة 2008العام من دولة اليونان فبعد أن �ان عند مستوى الصفر سنة 

.بامتفوقة �� ذلك ع�� �ل من سو�سرا وإيطاليا واململكة املتحدة ال�� ش�د ف��ا �نفاق العام تذبذ

ا��افظة ع�� التنوع البيولو��:را�عا

€M) 2015-2007(ع�� ا��افظة ع�� التنوع البيولو�� )UE 28(تطور �نفاق العام �ورو�ي - 5-جدول 
GEO/TIME200720082009201020112012201320142015

292,8 438,912 343,111 999,511 491,210 939,711 400,111 619,112 523,011 11دول �تحاد �ورو�ي

076,0 197,03 245,03 248,03 456,03 704,03 706,03 710,03 774,03 3إيطاليا

827,0 745,01 834,01 791,01 648,01 510,01 361,01 166,01 118,01 1فر�سا

692,0 070,01 �553,0682,0723,0729,0726,0710,0791,01ولندا

476,0 417,01 373,01 296,01 216,01 089,01 090,01 007,01 985,01أملانيا

162,0 053,01 025,01 238,01 673,01 043,01 772,02 225,02 247,02 2إسبانيا

911,8660,6536,5670,3586,5535,2595,8612,8766,0اململكة املتحدة

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu: المصدر

يت�� ��م �نفاق العام ع�� �ذا البند منخفض مقارنة ببقية ا��االت �خرى، إذ ال يتعدى فيھ ��م �نفاق العام 

ل ا��دول الز�ادة مليار يورو، وإيطاليا وحد�ا يمثل ف��ا ��م �نفاق العام ر�ع �ذا املبلغ ، كما ي�ب�ن من خال12الك�� 

حيث �ان ��م 2007املضطردة �� ��م �نفاق العام من طرف �ولندا حيث ارتفع ��م إنفاق�ا بثالثة مرات منذ سنة 

2247مليون يورو وتراجع ��م افنفاق �� إسبانيا إ�� النصف تقر�با من 1692مليون يورو ليصل إ�� �553نفاق العام 

.2015سنة 1162إ�� 2007سنة 
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2007-2015دراسة تحليلية لإلنفاق العام البي�� �� دول �تحاد �ورو�ي خالل الف��ة

:

البحث والتطو�ر:خامسا

€M) 2007-2015(ع�� البحث والتطو�ر املتعلق بحماية الب�ئة )UE 28(تطور �نفاق العام �ورو�ي - 6-جدول 

GEO/TIME200720082009201020112012201320142015

525,8 118,24 673,64 845,03 709,93 902,63 455,23 498,33 941,23 3دول �تحاد �ورو�ي 

275,0 211,01 092,01 065,01 084,01 051,01 817,0851,0973,01أملانيا

052,6 938,1632,9611,7908,1669,4822,6728,9743,11اململكة املتحدة

474,0413,0312,0341,0373,0357,0373,0700,0768,0فر�سا

476,0529,0555,0559,0524,0426,0433,0405,0418,0إسبانيا

373,0405,0344,0347,0340,0429,0334,0332,0329,0إيطاليا

92,0121,998,7116,4120,6139,8118,6150,1153,8بولونيا

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu: المصدر

، لكنھ �ان متذبذبا من ف��ة 2015إ�� �2007 �ذا ا��ال قد ارتفع من سنة من الوا�� أن ��م �نفاق العام ع�

ألخرى ع�� مستوى دول �تحاد �ورو�ي ك�ل وع�� مستوى �ل دولة، كما أن  ��م �نفاق العام ال يمثل مبلغا كب��ا مقارنة 

ع�� البحث والتطو�ر يتمثل �� ���يع ببا�� ا��االت، و�مكن أن ن�سب �ذا �نخفاض لعدة أسباب، أن إنفاق ا���ومات 

ودعم القطاع ا��اص، حيث يقع العبء �ك�� �� �نفاق العام ع�� البحث والتطو�ر ع�� القطاع ا��اص و�ش�ل خاص 

��ل �نفاق العام الفر���� الك�� ع�� البحث والتطو�ر �� مجال الب�ئة خمسة مليار 2014ففي سنة ،23املؤسسات الكب��ة

مليون يورو مرتفعا ب�سبة تفوق 700وسا�م �نفاق العام بــ 2013مقارنة �سنة 14.5%�ل ارتفاعا ب�سبة يورو حيث �

.  2013مقارنة �سنة %87

ففي بيانات لالتحاد �ورو�ي نجد أن الدعم يوجھ ��تلف املؤسسات باختالف أ��ام�ا، و�ذا الدعم يوجھ �ش�ل 

ل�� �عت�� ف��ا الدعم ا���ومي محفزا قو�ا ع�� بذل ا���ود و�نفاق العام ع�� كب�� للمؤسسات الصغ��ة واملتوسطة، ا

.البحث والتطو�ر حيث يمثل �سبة كب��ة من ��م إنفاق �ذه املؤسسات

كما أن تراجع �نفاق العام ع�� البحث والتطو�ر �� ا��ال البي��، يمكن ان ن�سبھ إ�� أن مشار�ع البحث والتطو�ر 

ز�ا إما أن ان ا��افظة ع�� الب�ئة ل�س من أولو�ا��ا، بمع�� آخر أن مشار�ع البحث والتطو�ر قد تتضمن �دف ال�� يتم إنجا

ا��افظة ع�� الب�ئة حيث تأخذ املعاي�� البي�ية �� قبول البدأ �� املشار�ع وإنجاز�ا، لك��ا ل�ست مشار�ع بحث بي�ية، و�� 

.  ، وفق مفا�يم �قتصاد �خضرLes activités périphériquesت�ت�� لأل�شطة ا��ان�ية 

ا��اتمة

ة فما ب�ن دولة حارسة ودولة مالكة لعناصر �قتصادي�� نظرتھ لدور الدولة �� ا��ياة �قتصاديتطور الفكر 

ة ما يجب �نتاج ودولة متدخلة تباي�ت الرؤى و�تجا�ات، لكن �� �خ�� أظ�رت الوقا�ع أن الظروف �� ال�� تم�� ع�� الدول

.  فعلھ، من خالل السياسات النقدية واملالية، �ذه �خ��ة يمثل ف��ا �نفاق العام احد أقطابھ

و�� السنوات �خ��ة ش�د العالم اتج�ا نحو حماية الب�ئة، �س�ب �نزالقات الكب��ة ال�� ش�د��ا الب�ئة إ�� مستو�ات 

ة �قتصاديئية ��دف لتحقيق التنمية املستدامة بأ�عاد�ا ال يمكن الس�وت ع��ا، ما استد�� وضع سياسات إنما

.و�جتماعية والبي�ية

و�جتما�� قديم قدم ظ�ور الدول فإن البعد البي�� يمكن القول بأن �قتصاديوإذا �ان ��تمام بالبعدين 

ملشا�ل البي�ية ح�ومات دول العالم ��تمام بھ بالصورة ال�� �� عل��ا �ن حديثة بل إ��ا تمثل موضة العصر، فقد وضعت ا

.أمام تحديات حقيقية وجب التعامل مع�ا، من خالل التعامل ضمن إطار م�سق ع�� املستوى العال��

و�ذا ال��ايد �� ��تمام بمجال الب�ئة تولد عنھ ز�ادة �� �نفاق العام سواء ما �علق م��ا بمعا��ة النفايات ومياه 

�� مجاالت حديثة مثل تلك املتعلقة بمحار�ة التلوث أو بحماية التنوع البيولو�� وحماية الصرف كمجاالت تقليدية أو

ا��يوانات �يلة لالنقراض و�مكن اعتبار �نفاق العام ع�� البحث والتطو�ر �� ا��ال البي�� بمثابة النقطة امل�مة والفارقة 
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2007-2015دراسة تحليلية لإلنفاق العام البي�� �� دول �تحاد �ورو�ي خالل الف��ة

2018مارس 14و13يومي 

وأ�م متغ�� للتعب�� عن مدى تقدم الدول ) الب�ئة(ضة العصر ب�ن الدول املتقدمة و�قية الدول �خرى، ف�و يجمع ب�ن مو 

. وتطور�ا

لكن ما توصلت إليھ الدراسة من خالل البيانات املتحصل عل��ا حول اقتصاديات دول �تحاد �ورو�ي �� وجود 

صات، �� ح�ن لم تفاوت كب�� �� ��م �نفاق العام ع�� حماية الب�ئة إذ سيطرت ا��االت التقليدية ع�� معظم ا��ص

تحظى ا��االت ا��ديثة سوى بمبالغ منخفضة، لكن أ�م مالحظة يمكن أن �ش�� إل��ا أن معدل نمو �نفاق العام ع�� 

. ا��االت ا��ديثة �ان أع�� منھ مقارنة با��االت التقليدية خاصة �� مجال محار�ة التلوث

رة بالب�ئة مثل ا��صصات املوج�ة مباشرة ��مع النفايات و�ذه الز�ادة �� �نفاق العام منھ ما لھ عالقة مباش

ومعا����ا كما يمكن أن ت�ون لھ عالقة غ�� مباشرة بحيث ت�ون ��داف البي�ية ضمنية �� إنجاز مشروع مع�ن، مثل توف�� 

.�نارة العمومية �� منطقة معينة باالعتماد ع�� مصادر الطاقة املتجددة مثل الطاقة الشمسية

، لكنھ ع�� مستوى 2007-2015أن �نفاق العام البي�� ع�� مستوى �تحاد �ورو�ي ��ل ارتفاعا ب�ن ورغم 

ا��االت الفرعية �ان متذبذبا �عض ال���ء وكذلك ا��ال بال�سبة لبقية الدول، غ�� أنھ و�ش�ل عام استجاب لظا�رة ازدياد 

ث حول أسباب �ذه التقلبات، و�مع�� عالقة �نفاق العام البي�� النفقات العامة، و�و ما يضعنا أمام إش�الية جديدة للبح

.و�و ما يمثل بال�سبة لنا أحد آفاق البحث حيث اكتفينا �� الدراسة �عرض بيانات إحصائية وصفية�قتصاديبالنمو 
املراجع�حاالت و 

1
.22رمضان صديق، الوج�� �� املالية العامة وال�شر�ع الضر���، بدون سنة �شر، ص -

2
.39ص ،1998، مصر، الشروقدار وي، الب�بال -

3
.41الب�بالوي، مرجع سابق، ص -

.52، ص 2016جامعة أم البوا��، . ��ي�� الطيب، مطبوعة مستوفات ملقياس السياسة النقدية واملالية-4
5

- Damarey S., Finances publiques, Gualino Eds, France, 2008, p.30.
.73-84، ص ص 2009، إثراء لل�شر والتوز�ع، عمان، 1الع�� عادل، املالية العامة والقانون املا�� والضر���، ج -6
7

. 16، ص 2016بن ط��، املالية العامة، مطبوعة، جامعة �سكرة، -

.16جامعة تلمسان مرجع سابق، ص . وأثره ع�� التنمية املستدامة،اطروحة دكتوراهفتوح خالد، تطور �نفاق ا���ومي -8

تحليـل قيا�ـ��، مجلـة الغـري للعلـوم �قتصـادية ) 1975-2010(�ـ� العـراق للمـدة ( Wagner's law )كـر�م سـالم حسـ�ن الغـال��، �نفـاق العـام العـام واختبـار قـانون فـاج�� -9

.29-52، ص ص 2012، 25، العدد 08و�دار�ة، مجلد 

.68فتوح، مرجع سابق، ص -10

.73فتوح، مرجع سابق، ص -11

.28دمحم حل�� مراد مالية الدولة، جامعة ع�ش شمس، مصر، بدون سنة �شر، ص -12

، ص ص 2003وان املطبوعـات ا��امعيـة، ا��زائـر، محرزي دمحم عبـاس، اقتصـاديات املاليـة العامـة، �يـرادات العامـة، النفقـات العامـة، امل��انيـة العامـة للدولـة، ديـ: أنظر-13

100-94.

.117-119، ص ص 1992مدخل لدراسة أصول الفن املا��، درا ال��ضة العر�ية، ب��وت، : وعادل أحمد حش�ش، أساسيات املالية العامة

.84، عمان، ص 2014حسن دمحم القا���، �دارة املالية العامة، ��اديميون لل�شر والتوز�ع، -14

، مجلـة  �ARDLعـض �دلـة التجر��يـة لقـانون فـا�غر باسـتعمال مقار�ـة مـن�� ا��ـدود: ادر�ـوش وناصـور عبـد القـادر، النمـو �قتصـادي و اتجـاه �نفـاق العـام �ـ� ا��زائـر-15

.2012، �11قتصاد واملانجمنت، العدد 

.مصر، ب سنة �شر�سرى أبو العال، املالية العامة وال�شر�ع الضر���، جامعة ب��ا، -16

.100عادل أحمد حش�ش، مرجع سابق، ص ص -17
18 - http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/wp-content/uploads/sites/2/2015/12/SDG.Overview.pdf
19

- http://www.un.org/ar/millenniumgoals/pdf/MDG.2015.Report.Summary.pdf

.15-17، ص ص 2015نمية املستدامة، دار الراية، عمان، عبد الرحمن سيف سردار، الت-20

.3، ص 1998، أكتو�ر OP 4.01التقييم البي��، امل�شور : مؤسسة التمو�ل الدولية، سياسات العمليات-21

22 - http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Environmental_economy_-_employment_and_growth/fr
23

ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/R_%26_D_expenditure/fr#D.C3.A9penses_de_R.C2.A0.26.C2.A0D_par_source_de_financement
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

تبسة- جامعة العربي التبسي
كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر 
وبالتنسیق مع مخبر الدراسات البیئیة والتنمیة المستدامة

اإلنفاق البيئي

دامة ومتطلبات الحكم الراشدبین حاجات التنمیة المست
)The 5th IFES –TEBESSA/2018©(

2018مارس 14-13

2016-�2000ةللف�kauffmanتقييم تجر�ة ا��كم الراشد �� ا��زائر  وفق مؤشرات كوفمان 

:م��ص

و إن �صالحات �قتصادية لم تمكن الدول النـامية من تحقيق تنمي��ا �قتصادية ا��قيقية ع�� الرغم من �م�انات و املوارد املتاحة 

ذلك راجع لعدم تما��� �صالحات �قتصادية مع �صالح املؤسسا�ي �صالحات املطبقة، حيث يؤكد جل �قتصادي�ن أن س�ب

فاألسواق الفاعلة ال تحتاج إ�� أسواق اقتصادية فحسب، بل أسواقا سياسية أيضا، و��ذا ظ�ر ما يطلق عليھ ا��كم الراشد  الذي 

قتصادي إ�� تنمية مستدامة، وتحاول �ذه يمثل بدوره محور مكمل لإلصالحات �قتصادية من ا��يل الثا�ي، الذي يحول النمو �

- 2000الدراسة �سليط الضوء ع�� واقع ا��كم الراشد �� ا��زائر ، ومحاولة تقيم �ذه التجر�ة من خالل مؤشرات �وفمان للف��ة 

2016.

.ا��كم الراشد، �صالحات �قتصادية ، مؤشر �وفمان : ال�لمات املفتاحية 

Abstract: 

Economic reforms have not enabled developing countries to achieve their real economic 
development despite the available resources and reforms. Most economists assert that this 
is because economic reforms are not consistent with institutional reform. Effective markets 
need not only economic markets but political markets This, too, demonstrates the so-called 
good governance, which in turn represents an integral part of the second-generation 
economic reforms that transform economic growth into sustainable development. This 
study attempts to shed light on the reality of good governance in Algeria, Djerba by 
Kaufman indicators for the period 2000-2016.
Key Words : High judgment; Economic reforms; From Kaufman

يو�س ز�ن . دأحمــــد نصيـــر .د

�زائر، ا�جامعة الوادي�زائر، ا�جامعة الوادي 

eloued.dz-ahmed@univ-necireloued.dz-younes@univ-zine
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للف��ةتقييم تجر�ة ا��كم الراشد �� ا��زائر  وفق مؤشرات كوفمان 

2018مارس 14و13يومي 

: تم�يد

إن مف�وم النمو نال ح��ا كب��ا من ��تمام ��دف معرفة مصادره وأساليب تحقيقھ وكيفية استدامتھ

�� دول املغرب وا��يط والب�ئة املدعمة لھ، وعالقتھ باإلصالحات �قتصادية، وقد �عزز �ذا �تجاه �عد تخ

العر�ي عن نظام التخطيط املركزي و�عالن عن تب�� نظام اقتصاد السوق كبديل لتحقيق النمو القابل 

لالستمرار �عد مس��ة طو�لة امتدت ألك�� من ثالث�ن عام �انت تركز ف��ا أنظمة التخطيط السابقة ع�� ز�ادة 

اج مع �در كب�� للت�اليف، مع العلم أن �اتھ ال��امج �نتاج والنمو من خالل وضع أرقام كمية مس��دفة لإلنت

عانت من قصور كب�� يرجع أساسا إ�� �ذه ال��امج �� حد ذا��ا، ال�� حاولت التعا�ش مع أنظمة اقتصادية 

عرف��ا البلدان النامية م���ا التوجھ �داري والتخطيط املركزي و�ذه �نظمة تتم�� �غياب ا��وافز، وان�شار 

عدم الكفاءة تجعل من الصعو�ة تحقيق أ�داف برامج �صالح �قتصادي �� ظل �ذه املواءمة الفساد و 

.والتعا�ش

�عت�� موضوع التنمية من ب�ن أ�م املواضيع ال�� تلقى ا�تمام الباحث�ن فـي امليـادين الـسياسية و�قتصادية 

حقا مكرسا لدى 1986مم املتحدة �� عام و�جتماعية، لذلك اعت��تھ املنظمات الدولية وع�� رأس�ا �يئة � 

املتطورة وال�� بلغت الشعوب كغ��ه من ا��قوق �خرى، ومنھ �س�� الكث�� من الدول النامية ال��اق بالـدول 

الكالم �ن عن فبعد أن �ان ا��ديث عن التنمية �قتصادية الشاملة أصبح. قياسات كب��ة من التقدم 

أن التنمية أصبح ا ثم التنمية �دار�ة وأ�عاد�ا، ولم يتوقف �مر إ�� �ذا ا��د بـلالتنمية ال�شر�ة ومقاي�س�

�انت ا��يارات التنمو�ة ل��زائر، خيارات ذات توج�ات متباعدة �عد ل�ا عالقة با��كم الراشد أو ا��وكمة 

جھ الدولة ا��زائر�ة �ستقالل، �عتمد ع�� تصدير املواد �ولية ف�� اقتصاديات ر�عية، فالتحدي الذي وا

�و كيفية �نتقال من نظام اقتصادي ر��� �سيطر عليھ الدولة مركز�ا إ�� نموذج اقتصادي تناف��� محدثا 

.لفائض الدخل و�خلق فرصا للشغل

:ومماسبق يمكن طرح �ش�ال التا�� 

ا�� �ذه ؟ ، وم2016-200ما�وواقع ا��كم الراشد �� ا��زائر �� ظل ال��امج التنمو�ة للف��ة 

التجر�ة وفق مؤشرات كوفمان ؟ 

ال�شأة وأسباب الظ�ور ، املفا�يم و��عاد: ا��كم الراشد : أوال

إن �خفاقات �� تنفيذ السياسات التنمو�ة ال�� اق��ح��ا املؤسسات املالية الدولية للدول النامية أدت 

الدول النامية إ�� محاولة تطبيق �سلوب ال�ع�اسات سلبية ع�� �ذه ا��تمعات، و�ذا ما دفع بالعديد من

الديمقراطي ومحاولة تجسيد ا��كم الراشد من أجل تحقيق الفعالية و الفاعلية �� تجسيد الشؤون العامة 

و ال�سي�� ا��يد لإلم�انيات املتاحة، و �عت�� ا��كم الراشد من ا��اور الرئ�سية لإلصالحات �قتصادية من 

.ا��يل الثا�ي

: �� بحث �عنوان 1937ظ�ر مصط�� ا��اكمية عام :أة و التطورات التار�خية ل��كم الراشدال�ش. 1

the nature of the firm والذي أنجز من طرف ،Ronald Coase واليوم نجد أن ا��كم الرشيد لھ ،

كمية بأ��ا العديد من املصط��ات واملفا�يم ، ففي خالل سنوات السبعي�يات عرف �عض �قتصادي�ن ا��ا

مختلف �جراءات املوضوعة محل التطبيق من طرف املؤسسة ألجل إيجاد ت�سيقات داخلية �غية تخفيض 
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2016-2000للف��ة  تقييم تجر�ة ا��كم الراشد �� ا��زائر  وفق مؤشرات كوفمان 

:

ف�دف ا��اكمية إذن ،�و تث�يت وتحديد القواعد .ت�اليف وأعباء املبادالت ال�� يالق��ا السوق حاضرا

املثل�� للعوملة وال�وكبية املالية وكذا التداول وعليھ، وتحت  التأث��... ا��ديدة للعبة ب�ن املس��ين واملسا�م�ن 

السر�ع لرؤوس �موال ، فان املسا�م�ن يطالبون بنموذج ح�ومة املؤسسة ، تأخذ �ع�ن �عتبار �فاق 

كما �س�� إ�� ،ا��ديدة املقدمة واملوفرة ع�� ال�وكبية املالية تحت تأث�� اختالل وتنظيم �سواق املالية

�مانة  ، الصدق ، : �� حق الشر�ات ع�� �سط�� واجبات املس��ين تجاه املسا�م�ن من حيث إحالل النقائص

ألجل تطو�ر نتائج املؤسسة، و�ذه �� النقطة املنطقية ال�� ،  �ل �ذا�ستقامة ، الشفافية ، الفاعلية

ر �دف نوعية املس��ين �ست�بط م��ا ملاذا يتم �حتفاظ و�ستفسار عن مخزونات ا��افظات املالية �� إطا

فان املؤسسات الدولية اقتنعت �عبارة ا��اكمية ا��يدة ،، �� سنوات الثماني�يات.وكذا قضية املسا�م�ن 

ألجل �عر�ف وتحديد خصوصيات إدارة جيدة عمومية ،  وال�� يمكن تطبيق�ا ع�� بلدان مطالبة اك�� فأك�� 

،حات املؤسساتية الالزمة لنجاح �ل ال��امج �قتصادية�� إطار تبادل الفرص ل�ي تضع محل املوضع �صال 

بمع�� أن ،أي ان �ناك نظرة جديدة ل��كم الرشيد ، سواء ك�سي�� جديد عمومي قائم ع�� مبدأ املنظم

�� وا��كم الرشيد �س�� إ�� إضعاف فكرة الدولة ا��مائية وتجسيد مبدأ القيادة �دار�ة خاصة �� املؤسسة

، كما ان ا��كم الرشيد ��دف إ�� شفافية أك�� تجاه املستفيدين من .الفعال للمؤسسات إطار ال�سي�� 

1، ففي عام .السياسات  �جتماعية ، خ��صة املصا�� العمومية 
وخالل �زمة �سيو�ة اع��ف ،1997

اسة أن السوق ال يمك��ا ضمان تخصيص أمثل للموارد وكذا ضبط �ثار ا��س،البنك الدو�� صراحة 

ف�� اف��اض ينطلق من ان التطبيقات التقليدية ل���ومة القائمة ع�� ،للعوملة ، أما ا��اكمية العاملية

.سمح أك�� بحل املشا�ل الناجمة عن العوملة �التعاون الدو�� ب�ن الدول و�مم ال 

سواء ع�� مستوى وال�� �ستقي املمارسات ا��يدة ،بتعر�ف �ي�ل قيم عاملية و�ونية،يتعلق �مر إذن 

وكذلك املنظمات امل�لفة بضبط العوملة ، و�ناك من يلوم املنظمات ،�عمال او ع�� مستوي ا���ومات

، كما ان �ناك .العاملية بمعا��ة املسائل السياسية و�� املسائل ال�� ألجل�ا ال ت�ون �� ا��قيقة ل�ا أية وصاية 

� ال يمكن ل�ا فقط �عر�ف للسياسات ا��يدة وإنما ز�ادة حركية من ي�تقد ال��وء إ�� املمارسات ا��يدة  وال�

وا��دول التا�� يو�� التطورات .ل�� تفعيل مسارات ال�سي�� ا��يد وع�� �ل املستو�ات الن �مر �ل مت�ام

السياسية ملف�وم ا��كم الراشد

التطورات السياسية ملف�وم ا��كم الراشد): 01(ا��دول رقم 
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للف��ةتقييم تجر�ة ا��كم الراشد �� ا��زائر  وفق مؤشرات كوفمان 

2018مارس 14و13يومي 

التطورات السياسية ملف�وم ا��كم الراشدلزمنيةالف��ة ا

ا��اجة إ�� التفك�� �� �زمة �قتصادية، وإعادة صياغة نموذج : املرحلة اللي��الية1975-1982

تنظي�� ل�ا �عد ا��رب العاملية الثانية

سياسات (واشنطن، أزمة املديونية و�رامج التعديل ال�يك�� ) إجماع(وفاق 1882-1990

)���صةا�

اللي��الية وعمليات التحول الديمقراطي) �صالحات(التعديالت 1990-1995

ابتداء من 

1996

�صالحات السياسية ملتقى ا��يل الثا�ي ع�� وضع معاي�� : الدور املؤس��� ا��ديد

ل��شيد املمارسات الدولية

ابتداء من 

1997

ط العالقة السائدة ب�ن �قتصاد إعادة التفك�� �� نم: ما �عد مف�وم ا��كم الراشد

و الديمقراطية

سياسة : مذكرة ماس�� �� العلوم السياسية، تخصص(، ا��كم الراشد و متطلبات إصالح �دارة ا��لية �� ا��زائرورشا�ي ش�يناز، : املصدر

08: ، ص)2015-2014ر، �سكرة، ا��زائر، عامة وإدارة محلية، �لية ا��قوق و العلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، جامعة دمحم خيض

:يمكن إبراز أ�م أسباب ظ�ور ا��كم الراشد فيما ي��: أسباب ظ�ور ا��كم الراشد. 2

العمل ع�� م�افحة الفساد املا�� و �داري، حيث أصبحت �ذه الظا�رة تتصدر املشا�ل ال�� �عا�ي ·

و الشفافية �� �سي�� أموال الدولة وشؤون م��ا الدول النامية وح�� املتقدمة، جراء غياب املساءلة

.ا��تمع

ضعف مستوى التنمية ال�شر�ة وز�ادة معدالت الفقر و البطالة �� الدول النامية، ال�� يمثل ظ�ور ·

مف�وم ا��كم الراشد ف��ا أحد أ�م �ليات ال�� �ساعد�ا ع�� مسايرة التطورات ا��اصلة ع�� 

.املستوى الدو��

من تطورات �� مختلف ا��االت، حيث ا�سع مجال ان�شار مف�وم الديمقراطية العوملة وما تبع�ا·

وحقوق ��سان، وتزايد دور املنظمات غ�� ا���ومية، وسرعة ان�شار املعلومة ع�� املستوى العال�� 

ن�يجة للتطور التكنولو�� خاصة مع ظ�ور شبكة �ن��نت، و�نا �ساعد ع�� �س�يل التواصل ع�� 

.ال��املستوى الع

تراجع دور الدولة، و�و ما ساعد ع�� ان�شار الديمقراطية �إيديولوجية جديدة ، حيث �ناك من ·

الباحث�ن من �عت�� أن ا��كم الراشد �و وليد الديمقراطية، إذ �ستو�� م�وناتھ مف�وم أنھ يمثل �� 

.محوره نظام لل�سي�� الديمقراطي
3.رات التكنولوجية ع�� املستوى العال��عدم قدرة الدول النامية ع�� التجاوب مع التطو ·

21

AMOR DJENINA
Boîte de dialogue



2016-2000للف��ة  تقييم تجر�ة ا��كم الراشد �� ا��زائر  وفق مؤشرات كوفمان 

:

و�ناك عدة أسباب لظ�ور فكرة ا��كم الراشد، لعل أبرز�ا السرعة املتنا�ية لعمليات العوملة، خاصة ما 

�علق بز�ادة تحر�ر تجارة السلع وا��دمات املالية، وما تفرزه من مخاطر ت�تج عن ز�ادة و�عميق ال��ابط ب�ن 

املتمثلة �� طبيعة العدوى أو �ن�شار ال�� تتمتع ��ا �زمات املالية وصعو�ة احتوا��ا، �قتصاديات الدولية، و 

�عض املؤسسات التنمو�ة الدولية وعدد كب�� من ��اديمي�ن البارز�ن ومسؤول�ن �� إدراكوالس�ب �خر �و 

ل العقود املاضية لم تكن القطاع العام ومنظمات ا��تمع املد�ي العال�� بأن إدارة �قتصاد العال�� خال

مرضية، ولم �عد تتالءم مع الظروف ال�� أفرز��ا ظا�رة العوملة، إضافة إ�� ا�ع�اسا��ا السلبية ع�� �ستقرار 

السيا��� و�جتما��، و�التا�� فشل وقصور املدرسة الفكر�ة �قتصادية اللي��الية ا��ديدة ال�� سيطرت 

الديون �� أزمةوال�� أث�ت��ا ) 2000ـ 1990و 1990ـ 1980(العقدين ع�� مس��ة التنمية العاملية خالل 

وتركيا 1998وروسيا ) 2001ـ 1995(و�رجنت�ن ) 1999ـ 1998(وال��از�ل 1995الثمان�نات وأزمات املكسيك 

و�عزز أ��اب �ذا الرأي ع�� ��ة نظر���م بأن النمو . 1997، ودول جنوب شرق آسيا عام 2001

املؤسسات الدولية ال�� تحدثت عن وجود تأطروحالم يتحقق وأن الفقر وعدم املساواة �� �قتصادي

تقدم ملموس ومر��� �� تحقيق النمو �قتصادي وم�افحة الفقر وعدم املساواة، �� ح�ن ترى املؤسسات 

دئھ فضال الدولية بان مكمن ا��لل الفع�� �و �� عدم تطبيق ال��يح ألسس النظام �قتصادي ا��ر ومبا

4.املؤسسا�ي الضامن ل��كم�طارعن غياب 

قدمت العديد من �ج��ادات فيما يتعلق بمصط�� ا��كم الراشد و يرجع ذلك إ�� : مف�ـوم ا��كـم الراشـد. 3

ا��كم الصا�� أو ا��يد، : اختالف امليادين وتباين املنظمات الفكر�ة، ول��كم الراشد عدة �سميات م��ا

ا��، و�ع�� �لمة ا��اكمية أو ...ة، ا��اكمية، أسلوب ا��كم، إدارة شؤون الدولة و ا��تمع �دارة الرشيد

ا��كم �� اللغة العر�ية أفضل �شياء بأفضل العلوم أو معرفة ا��ق لذاتھ، ومعرفة ا���� ألجل العمل بھ، 

سورة (» ... نا لقمان ا��كمة ولقد آت�« : مثلما �ع�� العلم و الثقة، حيث ورد �� القرآن الكر�م قولھ �عا��

5.، كما تدل �لمة ا��كم ع�� العدل)12:لقمان �ية

:و�مكن أن �عرض عدة �عر�ف ل��كم الراشد أ�م�ا

الذي يرى أن ا��كم الراشد �و ذاك النمط �Bagnasco et le Gallesعر�ف  باكناس�و و لو�ال�س ·

جتماعية للوصول إ�� ��داف ا��اصة املناقشة و من ا��كم الذي �س�� إ�� ت�سيق �عوان و ا��ماعات � 

6..املعرفة بصفة جماعية �� محيط و فضاءات غ�� مؤكدة و مجزأة

يرى أن ا��كم الراشد �و تلك �Marcou, Rangeon et Thibaultعر�ف مار�و رانجيو و ت�بولت ·

�عوان ا��واص و كذا �ش�ال ا��ديدة و الفعالة ب�ن القطاعات ا���ومية و ال�� من خالل�ا ي�ون 

املنضمات العمومية و ا��ماعات أو التجمعات ا��اصة باملواطن�ن أو أش�ال أخرى من �عوان يأخذون 

. �ع�ن �عتبار املسا�مة �� �شكيل السياسة

الذي يرى أن ا��كم الراشد �و �Francois Xavier Merrienعر�ف فرو�سوا أكسافييھ مور�ان  ·

7.لق �ش�ل جديد من ال�سي�� الفعال ذاك النمط الذي يتع

ف��ى أنھ مجموع مختلف الطرق أو �ساليب ال�� يقوم ��ا �فراد و W. Brandبراند . أما �عر�ف  و·

.. املؤسسات العمومية ب�سي�� أعمال�م بطر�قة مستمرة يطبع�ا التعاون و التوفيق ب�ن املصا�� ا��تلفة 
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للف��ةتقييم تجر�ة ا��كم الراشد �� ا��زائر  وفق مؤشرات كوفمان 

2018مارس 14و13يومي 

الرسمية و �نظمة املزودة بالصالحيات التنفيذية و ال��ت�بات و كما و يندرج �ذا ا��كم �� املؤسسات

التعديالت الرسمية ال�� ع�� أساس�ا ي�ون الشعب و �ذه املؤسسات قد وقعت بصفة وفاقية ��دمة 

.مصا���ا العمة خدمة للمجتمع 

, �سان  ا��كم الراشد من منظور التنمية ��سانية �و ا��كم الذي �عزز و يدعم و تصون رفاه �·

, و يقوم ع�� توسيع قدرات ال�شر و خيارا��م و فرص�م و حر�ا��م �قتصادية و �جتماعية و السياسية 

8.السيما بال�سبة ألك�� �فراد ا��تمع فقرا و ��م�شا

يمكن القول ان ا��كم الرشيد �و من ضمن أشياء أخرى ، �املشاركة ، الشفافية ، الديمقراطية ، وا��اكمية 

مات ثالثية ��عاد اقتصادية ، سياسية ، إدار�ة ، ف�� تتضمن الدولة اوجد ع�� مستو�ات متعددة ذات دعت

ولكن تدرج بإدماج واحتواء القطاع ا��اص  والعام �� إطار تناف��� ومنظمات ا��تمع املد�ي ، كما �عكس�ا 

:��يوفق ا��طط–ذات ��عاد ا��يو�ة الثالث-الدوائر الدالة وامل��ابطة

ا��كم الراشدأقطابالعالقة ا��يو�ة ب�ن : 01الش�ل رقم

باالس�ناد إ�� �عار�ف ا��كم الراشد يت�� بأن ل��كم الراشد أ�عاد مختلفة تتمثل : أ�عاد ا��كم الراشد.4

9:�� التا��

يل ا��قيقي يتعلق بطبيعة السلطة السياسية وشرعي��ا وقدر��ا ع�� التمثالذي: البعد السيا���1.4

و�السياسة العامة ع�� مستوى الدولة و ��سان و�و مجال ا�تمام املنظمات الدولية مثل برنامج �مم 

.املتحدة �نما�ي و أحد  شروط التعامل مع�ا

الذي يتعلق بالتنمية �قتصادية والقضاء ع�� الفساد، و�رتبط �ذا البعد ببعض : البعد �قتصادي2.4

.ية مثل البنك الدو�� و صندوق النقد الدو��املنظمات الدول

.الذي ينظر إ�� ا��اكمية �أساس إلدارة الشر�ات:البعد �داري 3.4

.الذي ��دف إ�� توجيھ ��داف ا��ماعية وانجاز�ا و �صالح ا��تم��: البعد �جتما��.4.4

معاي�� وفواعل ومؤشرات ا��كم الراشد : ثانيا

بوجود معاي�� عديدة ومتنوعة يرتكز عل��ا، إضافة إ�� وجود فواعل وال�� ت�ون �طار يتم�� ا��كم الراشد 

العام والذي تتفاعل من خاللھ مختلف العناصر �ساسية ال�� يتوقف عل��ا، كذلك ل��كم الراشد مؤشرات 

.عاملية ال�� تمكن من قياسھ

الدولة 

المجتمع المدني 

القطاع الخاص 
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2016-2000للف��ة  تقييم تجر�ة ا��كم الراشد �� ا��زائر  وفق مؤشرات كوفمان 

:

� تختلف من بلد إ�� أخر، فال يمكن �عميم يقوم ا��كم الراشد ع�� عدة معاي�: معاي�� ا��كم الراشد.1

أسس ا��كم الراشد ع�� استخدام معاي�� موحدة نظرا ��صوصية ثقافة �ل مجتمع وكذا الفوارق املوجودة 

�� مستوى التطور �قتصادي و �جتما�� و السيا��� ب�ن الدول، و�مكن عرض معاي�� ا��كم الراشد �� 

10:النقاط التالية

بمع�� أن ت�سم القواعد القانونية بحكم العدالة، وأن يتم تطبيق�ا بحياد تام ودون تح�� :حكم القانون 1.1

خاصة بال�سبة للقوان�ن املتعلقة بحقوق ��سان، ومن مقتضيات التنفيذ العادل أن ي�ون �ناك سلطة 

.قضائية مستقلة و�يئة شرطة محايدة وآمنة

أو أسلوب مباشر أو من خالل مجالس أو �يئات منتخبة و املشاركة �نا قد ت�ون �ش�ل:املشـاركة2.1

وسيطة، ومن املتع�ن أن ت�ون أنواع وأش�ال املشاركة معلومة لل�افة ومنظمة، و�ذا يتطلب أن ت�ون حر�ات 

التفك�� وإبداء الرأي و التعب�� عنھ مكفولة ومنظمة، كما يتطلب من ناحية أخرى أن يتم تنظيم مؤسسات 

.يان دور�ا ومسؤوليا��اا��تمع املد�ي و�

:بمع�� العلم بوضوح عما يتم اتخاذه من قرارات أو تصرفات و�ذا يقت���: الشفـافية. 3.1

.أن صناعة واتخاذ القرار يتم وفق قواعد محددة سلفا-

.أن املعلومات متاحة وتصل �س�ولة و�سر للمتأثر�ن ��ذه القرارات وتنفيذ�ا-

.حة �اف ومف�وم، ومن خالل وسائل �عالم ا��تلفةأن ي�ون قدر املعلومات املتا-

نظرا لتعدد املصا�� والرؤى �� ا��تمع، لذلك فإنھ من املطلوب أن �س�� ا��كم : بناء التوافق ا��تم��4.1

الراشد إ�� تحقيق قدر عال من القبول و املوافقة من أطراف ا��تمع ع�� تحديد املص��ة العامة، وأيضا 

سلوب أو طر�قة تحقيق�ا، وذلك �لھ �� إطار الشاملة وطو�لة املدى حول املطلوب من اجل التوافق ع�� أ

.التنمية املستدامة

بمع�� أن ي�نامى شعور أعضاء ا��تمع جميع�م بال تمي�� بأ��م ع�� قدم املساواة :املساواة و  �س�يعاب5.1

ثم يتع�ن أن تح��� �ل ا��ماعات وخاصة ا��قيقية ول�س بي��م من �و مس�بعد أو يتم ت��يم دوره، ومن

.امل�مشة أو �ك�� ضعفا بالفرص ال�� تكفل ل�م ا��افظة، وأيضا تحس�ن أحوال�ا ومصا���ا

بمع�� أن ي�ون ناتج العمليات وأ�شطة املؤسسات يتفق واحتياجات ا��تمع، وذلك :الفعالية والكفـاءة.6.1

حة بما �شملھ ذلك من �ستخدام القائم ع�� �ستدامة للموارد �� إطار �ستخدام �مثل للموارد املتا

.الطبيعية وحماية الب�ئة

بمع�� أن يخضع متخذي القرار سواء �� ا���ومة أو القطاع ا��اص أو ا��تمع املد�ي : املسـاءلة7.1

.للمساءلة من قبل ا��تمع بمؤسساتھ ا��تلفة ومن �فراد املتأثر�ن بقرارا��ا

بمع�� أن يمتلك القادة وجم�ور العامة رؤ�ة طو�لة املدى ل��كم الراشد و التنمية :رؤ�ة �س��اتيجيةال8.1

.��سانية ومتطلبا��ا، وذلك بالتوازي مع الف�م الوا�� بما �و الزم ل�ذه التنمية
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للف��ةتقييم تجر�ة ا��كم الراشد �� ا��زائر  وفق مؤشرات كوفمان 

2018مارس 14و13يومي 

طاع ا��اص أ�م �عت�� تضافر ج�ود الدولة مع مؤسسا��ا الرسمية إ�� جانب الق:فواعـل ا��كـم الراشـد. 2

سمات تحقيق ا��كم الراشد و ال�� تتمثل أساسا �� امل�ونات الرئ�سية ل��كم الراشد، وانطلقا مما سبق 

11:يتضمن ا��كم الراشد ثالثة ميادين رئ�سية مت�املة وم��ابطة فيما بي��ا و��

ال �� تجسيد مبدأ ا��كم �عد الدولة ب�ل مؤسسا��ا الطرف الرئ���� و الفع: الدولة و السلطات ا��لية1.2

الراشد وذلك باعتبار�ا ا���ة القائمة ع�� �شراف وع�� تحديد ووضع السياسات العامة �� البالد و�ذا 

بواسطة تدخل�ا �� مجال وضع القوان�ن و ال�شر�عات و النظر �� كيفية تطبيق�ا، و�ذلك �ستطيع الدولة من 

.بات ا��كم الراشدوضع �ليات التنظيمية املناسبة لتكر�س متطل

أما السلطات ا��لية ف�� �عمل ع�� إشراك املواطن�ن سواء ع�� اللقاءات الدور�ة مع املمثل�ن أو عن طر�ق 

تلقى ا�شغاالت املواطن�ن ب�شكيل ��ان متا�عة وإشراف، كما ي�ب�� عل��ا أن ت�ون أك�� شفافية �� �شر 

وإشراك املواطن�ن �� تحديد ا��اجات وتحديد �ولو�ات املعلومات املتعلقة بم��انية الدولة ومشار�ع�ا،

التنمو�ة ع�� ��ان املتا�عة، كما يقع عل��ا ع�� العمل ع�� إشراك ال�يئات ا��لية ومنظمات ا��تمع املد�ي �� 

.املشار�ع ا��لية لتال�� املصا�� وعدم �عارض�ا ب�ن السلطة ا��لية و �يئات ا��تمع املد�ي

�ستطيع ا��تمع املد�ي أن �سا�م مسا�مة فعالة �� تجسيد ا��كم الراشد، باعتباره : املـد�يا��تمـع2.2

يت�ون من مؤسسات غ�� ح�ومية، �النقابات امل�نية و ا��معيات ذات الطا�ع الثقا�� و �حزاب السياسية 

ا��تمع �� توجيھ الرأي غ�� املمثلة �� مؤسسات الدولة و ا��معيات ا����ية وغ���ا، و�مكن أن �سا�م �ذا 

العام وخلق الو�� �جتما�� بضرورة حماية الطبقات ال�شة من ا��تمع و الدفاع عن الفئات ا��رومة 

امل�مشة وإدماج الشباب �� مسارات التنمية وتنظيم امل�ن ا��تلفة، باإلضافة إ�� ذلك �ستطيع ا��تمع 

مية عند قيام�ا بالسياسة العامة و الذي يتطلب اعتمادا مبدأ املد�ي أن ي�ون مراقبا ألداء وعمل �ج�زة الرس

الشفافية �� �ل مجاالت تدخل�ا، و�ذا ما يمكن أن يحول �ذه املنظمات املدنية إ�� �نموذج املستقب�� املراد 

بناؤه �� إطار مبادئ ا��كم الراشد، و�تحقق ذلك بمشاركة �ل الفاعل�ن �� صياغة اتفاقية ل��د من ��م 

جراءات الب��وقراطية وكذلك �جراءات السلبية ال�� تؤثر ع�� العملية التنمو�ة و�عرقل تطو�ر ا��تمع � 

.وترقيتھ

من الضروري أن ي�ون للقطاع ا��ـاص دورا �اما �� تكر�س ا��كم الراشد خاصة �� :القطاع ا��ـاص.3.2

�جتماعية، ح�� أن القطاع ا��اص أصبح الدول ال�� تحتاج إصالح �� منظوم��ا السياسية و �قتصادية و 

شر��ا أساسيا للدولة، بحيث أن �ذا القطاع �ستطيع توف�� املـال و ا����ة و املعرفة لتجسيد عمليات 

التنمية إ�� جانب أج�زة الدولة الرسمية ومنظمات ا��تمع املد�ي �� مجاالت مختلف �التعليم و ال��ة، 

�� بناء ا��كم الراشد عند بلوغ�م لدرجات راقية من الو�� السيا��� و كما يمكن للمواطن�ن من املسا�مة 

. ا��ضاري الالزم إلقامتھ

قام مع�د البنك الدو�� التا�ع للبنك الدو�� بإشراف دانيال �وفمان وآخر�ن :مؤشـرات ا��كـم الراشـد.3

قتصادي و املؤسسا�ي مؤشرات ل��كم الراشد تأخذ �ع�ن �عتبار ا��انب السيا��� و �) 06(بوضع ست 

12:و�� 
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2016-2000للف��ة  تقييم تجر�ة ا��كم الراشد �� ا��زائر  وفق مؤشرات كوفمان 

:

يق�س �ذا املعيار مدى قدرة مواط�� بلد ما ع�� املشاركة �� انتخاب ح�وم��م، : الصوت واملساءلـة1.3

.وكذلك حر�ة التعب��، وحر�ة ت�و�ن ا��معيات، وحر�ة وسائل �عالم

عة استقرار ا���ومة يق�س �ذا املعيار احتمال زعز :�ر�اب/ �ستقرار السيا��� وغياب العنف2.3

.بوسائل غ�� دستور�ة أو عن طر�ق العنف بما �� ذلك �ر�اب

يق�س �ذا املعيار نوعية ا��دمات العـامة، وقدرة ج�از ا��دمة املدنية واستقاللھ عن :فعـالية ا��كومـة3.3

.الضغوط السياسية، ونوعية إعداد السياسات

ف�� سياسات وتنظيمات سليمة ت�يح تنمية القطاع ا��اص قدرة ا���ومة ع�� تو :نوعيـة التنظيـم4.3

و�ساعد ع�� ذلك، و��ون ذلك بتوف�� ب�ئة مناسبة لألعمال و القضاء ع�� أ�م القيود الرئ�سية ال�� تواجھ 

.الشر�ات

�� يق�س �ذا امل�ون مدى ثقة املتعامل�ن �� أح�ام القـانون �� التمتع والتقيد ��ا، بما:سيـادة القـانون 5.3

.ذلك نوعية إنفاذ العقود وحقوق امللكية والشرطة و ا��اكم وكذلك احتمال وقوع جرائم وأعمال عنف

يق�س �ذا امل�ون مدى استغالل السلطة العـامة لتحقيق م�اسب خـاصة، بما �� ذلك :ا��ـد من الفسـاد6.3

.ال��صية ع�� مقدرات الدولةأعمال الفساد صغ���ا وكب���ا، وكذلك استحواذ النخبة وأ��اب املصا�� 

أما �� ما يخص عملية القياس وضع الباحث دانيال �وفمان وآخرون معھ مؤشرا رغم صعو�ة و�عقيد 

و�أخذ بطر�قة ر�اضية الوسط ا��سا�ي لقيم ) IQIمؤشر النوعية املؤسساتية (العملية، يد�� �ذا املؤشر 

ومن الوا�� انھ �لما �انت ]2.5+، 2.5-[ل املغلقمؤشرات نوعية ا��كم الستة وقيمتھ ت��اوح ب�ن ا��ا

القيمة أع�� دلت ع�� جودة ا��كم

رأس املال (إن التحول ا��ذري �� �عر�ف التنمية من النمو �قتصادي :أثر ا��كم الراشـد ع�� التنميـة.4

وصوال إ�� ) ل �جتما��رأس املا(ثم إ�� التنمية املستدامة ) رأس املال ال�شري (إ�� التنمية ال�شر�ة ) املادي

التنمية ��سانية، من �نا �شأت العالقة ب�ن مف�وم ا��كم الراشد و التنمية املستدامة، الن ا��كم الراشد 

أساسيا �و الوسيلة لتحو�ل النمو �قتصادي إ�� تنمية مستدامة، و ا��كم الراشد ل�س فقط شرطا 

للتنمية املستدامة وإنما �و أيضا ن�يجة مراحل تحقيق �ستدامة ال�� ال يمكن بلوغ�ا من دونھ، ولكن ح�� 

13:تؤدي ا��اكمية الرشيدة التنمية املستدامة، فيجب أن تمتاز بأر�عة عناصر وم�ونات ��

ذية و �منية، وتحقيق ت�امل السياسات وتناسق�ا بن مختلف املؤسسات ا��اكمة ال�شر�عية والتنفي-

التفاعالت ب�ن املؤسسات ا���ومية وغ�� ا���ومية، وإيجاد خطة ح�ومية طو�لة �مد لالقتصاد و ا��تمع، 

وتوفر �رادة السياسية ل�ل ذلك؛

تحديد أ�داف عامة طو�لة �جل ومعاي�� للتخطيط متفق عل��ا و قواعد محددة للتغي�� و التبديل -

ل��اجة التخاذ إجراءات معينة والس�� قدما نحو �ستدامة؛ومؤشرات مقبولة 

توف�� املعلومات الضرور�ة التخاذ �جراءات املناسبة وا��وافز املالئمة للتنفيذ العم��؛-

�عز�ز برامـج التطو�ر و �بداع �� املؤسسـات الرسمية وا��ـاصة بما يؤدي لالستخدام �مثل و�كفأ و -

.واملصادرالفعال للموارد 
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للف��ةتقييم تجر�ة ا��كم الراشد �� ا��زائر  وفق مؤشرات كوفمان 

2018مارس 14و13يومي 

ما لم تحدث ... ا��كم ا��يد �و املفتاح: "أما �� ما يتعلق با��كم الراشد ع�� التنمية فيقول دانيال �وفمان

".تحس�نات �� الصوت واملساءلة و ا��د من الفساد، لن ي�ون لإلصالحات �خرى سوى تأث�� محدود

حا تنمو�ة اك�� بكث�� عند تحس�ن ا��كم ف��ا، إذ تظ�ر  البحوث �� ش�ل عام أن بإم�ان الدول أن تحقق أر�ا

:و�مكن حصر دور ا��كم الراشد �� النقاط التالية

�سا�م �� ز�ادة الدخل الفردي للس�ان بثالث مرات تقر�با �� املدى الطو�ل، و�خفض معدالت وفيات -

.15%25إ�� %.الرضع بحوا�� الثلث�ن، و�ن�� معدل محو �مية من 

ة الفساد �� مجا�� تنافسية البلد وتوز�ع املداخيل، ف�ش�� البحوث إ�� أن الفساد �و ضر�بة أ�مية م�افح-

ك��ى تفرض ع�� املس�ثمر�ن �جانب، و�� العديد من البلدان النامية يمثل الفساد ضر�بة تنـازلية مفروضة 

يل�ا �� ش�ل رشاوى ع�� �سر أيضا حيث تدفع العائالت ذات الدخل �د�ى حصة غ�� متواز�ة من مداخ

وغالبا ما تحصل ع�� نفاذ أقل إ�� �ذه ) مقارنة با��موعات ذات الدخل �ع��(للوصول إ�� ا��دمات العامة 

.ا��دمات �س�ب الفساد

�سا�م ا��كم الراشد �� ز�ادة معدل �س�ثمار ومعدل النمو حيث تب�ن تحليل �صالحات ال�� غطا�ا -

ل ع�� مدى ست سنوات أن تخفيض الوقت الالزم لتأس�س الشر�ات بواقع تقر�ر ممارسة أ�شطة �عما

�� معـدل النمو و  %0.4عشرة أيـام �� البلدان الفق��ة ذات ا��كم الراشـد �س�يا يرتبط بتحقيـق ز�ـادة �سبة 

14.�� معدل �س�ثمار0.27%

واقـع ا��كم الراشـد �� ا��ـزائر: را�عا

با�� الدول النامية إ�� تحقيق التنمية �� جميع ا��االت من خالل تفعيل آليات �س�� الدولة ا��زائر�ة ك

.ا��كم الراشد، باعتبار ا��كم الراشد أحد أ�م الشروط الضرور�ة لتحقيق التنمية

إن تـزايد ��تمام بموضوع ا��كم الراشد من طرف السلطـات : بداية تب�� ا��كم الراشد �� ا��زائر-1

�ر بوضوح من خالل ما جاء �� دراسات البنك الدو�� املعتمدة حول ا��كم الراشد ومحاولة ا��زائر�ة، ظ

وضع �سس النظر�ة لھ، و�ذا ما تجسد �� الكث�� من التنظيمات الدستور�ة والقانونية بمحاولة التمسك 

�افحة الفساد، باملعاي�� امل�ونة للقيم الديمقراطية عن طر�ق إصدار مجموعة من ال�شر�عات ا��تلفة مل

" ا��م�ور�ة عبد العز�ز بوتفليقةخطاب رئ�س"فقد شمل التقر�ر برنامج العمل الوط�� �� مجال ا���امة 

الفساد والرشوة �� إحدى بأن م�افحة"�� �لمة لدى افتتاح الدورة التاسعة ملنتدى الشراكة مع إفر�قيا 

، حيث أكد التقر�ر أن 2008ن قبل النظراء �� نوفم�� ، املقدم لآللية �فر�قية للقيم م"ا�شغاالتنا الرئ�سية

ا��زائر �عمل ع�� م�افحة الفساد من خالل تطبيق مبادئ ا��كم الراشد وإطالق مشار�ع ��مة لإلصالح 

املؤسسا�ي والسيا��� و�جتما�� و�قتصادي و�� 

15.�صالحات ال�� �ان ل�ا �ثر �يجا�ي ع�� مشار�ع التنمية 

16:�جراءات ال�� قامت ��ا ا��زائر �شأن تجسيد أولو�ات ا��كم الراشد ما ي��ومن أ�م 

املتضمن لقانون العقو�ات ��رائم الفساد؛1966جوان 08املؤرخ �� �156/66مر -

املتضمن قانون العقو�ات؛156/66املعدل واملتمم لألمر 2001جوان 26املؤرخ �� 09/01القانون رقم -
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2016-2000للف��ة  تقييم تجر�ة ا��كم الراشد �� ا��زائر  وفق مؤشرات كوفمان 

:

��زائر والتوقيع ع�� اتفاقية �مم املتحدة مل�افحة الفساد املعتمدة من قبل ا��معية العامة انضمام ا-

؛2003أكتو�ر 31لألمم املتحدة �� 

املتعلق بدعم 2006فيفري 20املؤرخ �� 01/06القانون ا��زائري املتعلق بالوقاية من الفساد رقم -

دو�� وتبادل املساعدات التقنية من أجل معا��ة مراحل الشفافية وال��ا�ة و�س�يل وتدعيم القانون ال

الفساد بالوقاية؛

ممثل�ن للقطاع�ن العام 100وتت�ون من 2005ال��نة الوطنية ل��كم الراشد ال�� تأسست �� مارس -

.وا��اص وكذلك ا��تمع املد�ي

جي�� للمدينة �� املادة الثانية املتضمن القانون التو 06/06و�عرف املشرع ا��زائري ا��كم الراشد �� قانون 

املن�� أو �لية ال�� بموج��ا تكون �دارة م�تمة"من الفصل �ول منھ املتعلق باملبادئ العامة ع�� أنھ ) 02(

؛"با�شغاالت املواطن، و�عمل للمص��ة العامة �� إطار الشفافية

سلوك �فراد وطر�قة : أساسي�ن �ماو�تضمن مف�وم ا��كم الراشد من منظور املشرع ا��زائري، مؤشر�ن 

ال�� اسند ل�ا م�مة وضع ) GOAL 08(تقديم ا��دمات العمومية، كما أخذ �عدا أوسع حينما �ش�لت ��نة 

بمسا�مة وزارة املؤسسات الصغ��ة واملتوسطة، وقد جاء �� ميثاق ا��كم الراشد للمؤسسات ا��زائر�ة

أنھ عبارة عن فلسفة �سي��ية ��موعة من التداب�� "ع�� �2009عر�ف ا��كم الراشد �� امليثاق الصادر ��

العملية الكفيلة �� آن واحد لضمان استدامة وتنافسية املؤسسة بواسطة �عر�ف حقوق وواجبات 

17."�طراف الفاعلة �� املؤسسة وتقاسم الصالحيات واملسؤوليات امل��تبة ع�� ذلك

ات الصغ��ة واملتوسطة منح املؤسسات ا��زائر�ة وسائل وأدوات كما جاء �� ميثاق ا��كم الراشد للمؤسس

إرشادية �سمح ل�ا بف�م املبادئ �ساسية ��وكمة املؤسسة، و�قوم �طار املؤس��� ��وكمة املؤسسات 

ا��زائر�ة ع�� مبادئ تتمثل أساسا 

 ��:18

،العدالة �� تقسيم ا��قوق والواجبات ب�ن �طراف املشاركة �� املؤسسة-

الشفافية �� �تصال وع�� �ل املستو�ات؛-

.مراقبة تنفيذ السلطة و املسؤوليات ل�ل طرف مشارك �� املؤسسة-

كما اعتمدت الدولة ا��زائر�ة سياسة ا��كم الراشد كمحدد رئ���� إلصالح الدولة وكن�� لتوف�� قاعدة 

ادية كشرط ملواج�ة التحديات الرئ�سية إدار�ة مستقرة وفعالة تندرج �� وئام الب�ئة �جتماعية و�قتص

19:وذلك من خالل

إعادة إطالق عملية التنمية ع�� أساس فاعلة ب�ن الدولة والقطاع ا��اص وإدراج ا��زائر �� أنماط التجارة -

العاملية؛

توطيد السالم و�من املد�ي وتحقيق �ستقرار املؤس��� واستمرار البناء الديمقراطي و�عز�ز سيادة -

القانون؛

تحس�ن الوضع �جتما�� و�وضاع املالية القابلة ل��ياة ع�� السواء من خالل إصالح القطاعات -

.�جتماعية وخلق الظروف القابلة للنمو املستدام
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2018مارس 14و13يومي 

إن إقامة حكم راشد �� ا��زائر يتطلب مجموعة �جراءات :سبل تفعيل ا��كم الراشد �� ا��زائر.2

ا��ـق والقانون و�عتماد ع�� املشاركة والشفافية واملساءلة ع�� �عمال، كما �ستلزم املتعلقة بتأس�س دولة

ذلك مشاركة �ل من القطاع ا��اص وا��تمع املد�ي �� الب�ئة السياسية، ومن ب�ن ج�ود الدولة ا��زائر�ة �� 

20:ترسيخ آليات ا��كم الراشد ما ي��

شرعت الدولة ا��زائر�ة �� تنفيذ سياسة استعادة : القانون ترقية املصا��ة الوطنية و�عز�ز دولة1.2

السلم عقب ما عرفتھ من تد�ورات أمنية كب��ة �� ف��ة ال�سعينات من القرن املا���، وتمثلت �� سياسة 

بامليثاق من اجل السلم واملصا��ة "املصا��ة الوطنية ثم سياسة الوئام املد�ي، ومشروع العفو الشامل 

، كما تم 2005س�تم�� 29املتعلق باملصا��ة الوطنية ليوم 278-05املرسوم الرئا��� بموجب"الوطنية

املؤرخ �� 244-99ال�� �شأت بموجب املرسوم الرئا��� رقم "الوطنية إلصالح العدالةال��نة"استحداث 

.ية للدولة، وقد �ان ل�ذه السياسات نجاحا كب��ا حيث سا�مت �� تحس�ن �وضاع السياس1999أكتو�ر 26

حضت قضية الفساد ع�� ا�تمام من طرف ا���ومات ا��زائر�ة، وقامت �عدة ج�ود : م�افحة الفساد-2.2

من إصدار قوان�ن وإ�شاء �يئات مل�افحة الفساد، وس�تم تفصيل ذلك ضمن املطالب املوالية من �ذا 

.املبحث

�� من املظـا�ر الرئ�سية ملشاركة املواطن �� عن طر�ق �نتخابـات ال�� �عت:تفعيل املشاركة السياسية-2.3

الشؤون السياسية، إذ عمدت الدولة ع�� �عديل قوان�ن �نتخابات خاصة ا��لية من خالل �عديل نص 

ال�� تتعلق باملشاركة �� 22)109(الذي يخص شروط املشاركة �� �نتخابات، و�عديل املادة 21)82(املادة 

أن �سبة املشاركة السياسية تبقى ض�يلة جدا وس�ب ذلك من وج�ة نظر الطبقة �نتخابات ال�شر�عية، إال

السياسية يكمن �� عدم تأقلم الطبقة ا��اكمة مع املتغ��ات ا��ـاصلة �� ا��تمع ا��زائري، مما يتطلب 

.البحث عن مواطن ا��لل �� عملية �تصال ب�ن املواطن والنظام السيا���

إذ يتطلب ترشيد �نفاق ا���ومي :�� إدارة و�سي�� �موال العامة للدولةدعم الشفافية وال��ا�ة2.4

ضرورة أن ت�سم إدارة �موال العامة للدولة بالشفافية وال��ا�ة، وتبدأ �ذه العملية انطالقا من املوازنة 

إ�� أن ا��زائر العامة للدولة ال�� �ش�ل أداة حيو�ة وحاسمة �� ضمان شفافية �سي�� �موال العامة، و�ش�� 

، كما أ��ا �ش��ك 2009بدأت باالش��اك �� النظام العام ل�شر البيانات التا�ع لصندوق النقد الدو�� �� أفر�ل 

مع �ذا الصندوق ومع البنك الدو�� �� �شر تقار�ر التقيد باملعاي�� والقواعد ا��اصة �شفافية السياسة 

.ة املصرفيةالنقدية واملالية، والشفافية الضر��ية والرقاب

لتقييم وقياس إدارة ا��كم الراشد �� أي دولة، يجب ال��ك�� ع�� :تقييم تجر�ة ا��كم الراشد �� ا��زائر-3

املؤشرات ال�� تصدر عن البنك الدو��، وال�� �عرف بمؤشرات �وفمان، وس�تم عرض �ذه املؤشرات وتحليل�ا 

ال�� ش�دت )2016-2000(ا��زائر خالل الف��ة وفق �وضاع السياسية و�قتصـادية و�جتماعية �� 

.ا��يـل الثـا�ي من �صالحات �قتصادية

)2016-2000(مؤشرات ا��كم الراشد �� ا��زائر للف��ة ): 02(جدول رقم 
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:

املؤشرات

السنوات

الصــوت 

واملســاءلة

�ستقــرار 

السيا��� 

/ وغياب العنف

�ر�اب

ــالية  فعـ

ا��كــومة
سيــادة القــانون ـوعيــة التنــظيمن

ا��ــــد 

من الفــساد

2000-1.21-1.50-0.96-0.96-1.17-0.95

2002-1.12-1.69-0.61-0.59-0.59-0.94

2003-1.14-1.78-0.61-0.55-0.54-0.67

2004-0.82-1.37-0.52-0.54-0.55-0.63

2005-0.76-0.93-0.43-0.43-0.70-0.42

2006-0.92-1.12-0.47-0.56-0.66-0.48

2007-1.00-1.12-0.58-0.61-0.73-0.51

2008-0.99-1.09-0.61-0.79-0.71-0.56

2009-1.06-1.22-0.58-1.07-0.76-0.55

2010-1.03-.126-0.48-1.17-0.75-0.49

2011-1.00-1.23-0.57-1.19-0.78-0.50

2012-0.90-1.32-0.54-1.28-0.75-0.47

2013-0.89-1.18-0.54-1.17-0.66-0.47

2014-0.82-1.17-0.48-1.28-0.73-0.62

2015
-0.85-1.05-0.51-1.17-0.83-0.68

20160.80--1.00-0.441.32-0.80-0.67-

2.5+ ، وأع�� قيمة للمؤشر 2.5–أي أد�ى مستوى للمؤشر القيمة ] 2.5+ ، 2.5-[قيمـة الـمؤشر ت��اوح �� ا��ـال 

:من استخالص الطالبات باالس�ناد إ��: املصدر

Daniel KAUFMANN ; Aart KAAAY ; Massimo MASTRUZZI, Governance Matters VIII: Aggregate and 

Individual Governance Indicators 1996- 2015, Policy Research Working Paper 5430, The World Bank, 

Washington, sept  2017, (visit: www.govindicators.org).

كم الراشد �� ا��زائر ع�� النحو بحسب املعطيات املتوفرة لدينا من ا��دول السابق يمكن تحليل واقع ا��

:التا��

، ]0.76-، 1.14-[نالحظ أن جميع القيم سالبة ت��اوح �� ا��ال من ا��دول : مؤشر الصوت واملساءلة1.3

ليتحسن بصورة قليلة خالل ) 1.21-(بقيمة 2000حيث نالحظ أن املؤشر ���ل أد�ى مستوى لھ سنة 

، ثم تراجع املؤشر خالل سنوات )0.76-(بقيمة 2005قيمة سنة ل���ل أع�� 2004إ�� 2002سنوات من 
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- (قيمة 2015ثم ��ل �عد ذلك تحسن ليصل سنة ) 0.90-(بقيمة 2012ليصل �� سنة 2011إ�� 2006

0.85.(

و�عكس �ذه �رقام الوضع املتد�ي ل�ذا املؤشر �� ا��زائر، و�و ما يدل ع�� أن حر�ة التعب�� وحر�ة ت�و�ن 

يات، وحر�ة �عالم واملشاركة السياسية �� ا��زائر تبقى محدودة ودون املستوى، ولعل من ب�ن أ�م ا��مع

، والذي نتج عنھ املز�د من التض�يق ع�� �1992سباب وراء �ذا �و فرض حالة الطوارئ �� البالد منذ 

.ا��ر�ات وال�شاطات، وت�و�ن �حزاب وا��معيات، وكذا حر�ة ال��افة و�عالم

- (من خالل ا��دول نالحظ أن قيم �ذا املـؤشر ت��اوح بيـن : مؤشر �ستقرار السيا��� وغياب العنف2.3

، و�ذا يدل ع�� أن تص�يف ا��زائر �� �2005أع�� قيمة سنة ) 0.93-(وماب�ن �2003أد�ى قيمة سنة )1.87

ع �م�� الذي ش�دتھ ا��زائر خالل ضمن املستوى الضعيف جدا، ر�ما �عود إ�� الوض) 2004-2000(املرحلة 

العشر�ة السوداء �� �سعي�يات القرن املـا���، �عد إلغاء �نتخابـات ال�شر�عية وحل حزب ا����ة �سالمية 

الذي أدخل البالد �� دوامة عنف كب��ة، وكذا التوترات السياسية ال�� ش�د��ا منطقة القبائل 1992لإلنقـاذ 

.�زمات السياسية داخل �حزاب، و�نقسامات و 2001سنة 

، فيعود إ�� تحسن الوضع �م�� �� البالد �عد عزم السلطات 2004أما التحسن الذي عرفھ املؤشر �عد سنة 

إ�� أع�� قيمة لھ خالل 2005ع�� القضاء ع�� ا��موعات �ر�ابية املتبقية، وقد وصل �ذا املؤشر سنة 

� �دوء الوضع �م�� �ش�ل كب�� وتراجع العنف وإجراء �نتخابات ، و�عود الس�ب إ�)2016-2000(الف��ة 

س�تم�� ��29 ظروف حسنة وصدور املرسوم الرئا��� املتعلق باملصا��ة الوطنية يوم 2004الرئاسية سنة 

.، الذي ��دف إ�� �عز�ز �من  واستقرار البالد2005

�س�ب �متنـاع عن التصو�ت 2005ما حققھ سنة فقد ��ل املـؤشر تراجعـا ع) 2016-2006(أما الفتـرة من 

، تقليص مبدأ التداول السل�� للسلطة بالتعديل الدستوري 2007واملقاطعة �� �نتخابات ال�شر�عية لسنة 

، التجـاوزات النـاتجة عن التـزو�ر �� �نتخابات، )إمكـانية انتخاب الرئ�س ألك�� من ع�دت�ن(2008لسنة 

.مات داخل �حزاب الك��ى �� الساحة السياسيةوا��الفات و�نقسا

من خالل ا��دول نالحظ أن �ذا املؤشر عرف قيما أع�� من املؤشر�ن : مؤشر فعالية ا��كومة3.3

، واملالحظ أنھ )0.96-(ال�� ��لت قيمة 2000السابق�ن، حيث ��لت قيمھ وضعا متوسط باست�ناء سنة 

، و�رجع �ذا 2005سنة ) 0.43-(حيث وصل إ�� أع�� قيمة ) 2005-2000(عرف تطورا كب��ا خالل الف��ة 

والذي افرز نتائج ايجابية ب��اجع 2001التحسن إ�� برنامج ��عاش �قتصادي الذي تب�تھ ا��زائر سنة 

.مستوى الفقر والبطالة وتحس�ن القدرة الشرائية للمواطن، وا��دمات ال��ية

، ليعرف املؤشر ارتفاعا مستمرا �عد ذلك إذ 2007و 2006ا سن�� فعرف تراجع) 2015-2006(أما الف��ة 

، خالل �ذه الف��ة واصلت الدولة ج�ود�ا التنمو�ة حيث أقرت ال��نامج التكمي�� )0.48-(��2010ل سنة 

، والذي �و �خر حقق نتائج ملموسة �� التنمية ا�عكست ع�� جميع القطاعات، )2009-2005(لدعم النمو 

، و�عكس �ذه ال��امج بوضوح ج�ود )2014-2010(ال��نامج التكمي��، برنامج التنمية ا��ما��� وتبع �ذا

.الدولة لتحس�ن رفا�ية املواطن و آمنھ
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:

من خالل ا��دول نالحظ أن تص�يف ا��زائر �� �ذا املؤشر لم ���ل وضعا : مؤشر نوعية التنظيم3.4

زائر تقدم ملموس �� مجال ا��وصصة وغياب سوق مالية جيدا و�عود �سبـاب �� ذلك إ�� عدم تحقيق ا��

فعـالة �� س�يل استقطاب املدخرات املالية ا��اصة، وكذا نقص الرقابة ع�� البنوك وإفالس �عض البنوك 

ا��اصة كبنك ا��ليفة والبنك التجاري والصنا��، والصندوق ا��زائري ال�و��� لالس�ثمار، وضعف مناخ 

س�ب عوامل الب��وقراطية والرشوة وثقل �جراءات والسياسة الضر��ية وا��بائية �س�ثمار �� ا��زائر �

.وا��مركية، وعدم �ستقرار �� منظومة القوان�ن وال�شر�عات

نالحظ من ا��دول أن �ذا املـؤشر بقي ي��اوح ما ب�ن متوسـط وضعيـف، ع�� الرغم : مؤشر سيادة القانون -5

حيث وصل إ�� أع�� مستوى لھ خالل ) 1.17- (2000مقارنة �سنة ) 0.54-(2003من أنھ عرف تحسنا سنة  

، ومن ب�ن �سباب ال�� 2003، ليعرف �عد ذلك تد�ورا مستمرا عما ��لھ سنة )2016-2000(الف��ة 

عدم استقاللية القضاء وتأثره : جعلت ا��زائر ���ل مستو�ات ضعيفة متوسطة �� �ذا املؤشر �و

خرى؛ عدم ال��ام ا���ومة بتطبيق جميع القوان�ن املشرعة ال�� بقي البعض م��ا ح�� ع�� با���ومة وأطراف أ

ورق �� انتظار صدور القوان�ن التنظيمية؛ نقص الثقة ما ب�ن املواطن�ن وا���از �م�� �س�ب تصرفات �عض 

ر�اب بما ذلك حالة أعوان �من وانحياز�م أل��اب املال والنفوذ وحالة الوضع �م�� املتأزم جراء � 

؛ بقاء مش�لة املفقودين أثناء العشر�ة السوداء مطروحة؛ ان�شار 1992الطوارئ ال�� سادت البالد منذ 

.ا��ر�مة والعنف �� الوسط ا��زائري؛ حقوق امللكية ال�� �عرف غموضا خاصة ما يتعلق بامللكية العقار�ة

، 2000ذا املؤشر عرف تحسن م��وظ �عد سنة من خالل ا��دول نالحظ أن �: مؤشر ا��د من الفساد-6

و�عود ذلك إ�� عزم الدولة ع�� محار�ة الفساد ب�ل أنواعھ من خالل عدة إجراءات �اتفاقية �مم املتحدة 

، باإلضافة إ�� 2006، واملصادقة ع�� اتفاقية �تحاد �فر�قي ملنع الفساد سنة 2003مل�افحة الفساد سنة 

ون ا��اص بالوظيفية العمومية، رغم �ل �ذه ال�شر�عات لم ير�� �ذا املؤشر إ�� قانون العقو�ات والقان

�س�ب تف��� الفساد ب�ن املسؤول�ن واملوظف�ن العمومي�ن �� الدولة ) 2016-2000(الوضع ا��يد طوال الف��ة 

.الفسادو�عود س�ب ذلك إ�� عدم �ل��ام الك�� بتطبيق قوان�ن و�شر�عات م�افحة ) التعامل بالرشاوى (

:ا��اتمة 

�ان القصد من �ذه الدراسة �و تحليل واقع ا��كم الراشد وتقييم تجر�ة ا��كم الراشد �� ا��زائر من 

:وتحليل�ا وفق �وضاع السياسية و�قتصـادية و�جتماعية �� ا��زائرخالل مؤشر �وفمان 

�اص وإدراج ا��زائر �� أنماط إعادة إطالق عملية التنمية ع�� أساس فاعلة ب�ن الدولة والقطاع ا�·

.التجارة العاملية

إقامة حكم راشد �� ا��زائر يتطلب مجموعة �جراءات املتعلقة بتأس�س دولة ا��ـق والقانون ·

.و�عتماد ع�� املشاركة والشفافية واملساءلة ع�� �عمال

خالل إصالح القطاعات تحس�ن الوضع �جتما�� و�وضاع املالية القابلة ل��ياة ع�� السواء من ·

.�جتماعية وخلق الظروف القابلة للنمو املستدام
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ترشيد �نفاق ا���ومي ضرورة أن ت�سم إدارة �موال العامة للدولة بالشفافية وال��ا�ة، وتبدأ �ذه ·

العملية انطالقا من املوازنة العامة للدولة ال�� �ش�ل أداة حيو�ة وحاسمة �� ضمان شفافية �سي�� 

.وال العام�م

قائمة املراجع وال�وامش
:مقدمة للمؤتمر الدو�� )اشارة ا�� واقع ا��وصصة �� ا��زائر" (��  تفعيل خوصصة الشر�ات) ا��وكمة(فعالية ا��كم الراشد" : �خضر عزي ، مداخلة �عنوان )1

. 05:جامعة دمشق، سور�ا  ،ص، �2008ول �شر�ن15/16:   تار�خ ��عقاد ،"حوكمة الشر�ات ودور�ا �� �صالح �قتصادي"حول 

.06:نفس املرجع ، ص)2

، �لية العلوم �قتصادية و التجار�ة وعلوم الق �سي��، 14، أبحاث اقتصادية وإدار�ة، العدد ا��كم الراشد أحد مقومات ال�سي�� العمومي ا��ديدبن ع���� لي��، ) 3

.202، 201: ص ص، 2013جامعة دمحم خيضر، �سكرة، ا��زائر، د�سم�� 

، مجلة الفكر، العدد الثامن، �لية ا��قوق و العلوم السياسية، دور ا��كم الراشد �� م�افحة الفساد �داري وتحقيق متطلبات ال��شيد �داري بن عبد العز�ز خ��ة، )4

.318: جامعة دمحم خيضر، �سكرة، ا��زائر، ص

.311:نفس املرجع ، ص) 5

//www.ululimsania.net/a34.htmhttp:ع�� الرابط ,قياس قوة الدولة من خالل ا��كم الراشد, طي غا�� جل, �خضر عزي )6

، 19:00: ، ع�� الساعة 22/12/2017: ، تار�خ �طالع oulemkahel.yolasite.com/resources: ، ع�� الرابط ا��كم الراشد والعوملة: ياس�ن طر��� ، مقال �عنوان )7

.02:ص

101.: ص, املكتب �قلي�� للدول العر�ية,الصندوق العر�ي لإلنماء �قتصادي و �جتما�� ,2002تقر�ر التنمية ��سانية العر�ية لعام, �مم املتحدة �يئة)8

مر العال�� التاسع لالقتصاد و التمو�ل �سالمي ، ورقة مقدمة ضمن املؤتأثر ا��كم الرشيد ع�� التنمية �قتصادية املستدامة �� الدول العر�يةدمحم دمحم الع��و�ي، )9

05: ، ص2013س�تم��، 11ا�� 09حول النمو و العدالة و �ستقرار من منظور إسالمي، تركيا، من 

، القا�رة، "يار لإلصالح �داري واملا���دارة الرشيدة خ" ، ورقة عمل مقدمة �� امللتقى العر�ي الثا�ي ا��كم الصا�� أو ا��كم ا��يدعبد ا��يد عبد ا��فيظ سليمان،)10

.220،221: ، ص ص2008مصر، ماي 

سياسة عامة وإدارة محلية، �لية ا��قوق و : مذكرة ماس�� �� العلوم السياسية، تخصص(، ا��كم الراشد و متطلبات إصالح �دارة ا��لية �� ا��زائرورشا�ي ش�يناز، )11

.21،22:، ص ص)2015-2014ية، جامعة دمحم خيضر، �سكرة، ا��زائر، العلوم السياسية، قسم العلوم السياس

، مداخلة مقدمة �� إطار املؤتمر العال�� الثامن لالقتصاد و التمو�ل دور ا��كم الراشد �� تحقيق التنمية �قتصاديةيختار عبد القادر، عبد الرحمان عبد القادر، )12

06: ، ص2011د�سم��21إ�� 19تنمية �قتصادية الشاملة من املنظور �سالمي، الدوحة، قطر، من النمو املستدام و ال: �سالمي، تحت عنوان

.08:دمحم دمحم الع��و�ي، مرجع سابق ، ص)13

.08:يختار عبد القادر، عبد الرحمان عبد القادر، مرجع سابق ،ص)14

التنظيم و السياسات العـامة، �لية ا��قوق و : مذكرة مـاجست�� �� العلوم السيـاسية، تخصص(، )2012-1999(مأساة م�افحة الفساد �� ا��زائر باد�س بوسعيود، )15

.215:، ص )2015العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، ت��ي وزو، ا��زائر، 

كتوراء تخصص اقتصاد التنمية، �لية العلوم �قتصادية أطروحة د(، دور ا��كم الراشد �� تحقيق التنمية املستدامة بالدول العر�ية حالة ا��زائرسايح بوز�د، )16

.425: ، ص)2012/2013والتجار�ة وعلوم ال�سي��، جامعة أ�ي بكر بلقايد، تلمسان، ا��زائر، 

آليات حوكمة الشر�ات ومتطلبات تحقيق امللتقى العل�� الدو�� حول (، ا��كم الراشد �آلية ملعا��ة الفساد �� �دارة العمومية ا��زائر�ة، وفاء را�س، لي�� بن ع����)17

.06: ، ص)2013نوفم�� 26، 25التنمية املستدامة، ورقلة، ا��زائر، يومي 

، مجلة أبحاث اقتصادية وإدار�ة، أثر تب�� املؤسسات الصغ��ة واملتوسطة �� ا��زائر مليثاق ا��كم الراشد ع�� جودة املراجعة املالية دراسة ميدانيةن�يل حمادي، )18

.84، 83: ، ص، ص2012، �لية العلوم �قتصادية والتجار�ة وعلوم ال�سي��،جامعة دمحم خيضر �سكرة، ا��زائر ، جوان 11لعدد ا

19) Azeddine ABDENNOUR, REFORME ADMINISTRATIVE ET GOUVERNANCE EN ALGERIE : DEFIS ET OPTIONS POTIONS PRIORITAIRES, expert 

nationa , NAPLES, 17- 20 May 2004, page :05.

مذكرة ماس�� (،)2007-1999(�ليات السياسية لتحقيق التنمية �قتصادية �� الدول العر�ية من منظور ا��كم الراشد تجر�ة ا��زائر عبد ا��ق حمالوي، ) 20

.98-91: ، ص)2012/2013ة، ا��زائر، تخصص السياسة العامة و�دارة ا��لية، �لية ا��قوق والعلوم السياسية، جامعة دمحم خيضر �سكر 

.والية ع�� �قل25أو 21من �صوات املع�� ع��ا موزعا ع�� �4ش��ط أن ي�ون حصول ): 82(�عديل املادة )21

.���توقيع من �ل مقعد �� الدائرة املعنية للم�400جمع % 4التعديل يق��ح �� حالة حصول ا��زب ع�� �سبة ): 109(�عديل املادة )22
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مشروع نموذ�� بي�� تر�وي لتحس�ن ا��يط والتقليل من حوادث املرور وآثار�ا ع�� املدى املتوسط 

)دراسة ميدانية ببعض املؤسسات ال��بو�ة بالدولة ا��زائر�ة(والبعيد 

:م��ص

نظرا للمشكالت ال�� يخلف�ا التد�ور البي�� فإن إجراءات حماية الب�ئة أدت إ�� فوائد جمة لالقتصاد كما حدث �� معظم الدول املتقدمة 

تج القومي ومعدل النمو أع�� بكث�� عما �ان عليھ قبل �ذه �جراءات و�ناك عدة شر�ات �� أور�ا حيث �ان إجما�� النا...) اليابان، أملانيا، ال��و�ج(

وع�� الصعيد الوط�� ورغم الوضع البي�� الصعب الذي .زادت أر�اح�ا بإعادة تدو�ر ا��لفات ال�� �انت سابقا تلقى خارج املصا�ع وتلوث الب�ئة

تتوقف عند حدود معينة بل �س�� جا�دة لتحقيق توازن بي�� معتدل يضمن ��ة املواطن وا��و العام، وقد ��دد ا��زائر إال أن مسا�� الدولة لم

حيث عقدت عدة اتفاقيات ومؤتمرات أفرزت عدة قوان�ن إجراءات تؤطر العمل . قطعت السلطات املعنية شوطا كب��ا �� مجال ��تمام بالب�ئة

.لعديد من املؤسسات الوطنية ل��شيد ومراقبة وإزالة التلوثإضافة ع�� إ�شاء ا. البي�� داخل الدولة

ومن ب�ن �ق��احات . نظرا لتفاقم املش�لة حول العالم عامة والعالم العر�ي خاصة ارتأينا أن نق��ح حلوال است��اليھ مسايرة ل�ا

تحس�ن مؤسسة تر�و�ة �دفھ الرئ�س 22بي�� ال��بوي بدولة ا��زائر �� استحدثنا تقنية جديدة تجسدت ميدانيا �� �ذا املشروع النموذ�� ال

ما مدى فعالية إعادة تدو�ر النفايات �� : و�ذا لإلجابة ع�� ال�ساؤل التا��.ا��يط والتقليل من حوادث املرور وآثار�ا ع�� املدى املتوسط والبعيد

ي��؟  تجسيد مشار�ع بي�ية وتر�و�ة للتحكم �� ظا�رة �نفاق الب

تدو�ر الإعادة -التنمية املستدامة -�نفاق البي��: ال�لمات املفتاحية

Abstract: 
In view of the problems caused by environmental degradation, environmental protection measures have brought 

great benefits to the economy, as in most developed countries (Japan, Germany, Norway ...) where GNP and growth 
rate were much higher than before Companies in Europe have increased their profits by recycling waste that was 
previously received outside the factories and polluting the environment. At the national level, despite the difficult 
environmental situation that threatens Algeria, the state's efforts have not stopped at certain borders, but are striving to 
achieve a moderate environmental balance that guarantees the health of citizens and the public atmosphere. Where 
several conventions and conferences have been held, which have produced several laws that regulate the 
environmental work within the State. In addition to the establishment of several national institutions for 
rationalization, control and decontamination.

In view of the worsening of the problem around the world in general and the Arab world in particular, we have 
suggested that we propose solutions that are in keeping with them. Among the suggestions we have developed a new 
technology embodied in the field in this project environmental educational education in the State of Algeria in 22 
educational institutions whose main objective is to improve the environment and reduce traffic accidents and their 
effects in the medium and long term. This is to answer the following question: How effective waste recycling is in 
reflecting environmental and educational projects to control the phenomenon of spending?

Key Words : Environmental Spending - Sustainable Development - Recycling

فضيلة شبابحة

مصر، جامعة القا�رة

mfadilachba79@gmail.co
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مشروع نموذ�� بي�� تر�وي لتحس�ن ا��يط والتقليل من حوادث املرور وآثار�ا

2018مارس 14و13يومي 

: تم�يد

لم �عد مستداما، �عد ) نموذج ا��داثة(ش�د العالم خالل العقود الثالثة املاضية إدرا�ا م��ايدا بأن نموذج التنمية ا��ا�� 

أن ارتبط نمط ا��ياة �س��ال�ي املن�ثق عنھ بأزمات بي�ية خط��ة مثل فقدان التنوع البي��، وتقلص مساحات الغابات 

، والفيضانات املدمرة الناتجة عن ارتفاع م�سوب )الدفء ال�و�ي(وال�واء، وارتفاع درجة حرارة �رضاملدار�ة، وتلوث املاء

مياه البحار و���ار، واس�نفاد املوارد غ�� املتجددة، مما دفع �عدد من منتقدي ذلك النموذج التنموي إ�� الدعوة إ�� نموذج 

تحقيق ��داف التنمو�ة من ج�ة وحماية الب�ئة واستدام��ا من ج�ة تنموي بديل مستدام �عمل ع�� تحقيق ����ام ب�ن 

إ�� أن ال�شر�ة تواجھ �� الوقت ا��اضر مش�لت�ن حادت�ن، " سوزان و�ي�� �الفرت"و�� �ذا السياق �ش�� �ل من . أخرى 

ملستقبل القر�ب، أما الثانية تتمثل �و�� �� أن كث��ا من املوارد ال�� �عت�� وجود�ا �ن من املسلمات معرضة للنفاد �� ا

. فتتعلق بالتلوث امل��ايد الذي �عا�ي منھ بي�تنا �� الوقت ا��اضر والناتج عن الكم الكب�� من الفضالت الضارة ال�� ن�تج�ا

ز ون�يجة لذلك فقد أس�مت الضغوط املش��كة ل�ل من ازدياد الو�� بالندرة القادمة وتفاقم مش�لة الّسمية �� العالم إ�� برو 

مسألة ا��فاظ ع�� الب�ئة واستدام��ا كموضوع م�م سواء �� مجال الفكر أو السياسة،  ففي ا��ال الفكري أس�م الشعور 

جيومار�ز ال�� عّرف�ا Ecopoliticsبالوضع املتد�ور لب�ئة �رض �� ظ�ور حقل معر�� جديد �عرف بالسياسة �ي�ولوجية 

Guimaraesوالذي �ع�� أن �ملام �علم الطبيعة �عت�� بنفس "بي��لسياسية من منظور دراسة ��ساق ا: "ع�� أ��ا ،

ولذلك فإن شيوع فكرة . أ�مية �ملام بالعلوم �جتماعية والثقافية والسياسية عند دراسة ��ساق �ي�ولوجية وقدرا��ا

شر�ن مثل �� جزء منھ محاولة لتجاوز التنمية املستدامة �� أدبيات التنمية السياسية منذ منتصف ثمان�نات القرن الع

إخفاق النظر�ة السلوكية �� مجال التنمية، ال�� تب�ت نموذج ا��داثة، والبحث عن نموذج جديد �عمل ع�� التوفيق ب�ن 

.متطلبات التنمية وا��فاظ ع�� ب�ئة سليمة ومستدامة

ات من القرن املا���، يدرك مدى ا��اجة إ�� مز�ج أما ع�� املستوى السيا��� فقد بدأ ا��تمع الدو��، منذ منتصف الثمان�ن

من ا���ود السياسية والعلمية ��ل مشا�ل الب�ئة وعند�ا أصبح مف�وم التنمية املستدامة يمثل نموذجا معرفيا للتنمية �� 

مم الذي قدمھ برنامج � Development without Destruction" التنمية بدون تدم��"العالم، و�دأ يحل م�ان برنامج 

. الذي تم تطبيقھ �� الثمان�ناتEcodevelopment" التنمية �ي�ولوجية"�� السبعينات ومف�وم UNEPاملتحدة للب�ئة 

ووصل ��تمام العال�� بالقضية البي�ية ذروتھ مع تب�� مف�وم التنمية املستدامة ع�� نطاق عال�� �� مؤتمر قمة 

وقد برز �ذا ��تمام العال�� بقضية الب�ئة . م1992عام "و دي جان��ور�"الذي عقد �� مدينة  �Earth Summitرض

، ع�� عنصر 1995بوضوح �� تأكيد من��ية التنمية ��سانية، وفقا لتقر�ر التنمية ��سانية العال�� الصادر عام 

وارد الطبيعية وتلو�ث الب�ئة �ستدامة، من خالل التأكيد ع�� عدم إ��اق الضرر باألجيال القادمة سواء �س�ب است��اف امل

لديون العامة ال�� تتحمل عب��ا �جيال الالحقة أو �س�ب عدم �ك��اث ب�نمية املوارد ال�شر�ة مما يخلق ظروفاً  أو �س�ب ا

.(UNDP 1995)صعبة �� املستقبل ن�يجة خيارات ا��اضر

�ون قادرة ع�� تلبية احتياجات ا��اضر وتتمتع وتحاول حركة �ستدامة اليوم تطو�ر وسائل اقتصادية وزراعية جديدة ت

باستدامة ذاتية ع�� �مد الطو�ل، خاصة �عدما أت�� أن الوسائل املستخدمة حاليا �� برامج حماية الب�ئة القائمة ع�� 

شر�ات اس�ثمار قدر كب�� من املال وا���د لم �عد مجدية نظرا ألن ا��تمع ��سا�ي ذاتھ ينفق مبالغا وج�ودا أك�� ��

و�ذا التناقض القائم �� ا��تمع ا��ديث ب�ن الرغبة �� حماية الب�ئة . ومشار�ع ت�س�ب �� إحداث مثل تلك �ضرار

واستدام��ا وتمو�ل الشر�ات وال��امج املدمرة للب�ئة �� الوقت نفسھ �و الذي يفسر س�ب ا��اجة املاسة لتطو�ر �سق جديد 

.واسعة فضال عن إصالحات زراعية واقتصاديةمستدام يتطلب إحداث �غي��ات ثقافية

نظرا للمشكالت ال�� يخلف�ا التد�ور البي�� فإن إجراءات حماية الب�ئة أدت إ�� فوائد جمة لالقتصاد كما حدث �� معظم 

عليھ قبل �ذه حيث �ان إجما�� الناتج القومي ومعدل النمو أع�� بكث�� عما �ان ...) اليابان، أملانيا، ال��و�ج(الدول املتقدمة 

.�جراءات و�ناك عدة شر�ات �� أور�ا زادت أر�اح�ا بإعادة تدو�ر ا��لفات ال�� �انت سابقا تلقى خارج املصا�ع وتلوث الب�ئة
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مشروع نموذ�� بي�� تر�وي لتحس�ن ا��يط والتقليل من حوادث املرور وآثار�ا

 :

وع�� الصعيد الوط�� ورغم الوضع البي�� الصعب الذي ��دد ا��زائر إال أن مسا�� الدولة لم تتوقف عند حدود معينة بل 

توازن بي�� معتدل يضمن ��ة املواطن وا��و العام، وقد قطعت السلطات املعنية شوطا كب��ا �� �س�� جا�دة لتحقيق

. حيث عقدت عدة اتفاقيات ومؤتمرات أفرزت عدة قوان�ن إجراءات تؤطر العمل البي�� داخل الدولة. مجال ��تمام بالب�ئة

.إزالة التلوثإضافة ع�� إ�شاء العديد من املؤسسات الوطنية ل��شيد ومراقبة و 

�طار النظري : أوال

التنمية املستدامة. 1

مف�وم التنمية املستدامة1.1

ذلك ال�شاط الذي يؤدي إ�� �رتقاء بالرفا�ية �جتماعية أك�� قدر مع ا��رص ع�� : "بأ��ا" barbier Edward"�عرف�ا

�� الب�ئة، و�و�� بأن التنمية املستدامة تختلف عن املوارد الطبيعية املتاحة، و�أقل قدر ممكن من �ضرار و�ساءة إ

)04. ، ص2008عماري، (".التنمية �� �و��ا أك�� �عقيدا وتداخال فيما �و اقتصادي واجتما�� و�ي��

التنمية ال�� تنقل ا��تمع إ�� عصر الصناعات والنفايات النظيفة ال�� �ستخدم أقل قدر ممكن من الطاقة ": و�عرف�ا بأ��ا

توفيق املش�دا�ي وخلف الر�ا�ي، ". (ارد، و��تج ا��د �د�ى من الغازات امللوثة وا��ا�سة ل��رارة والضارة باألزونواملو 

) 496. ، ص2011

". التنمية ال�� تل�� �حتياجات ا��الية الرا�نة دون املساومة ع�� قدرة �جيال املقبلة �� تلبية حاجا��م: "و�عرف أيضا بأ��ا

)23. ، ص2012حسونة، (

أسس التنمية املستدامة2.1

:مجموعة من �سس أو الضمانات الرامية إ�� تحقيق أ�داف�ا و�انت أ�م�اإ���س�ند مف�وم التنمية املستدامة 

خصائص ومستوي أداء املوارد الطبيعية ا��ا�� واملستقب�� �أساس ع��أن تأخذ التنمية �� �عتبار ا��فاظ -1

.�� املتاح من تلك املواردلشراكة �جيال املقبلة

نوعية وكيفية توز�ع تلك ع��قيمة عائدات النمو �قتصادي بقدر ارت�از�ا ع��ال ترتكز التنمية إزاء �ذا املف�وم -2

ع��ذلك من تحس�ن للظروف املع�شية للمواطن�ن حال الر�ط ب�ن سياسات التنمية وا��فاظ ع��العائدات، وما ي��تب 

.الب�ئة

ة النظر �� أنماط �س�ثمار ا��الية، مع �عز�ز استخدام وسائل تقنية أك�� توافقا مع الب�ئة �س��دف يتع�ن إعاد-3

.استمرار�ة املوارد الطبيعيةع��ا��د من مظا�ر الضرر و�خالل بالتوازن البي�� وا��فاظ 

يضا �عديل أنماط �س��الك ال ي�ب�� �كتفاء بتعديل أنماط �س�ثمار و�يا�ل �نتاج، وإنما �ستلزم �مر أ-4

.السائدة اجتنابا لإلسراف وتبديد املوارد وتلوث الب�ئة

ع��ا��تمع بنفع بحيث ال يقتصر ذلك املف�وم ع��البد أن �شتمل مف�وم العائد من التنمية ل�شمل �ل ما �عود -5

��ا من �لفة اجتماعية، تجسد أوجھ القصور �� مردود �ثار البي�ية الغ�� مباشرة وما ي��تب علإ��العائد والت�لفة، اس�نادا 

.املوارد الطبيعية

استدامة وتواصل واستمرار�ة النظم �نتاجية أساس الوقاية من احتماالت ا��يار مقومات التنمية خاصة بالدول -6

)05. ، ص2011دمحم حسن، (. النامية ال�� �عتمد ع�� نظم تقليدية ترتبط بمقومات الب�ئة الطبيعية

أ�عاد التنمية املستدامة1.3
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مشروع نموذ�� بي�� تر�وي لتحس�ن ا��يط والتقليل من حوادث املرور وآثار�ا

 :

و�� دول أخرى مثل السو�د �عاد املواد إ�� أماكن . تقوم بدور�ا بفرز �ل صنف ع�� حده واس�بعاد املواد املعادة ألك�� من مرة

، حيث يقوم مجموعة من "بأسلوب املرور ع�� املنازل "فضال ع�� ذلك يوجد أسلوب أخر و�و ما �عرف . ع �ش�ل مباشرالبي

)14. ، ص2011البكري، (. �فراد بجمع ا��لفات من املنازل و�يع�ا لعدد من الوكالء ا��تص�ن ��ذه املواد و�حسب أنواع�ا

:RequirementsRecyclingاملتطلبات الفنية لعملية التدو�ر2.2

عملية التدو�ر عندما تتم �� املعامل ا��صصة لذلك تمثل �� حقيق��ا مجموعة من املتطلبات وا��طوات املتعاقبة 

التدو�ر، ول�ي يتم تحقيق النتائج �قتصادية والبي�ية املرجوة فأنھ و�ش�ل ف�� للوصول إ�� ا��طوة �خ��ة و�� عملية إعادة

:جز املتطلبات، الالزمة لذلك ع�� وفق خطوات ت�سيقية دقيقة ومتعاقبة وتتمثل باآل�يالبد أن تن

Assemblyالتجميع 1.2.2

�� املتطلب الف�� �ول من سلسلة عملية التدو�ر واملتمثل بالوصول إ�� منا�ع إنتاج النفايات وال�� قد ت�ون املنازل، 

ا��ا، مؤسسات الدولة، والقطاع ا��اص، واملتاجر، و�فران، املؤسسات املطاعم، والفنادق، واملصا�ع ع�� اختالف تخصص

ا��، و�ذه جميع�ا تولد نفايات و�أش�ال وأنواع وإ��ام ودرجة …الزراعية، املنتجعات السياحية، املدارس، وا��امعات

.خطورة مختلفة

Transportالنقل 2.2.2

�ر ولتحقيق الكفاءة املطلو�ة بإنجاز و�كفي فقط �شارة �نا إ�� �ذا املتطلب �و بمثابة العصب ا��ساس �� عملية التدو 

ماذا يمكن أن يحصل من تلوث بي�� خط�� أن إعادة التدو�ر الحقا لم يتم جمع النفايات من أماك��ا ليوم واحد أو أك�� �� 

صصة لذلك و�س�� بالس�ان للنفايات تتم �ش�ل أساس �� املدن ا��ديثة �سيارات مخ. مدينة مكتظة وعملية النقل

ب�ا�سات النفايات وت�ون �� �عض البلدان املتقدمة متخصصة �� نقل النفايات بحسب خصوصية ا��او�ة ال��  توضع ��ا 

النفايات أو أ��ا تحتوي ع�� صناديق متعددة لتوضع ��ا النفايات حسب نوع�ا سواء �انت زجاج بالس�يك، ورق، نفايات 

ت آليا �� ا��او�ات املن�شرة �� أماكن محددة من شوارع املدينة أو مواقع العمل أو الدور ا��، وليتم التقاط النفايا…صلبة

ومن الشروط السكنية، حيث يتم نقل ا��تو�ات بالسيارة إ�� مكبات الطمر أو املصا�ع ا��صصة لعمليات التدو�ر، 

وب النقل السليم للمحتو�ات ودون أي �سرب أو الواجبة لعملية النقل ولتحقيق الكفاءة املطلو�ة �و أن تمتاز بالدقة ووج

ت�ون عملية النقل مستمرة ع�� وفق توقيتات زمنية متوافقة مع كمية وقوع ���ء م��ا �� شوارع املدينة وكذلك �ش��ط أن 

ر العمل �� النفايات املتجمعة عند منا�ع النفايات، وقدره مصا�ع التدو�ر الستقبال النفايات بالكميات ال�� يحتاج�ا الستمرا

)17-16. ، ص ص2011البكري، (. إعادة التدو�ر

Sortingالفرز 3.2.2

�عت�� �ذا املتطلب من املراحل �ساسية وامل�مة والصعبة بذات الوقت �� عملية التدو�ر أل��ا ست�ون أساس م�م �� 

��رجات ال��ائية �� إعادة التدو�ر، و�مكن أن س�ولة وصعو�ة عملية إعادة التدو�ر وتأث�� �ذا  املتحقق سلبا وإيجابا ع�� ا

�و�� �� الدول النامية، وال�� �عتمد أساليب �سيطة و�� الفرز اليدوي و�� �ك�� استخداما،  : تتم عملية الفرز بطر�قت�ن

تقدمة للتعرف ع�� أما النوع الثا�ي ف�و الفرز ���، و�و �سلوب املتقدم �� عملية التدو�ر وال�� تتم ع�� وفق تقنيات م

نوعية �ل مادة يراد فرز�ا وفصل�ا عن املواد �خرى �ش�ل تلقا�ي،  و�تم ذلك ع�� مرور النفايات ع�� سيور متحركة ليتم 

التقاط املعادن عن طر�ق املغناط�س القوي و�قية املواد �خرى غ�� املمغنطة تبقى ع�� السيور املتحركة ليتم استخدام 

. النفخ أو الشفط

Disassemblyالتفكيك 4.2.2
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مشروع نموذ�� بي�� تر�وي لتحس�ن ا��يط والتقليل من حوادث املرور وآثار�ا

2018مارس 14و13يومي 

ما �ستخدم عملية التفكيك ضمن عملية التدو�ر �� �ج�زة الك�ر�ائية وامل��لية غالبا �� �ذه العملية، رغم وا��ا �شر�ا 

والسيارات القديمة واملعدات املي�انيكية ال�� تتطلب ج�دا ال�لف امل��تبة ع�� �ذا العمل ل�ونھ عمل مج�د وصعب ولكن 

فرز�ا اليدوي بالقيام �عملية الفرم للمواد ول�ي تخرج �� ال��اية مواد مطحونة و�مكن(الطحن (عملية التفكيك يمكن تجاوز 

. بطرق مي�انيكية الحقا ولكن املش�لة �نا تكمن �� عدم نظافة �ذه املواد وقد تبلغ مستوى عال من درجة ا��طورة ف��ا

وتحمل ت�اليف مضافة من أجل بلوغ النظافة املرجوة �� املواد املعاد لذلك يتوجب القبول �� العمل اليدوي �� التفكيك 

.تدو�ر�ا �� ��اية املطاف

Cleanlinessالنظافة 5.2.2

والذي �ع�� و�قدر ما نحن بھ من موضوع " �production Cleanerنتاج النظیف"ظ�ر ومنذ ف��ة قر�بة �س�يا مصط�� 

و�التا�� فإن �نتاج النظيف من التخلص م��ا، �نتاجية بدال املفيدة �� العمليةإعادة التدو�ر بأنھ اس��جاع ا��لفات

واعتماده من قبل الشر�ات املنتجة و�ش�ل ��يح سيعف��ا من تحمل املسؤولية البي�ية ل�و��ا أساسا كما أن قائمة �� عمل�ا 

النظيف سوف �س�م �� تحقيق فوائد اقتصادية ع�� حماية الب�ئة والتحسب ألي أخطاء محتملة �� عمل�ا اعتماد �نتاج

. تتمثل بإعادة استخدام املواد ال�� من إتالف�ا كنفايات

 Recyclingإعادة التدو�ر6.2.2

�� املتطلب �خ�� من متطلبات عملية التدو�ر بمجمل�ا واملتمثلة باستحصال املواد أو �جزاء من امل�ونات إلعادة 

ل�ا �� عمليات إنتاجية الحقة، أو �� إرسال�ا إذا ما �ان معمل متخصص �� عملية التدو�ر إ�� ا���ات ال�� استخدام�ا أو إدخا

)20-18. ، ص2011البكري، (.تحتاج�ا أو جرى �تفاق املسبق ع�� تزو�د�ا ��ا

�طار التطبيقي: ثانيا

ر وآثار�ا ع�� املدى املتوسط والبعيد و لتحس�ن عينة من املشروع النموذ�� ال��بوي البي�� للتقليل من حوادث املرو .1

:ا��يط �� �عض املؤسسات ال��بو�ة بالدولة ا��زائر�ة
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مشروع نموذ�� بي�� تر�وي لتحس�ن ا��يط والتقليل من حوادث املرور وآثار�ا

 :

إعادة رس�لة ال��الت املستعملة واستغالل�ا �أداة �سا�م �� التوعية املرور�ة والتحس�ن البي�� بدل استعماال��ا .1

:السلبية
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2018مارس 14و13يومي 

:ت البالس�يكية والزجاجية املستعملة واستغالل�ا �أداة ��لق مساحات خضراءإعادة تدو�ر القارورا.2

43

AMOR DJENINA
Boîte de dialogue



مشروع نموذ�� بي�� تر�وي لتحس�ن ا��يط والتقليل من حوادث املرور وآثار�ا

 :

: خالصة

الدولة لم تتوقف عند حدود معينة بل �س�� جا�دة لتحقيق رغم الوضع البي�� الصعب الذي ��دد ا��زائر إال أن مسا��

�نفاق البي�� وترشيده ل�ونھ أصبح لظا�رة توازن بي�� معتدل يضمن ��ة املواطن وا��و العام، وقد أولت ا�تماما كب��ا 

.ضرورة للتنمية املستدامة ومتطلبات ا��كم الراشد

ولذلك فكرنا كشباب عر�ي عامة وجزائري خاصة �� ابت�ار طر�قة جديدة �س�� من خالل�ا إ�� التقليل من حوادث املرور 

�عمل �ذا . دولة ا��زائر�ة بالتحديد بوالية املسيلةمؤسسة تر�و�ة بال22املتوسط والبعيد مجسدة �� دىوآثار�ا ع�� امل

املشروع ع�� التقليل من ظا�رة العنف املروري الذي �شا�ده �� طرقاتنا ع�� املدى املتوسط والبعيد وذلك بإم�انية 

ا قمنا بتجسيد تجسيده �� املؤسسات ال��بو�ة ��لق جيل يح��م إشارات وقوان�ن املرور ع�� املستوى العر�ي والعال��، كما أنن

�ذا املشروع �� املؤسسات ال��بو�ة بالدولة ا��زائر�ة وال�� رضا من طرف ا��تمع املد�ي ومؤسسات الدولة ا��زائر�ة، كما 

��دف �ذا املشروع إ�� ا��فاظ ع�� الروح ال�شر�ة والتقليل من ا��سائر املادية الناجمة عن إصابات حوادث املرور، كما 

عادة تدو�ر �طارات املستعملة والقارورات البالس�يكية والزجاجية لتحس�ن ا��يط وخلق مساحات يتخلل �ذا املشروع إ

.خضراء ولتحس�ن نفسية السائق

:واملراجع�حاالت

التخطيط و�دارة، جامعة البلقاء �لية ، 12، ا��لد 01التنمية املستدامة دراسة �� املف�وم وا��توى، مجلة املنارة، العدد ): 2016(أبو زنط ماجدة، عثمان غنيم -1

.التطبيقية، عمان، �ردن

مجلة تكر�ت -استعراض لتجارب منتقاة من شر�ات ودول مختلفة-��عاد �س��اتيجية إلدارة التدو�ر �� �عز�ز فلسفة ال�سو�ق �خضر): 2011(البكري ثامر -2

. دارة و�قتصاد، جامعة تكر�ت، عمان، �ردن، �لية � 23، العدد 07للعلوم �دار�ة و�قتصادية، ا��لد 

دور ا��اسبة �� ا��افظة ع�� الب�ئة ودعم التنمية املستدامة، مجمع مداخالت امللتقى الدو�� الثا�ي ): 2011(توفيق املش�دا�ي عمر إقبال، خلف الر�ا�ي ع�� -3

.، جامعة ورقلة، ا��زائر2طحول �داء املتم�� للمنظمات وا���ومات، 

دكتوراه علوم �� ا��قوق غ�� م�شورة، �لية ا��قوق والعلوم أطروحة ا��ماية القانونية للب�ئة �� إطار التنمية املستدامة، ): 2012(حسونة عبد الغ�� -4

.السياسية، جامعة �سكرة، ا��زائر

البطالة وتحقيق التنمية ع��إس��اتيجية ا���ومة �� القضاء التنمية املستدامة ومتطلبات تحقيق�ا، مداخلة مقدمة �� ملتقى ): 2011(عبد الرحمن دمحم حسن -5

. املستدامة، جامعة املسيلة، ا��زائر

، إش�الية التنمية املستدامة وأ�عاد�ا، مداخلة مقدمة للمؤتمر العل�� الدو�� التنمية املستدامة والكفاءة �ستخدامية للموارد املتاحة): 2008(عماري عمار -6

.�ثمار �� املؤسسات الصغ��ة واملتوسطة �� الفضاء �ورو مغار�ي، �لية العلوم �قتصادية وعلوم ال�سي��، جامعة سطيف، ا��زائرمخ�� الشراكة و�س
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

تبسة- التبسيجامعة العربي 
كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر 
وبالتنسیق مع مخبر الدراسات البیئیة والتنمیة المستدامة

اإلنفاق البيئي

امة ومتطلبات الحكم الراشدبین حاجات التنمیة المستد
)The 5th IFES –TEBESSA/2018©(

2018مارس 14-13

ا��باية البي�ية ب�ن �د�� ا��ماية و�نفاق ع�� الب�ئة

:م��ص

�ذه الورقة البحثية إ�� إبراز الدور املزدوج ل��باية البي�ية �وسيلة فعالة ��ماية الب�ئة وتوجيھ �يرادات املتحصل عل��ا للصناديق��دف

أقر�ا املشرع ا��زائري، مع � شارة ال��خالل الضرائب والرسوم البي�ية وذلك منلية خاصة،ا��اصة باإلنفاق ع�� الب�ئة وتمو�ل التنمية ا��

.التلوث�� جانب استخدام ا��باية البي�ية �� ا��د من 2018أل�م التعديالت ال�� جاء ��ا قانون مالية 

.ال�شر�ع ا��زائري البي�ية، �نفاق البي��،اجلباية: املفتاحيةال�لمات 

Abstract: 

The purpose of this paper is to highlight the dual role of environmental collection as an effective means of 
protecting the environment and directing the revenues obtained for the funds for environmental spending and 
financing local development, especially through the environmental taxes and fees approved by the Algerian 
legislator, noting the most important amendments of the Financial Law 2018 In the use of environmental levies in 
reducing pollution.

Key Words: Environmental collection, environmental spending, Algerian legislation.

ص��ينة خذيري . اعمر جن�نة. د

�زائر، ا�جامعة ت�سة�زائر، ا�جامعة ت�سة

amor.djenina@gmail.com
sabrina.khediri75@gmail.com
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ا��باية البي�ية ب�ن �د�� ا��ماية و�نفاق ع�� الب�ئة

 :

: تم�يد

أداةل�و��اا��تمعلتطور و�جتما���قتصاديال�ي�لال�� �عكس�قتصاديةاملشتقاتمن أ�م�عت�� ا��باية

ا��تمع الدو�� بالب�ئة والبحث املستمر عن ال�تماما��ز�ي، ونظرا أوالك��ى املستو ع��املتعددةأثار�ال�اوتدخليھ،مالية

، �أ�م الوسائل�Arthur Cecil Pigouليات الناجعة ��ماي��ا، تم استحداث ا��باية البي�ية ال�� جاء ��ا �قتصادي َ

أ��ابع��التلوثمسؤوليةوتحميللل��وات الطبيعية،غ�� العقال�يوا��د من �ستغاللالب�ئة��مايةا��ديثة

. الب�ئةحمايةعملية�ستدع��اال��الت�اليفتمو�لواشراك�م ��امللوثة��شطة

كيف �سا�م ا��باية البي�ية �� دمج :��دف �ذه الورقة البحثية من خالل الطرح السابق لإلجابة ع�� �ش�الية التالية

�د�� ا��ماية و�نفاق ع�� الب�ئة؟

إلجابة ع�� �ذه �ش�الية تم تقسيم �ذه الورقة البحثية إ�� محور�ن أساسي�ن، ا��ور �ول �عا�� �طار ل

قع ا��باية البي�ية �� ا��زائر، مع �شارة لوالية او ب��تّم ا��ور الثا�ي و املفا�ي�� ل��باية البي�ية وعالق��ا باإلنفاق البي��

. ت�سة بصفة خاصة

لب�ئة ودور�ا �� حماية الب�ئةا��باية با: أوال

التد�ور منالتقليل�و�دف�ا�و�� .�خرى ا��باياتو�ا��البي�يةا��بايةا��باية،مننوع�نب�نالتمي��يجب

تمو�لال�دف�ن،�ذينللتقدير،والقابليةبالتوقعتتم��للدولةإيراداتتوف��ع��يركزوالذيالثا�يالنوعبخالفالبي��،

يفسران عدم التعارض ومبدأ الر�ح الثا�ي الذي أساسھ ع�� الب�ئة،السلبيةا��ارجيةالتأث��اتوتخفيضالعامةفقاتالن

1العالقة ب�ن ا��باية البي�ية و�نفاق ع�� الب�ئة

ما�ية ا��باية البي�ية.1

مف�وم ا��باية البي�ية. 1.1

عالم�شرعندماوذلك، 1920إ�� عامالبي�يةضر�بةالمف�ومتصورتال���قتصاديةالدراساتأو���عود

 "ا��ار��التأث��أو "ا��ار��البعد "�عا��وفيھ،"الرفا�يةاقتصاد"املش�ور كتابھ *2يبغوس�سيلآرثر"ال��يطا�ي�قتصاد

سنة�مر�كيةاملتحدةاتالوالي��مرةالبي�ية ألول الضر�بةنظامطبقا��ديث،العصر�س��الك ، ��أو�نتاجلفعل

إذا،)البي�ية(�ي�ولوجيةالرسومدفعمنك��أوجز�يإعفاءإ���ذا النظامو��دف( Tax Expenditure)اسمتحت 1967

3التلوثبم�افحةالتداب�� املتعلقةإ��امللوثةاملؤسساتامتثلت

ال�� يتمثل وعاؤ�ا الرسوم والضرائب، بأ��ا جملة و�عرف ا��باية البي�ية حسب منظمة التعاون والتنمية �قتصادية

4.سل�� ع�� الب�ئةل�ا تأث���� منتوجات، خدمات، تج���ات أو انبعاثات 

املالية املباشرة والغ�� مباشرة ال�� تنصب أوعي��ا ع�� �افة �قتطاعاتكما عرف�ا املع�د الفر���� للب�ئة ع�� أ��ا �ل 

، ف�� �افة الضرائب والرسوم ال�� �ستخدم�ا إدارة الضرائب ألجل تمو�ل عمليات إصالح التأث��ات السلبية ع�� الب�ئة

5.�ضرار ال�� �سب��ا متحمل��ا سواء منتج�ن أو مس��لك�ن

نقدي يرتكز وعائھ ع�� املواد وا��دمات ال�� �ش�ل مخاطر ع�� اقتطاعكما عرف�ا الديوان �ور�ي لإلحصاء ع�� أ��ا 

أن أي �غي�� قد يص�ب أحد خواص�ا، �و تلوث بي�� يؤثر ع�� باعتباراملوارد الطبيعية استغاللمليات الب�ئة أو ع�� ع

6.تواز��ا
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) امللوث(ما سبق يمكن �عر�ف ا��باية البي�ية بأ��ا حصيلة الضرائب والرسوم ال�� يقوم امل�لف بالضر�بة خاللمن 

ة أو تقديم خدمة ل�ا تأث�� ع�� التلوث البي��، وتوجيھ نواتج �ذه الضرائب إلنتاج سلعالدولة ن�يجةً بدفع�ا بصفة ��ائية إ�� 

.والرسوم ��ماية الب�ئة، وتحقيق تنمية للمجتمع املتضرر 

: أنواع الضرائب والرسوم البي�ية. 2.1

لوثةامل�نبعاثاتأوالنفاياتالضر�بة ع�� املنتجات وضر�بة 7:صنف�نتص�يف ا��بائية البي�ية إ�� يمكن

��ت�س�بال���نتاجيةالوحداتع��تفرضنوعيةأوقيميةضر�بةو��(output tax)وتد�� :املنتجاتع��الضر�بة-

مستو�اتإ��امللوثاتمستوى خفض�والضر�بة�ذهمنال�دفأنعلمااجتماعية،أضرارع��او��تجالب�ئةتلو�ث

.أخرى ج�ةمنباإل�سانتضروالج�ةمني�يةأضرارا بتحدثالأي،اجتماعيامقبولةدنيا

للوحدات�نتا��ال�شاطمخلفاتع��، وتفرض) (Emission Taxوتد��:امللوثة�نبعاثاتأوالنفاياتضر�بة-

الناجمةالسلبية�ثار�س��دفف��وعليھالتلوث،مخرجاتلت�لفةالسوقية�سعاردور تمارسأ��اكما�قتصادية،

امللوثةا��رجاتذات�نتاجيةال�شاطات�ذهملثلالعقا�يالضر����جراءل�ذاون�يجة.للب�ئةامللوثةملشار�عاعن

.البي��التلوثس�بأ��اي�ب�نال��تخفيض املدخالتإ��املنتجون ي��أللب�ئة،

: أ�داف ا��باية البي�ية. 3.1

8: ي��ضمن النظام ا��با�ي إ�� تحقيق مارسوم البي�ية،�ساسية لتأس�س الضرائب وال��دافتتمثل

ا،ردع�مطر�قعنامللوث�نلسلوك�يجا�يالتعديلنحوالس��- بالب�ئة، تلو���م وإضرار�مدرجةحسبو�ذاماليً

اأنظف وأك��إنتاجتقنياتتب��نحوامللوث�نحفزنا�لماالضر�بة،سعرزدنا�لمابحيث .للب�ئةاح��امً

البي�ية؛لتغطية النفقات�ستعملال��ا��بائية�يراداتز�ادةخاللمنالب�ئة،حمايةسياساتتمو�ل��ملسا�مةا-

�ذاتحقيقأنإ���شارةوتجدرأغلب الدول،��البي�يةالضرائبلتأس�سالرئ�سية�سبابب�نمنال�دف�ذاو�عد

اال�دف، .الوقودأنواعومختلفوالكر�ون الطاقةتمس مجاالت�ية،بيضرائبفرضطر�قعنيتمماغالبً

ت�اليفأو��السلع وا��دمات،أسعار��مباشرةالبي�يةو�ضرارا��دماتت�اليفإلدماجفعالة،�وسيلةاستعمال�ا-

او�ذاالتلوث،��امل�س�بة��شطة والب�ئةقتصادية�السياساتب�نالت�املالذي يكفلالدافع،امللوثملبدأتطبيقً

.الب�ئةع��ا��فاظإ��الرامية

اسليماستعمالنحوسلوك�متحس�نع��واملنتج�ناملس��لك�نحث- .املتاحةللمواردبي�يً

ال�شر�عاتاح��امو�عز�ز�نتاج،أساليب��ال�ي�ليةوالتحوالتالتكنولو��التجديد���يع-

.الب�ئةبحمايةا��اصة-

السياسة�غطية ت�اليفتضمنبي�يةضرائبتصميممن نفقات حماية الب�ئة، و�ذا من خاللامللوث نص�بھتحميل-

اماإالبي�ية اأوجزئيً .�ليً

.الكيماو�ةاملوادو النفايات :مثلللتلوثالصغ��ةاملصادرمحار�ة��املسا�مة-

جباية"البي�ية با��باية�سمون وأ�عت��ونا��تص�نمنفالبعضاملستدامة،التنميةمف�ومتجسيد��املسا�مة-

."املستدامةالتنمية

:عناصر ا��باية البي�ية. 4.1

:تتمثل عناصر ا��باية البي�ية ��

: بالضرائب والرسوم البي�يةامل�لف.1.4.1

���س�بمن�و-�جتماعيةللعدالةالعامةللقواعدوفقا-�صلبحسبالبي�يةبالضر�بةامل�لفي�ون أني�ب��

.P)��صياغتھوتمالب�ئة،اقتصادأدب��بھأخذما�والعام�صل�ذا .)امللوثأي(التلوث�ذاإحداث P.P)يتموالذي

9".الدافع�و امللوث مبدأ"الش���املبدأ ��Principle: polluter -paysعادةاختصاره
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�ذا، و�ق���(OCDE)�قتصاديةوالتنميةون التعامنظمةمن طرف 1972سنةمرةألول املبدأ�ذاحيث ظ�ر

��الب�ئةع��إ�� ا��فاظالراميةباإلجراءاتا��اصةالنفقاتالعموميةمنھ السلطاتتقتطعأنيجبامللوثأن "ع��املبدأ

الت�اليفمعامللوث�س�بھالذيا��دي�لفة الضرر ف��ايتعادلال��النقطةعنديتحددالضر�بةسعرإن ."مقبولةحالة

.10الضرر إزالةت�لفةأوالضرر ت�لفة تفادي�ساوي الضر�بةفإنأخربمع��التلوثا��دية مل�افحة

��ايتحددال��ا��صائصخاللمنوذلكالدافعملبدأ امللوثا��قيقيةالطبيعةتحديدإ��الفر����الفقھاتجھوقد

:ا�م�او املبدأ�ذامف�وم

وعليةأثارهمنوالتقليلالتلوثمل�افحةماليةسياسةبوضع�سمحالرسم�ذاقيمةضبطألناقتصاديمبدأاعتباره-

.التلو�ث.سوق ظ�ور إ��ت�ت��قدفعالةوظيفةلھاملبدأف�ذا

نفقات أومسؤوليةأيدون الب�ئةباألضراراملتعلقاملا��للتعو�ضا��لول أحسن�عت��ونھحيثالتعو�ضمبدأ-

وعليھالتلوثم�افحة��خصوصاا��صبمجالھو�جدللتلوثاملضادةاملشار�ع��الدولةفق�اتنالتلوثم�افحة

��و�س�ندون املبدأ�ذاتطبيقشأن��البي�يةعن �ضرارالتعو�ضأساسلتحديداملسؤوليةمبدأإ��يمكن إسناده

ع��ول�سالفرضأساسع��التعو�ضون و��للضرر املس�بوالفعلالضرر ب�نعالقةثمة�ناكانھإ��أيضاذلك

.ا��طأأساس

ضرر �س�بباملقابل�شاطھمن�غتنمملوث�شاطيمارسفال��صبالغرمالغنمأساسھالدافعامللوثفمبدأإذن

طر�قعنالتلوثمنالوقايةنفقات���سا�مأنالعدالةضمن مقتضياتوعليھمجاالتھب�افةالبي��للمحيطأوللغ��

.يدفعھالذيرسمال

11:وعاء الضرائب والرسوم البي�ية. 2.4.1

و�و اختيار املادة ال�� تفرض عل��ا الضر�بة البي�ية، حيث يجب أن يحدد الوعاء ع�� أساس وجود عالقة وا��ة 

محدد ودقيق ومنطقية ب�ن واقعة التلوث وتأث���ا املادي امللموس ع�� الب�ئة، أي يتع�ن تحديد العناصر داخل الوعاء �ش�ل 

�عر�فات موحدة داخل نطاق ا��دود ا��غرافية ال�� تطبق ف��ا الضر�بة، �ذا التحديد الدقيق والتعر�ف املوحد �عطىأن و 

.للعناصر ا��اضعة للضر�بة يز�د من مصداقية التأث�� البي�� للضر�بة

: وتتمثل ا��وانب املرتبطة بتحديد الضر�بة ع�� التلوث �� العناصر التالية

.ختيار املادة ال�� تفرض عل��ا ا��باية البي�يةا-

.تحديد ا��زء الذ تفرض عليھ الضر�بة من الوعاء محل �ختيار-

.تقدير وعاء الضر�بة ع�� التلوث، أي قياسھ-

12:سعر الضرائب والرسوم البي�ية. 3.4.1

أ العدالة �و التصاعدي ف�و والسعر الذي يتما��� مع مبدسعر الضر�بة عادة لھ وج��ن، سعر �س�� أو تصاعدي،

قتصادي وقد ي�ون لھ أثر فعال �� حث امللوث ع�� تجنب أسعار الضر�بة املرتفعة و�التا�� من أ�م أدوات التوجيھ �

تخفيض ما يوج�ھ إ�� الب�ئة من وحدات التلوث إ�� أن يتم تحيد ا��دود ال�� تبدأ عند�ا التصاعد بمعرفة ج�ة علمية 

.متخصصة

�باية البي�ية باإلنفاق البي��عالقة ا�.2

�سديد ضرائب ورسوم بي�ية نا�يك عن �خرى ا��اصة ع��فرضت ا��باية البي�ية أساسا لردع امللوث�ن وتحميل�م 

بممارسة �شاط�م وتحقيق�م ألر�اح، لكن فرض ا��باية البي�ية من ج�ة أخرى �عمل ع�� توف�� موارد مالية إضافية ��ماية 

:عليھ، و�مكن ت��يص ذلك من خاللالب�ئة و�نفاق
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الب�ئة��مايةصناديقبإ�شاءالدول �عضقامتحيث: الب�ئة�نفاق ع�� الب�ئة من خالل صناديق حماية . 1.2

أومنحش�ل��أسا����ش�لالتمو�لتوفروال��العامة،امل��انيةإطارخارج�البي�أ�م مصادر �نفاق الصناديق�ذهو�عد

.لتمو�ل املشار�ع املتعلقة بحماية الب�ئةالبي�يةا��بايةالب�ئة ع�� عوائدحمايةتمد صناديقو�عقروض

ع��ا��صول مقابلالرسومدفعخاللمنذلكو�تم:ا��دمة�نفاق ع�� الب�ئة من خالل املستفيدين من . 2.2

استمرارلضمانالتمو�لمواردمنواحدةمالرسو �عدحيثالذا�ي،بالتمو�لا��دمةمناملستفيدينقيامأوا��دمة

املنتجةا���اتقياما��دمةمنللمستفيدينالذا�يبالتمو�لو�قصد،ا��لفاتجمعمثلمعينةمخلفاتإدارةخدمة

كما .ا��…ا��اصة املعا��ةم�شآتالتدو�رإعادةنظموإدارةشراء��الك��ى باالس�ثمارالصناعيةالشر�اتللمخلفات مثل

التمو�لمستوى تحديد���امادورايلعبالدولة��املستفيدينرسومدفعنظميحكمالذيواملؤسسا�يالقانو�ي�طارأن

��الدول �عضت�ت���اال��ا��تلفةللمنا��أمثلةو�ناكتحقيق�ا،يمكنال��التمو�لية��دافيحددثمومناملتاح

من�ستفادةملدىوفقاأخرى دول ��ا��دمةنفسرسومتحددب�نمامعينةخدمةنماملستفيدينمنثابتةرسومتحصيل

.13ا��دمة

ع��العامةامل��انيةمنالتمو�ليتوفرأنيمكن: �نفاق ع�� الب�ئة من خالل صناديق م��انية الدولة. 3.2

.دولةل�لوفقاالبلدياتمستوى ع��أو�قلي��،أوا���ومي،املستوى مثلمختلفةح�وميةمستو�ات

واقع ا��باية البي�ية �� ا��زائر مع إشارة لوالية ت�سة خاصة: ثانيا

تقت���وال��و�جتماعية،�قتصاديةللتنميةالوطنيةللسياسةأسا���كمطلبالب�ئةحمايةا��زائرأدرجتلقد

الس�ان، مع�شةإطارع��فظةوا��االب�ئةحمايةباتومتطل�قتصاديالنمومتطلباتب�نالضروري التوازن تحقيق

ذلكضمنومنالتلوث،أش�المنالب�ئةحماية���سا�مال��ال�شر�عاتأ�مصياغةإ��سعت ا��زائرو�التا��

الرسوم��واملتمثلةا��زائر،��العامةإيرادات امل��انيةمدونةعناصرضمنمنأصبحتال��البي�يةا��بائيةال�شر�عات

مؤسسات�انوا أفراد أوانأش�الھ سواءب�لالتلوثإحداث��امل�س�ب�نع��املفروضةالردعيةو�تاواتوالغرامات

الضر���النظامإصالحضمنال�شر�عاتالنوع منل�ذاإحداثأول و�ان،التلوثأش�المنالب�ئةالح��امتأ�يل�م�غرض

عديد من القوان�ن ا��ددة للضرائب والرسوم البي�ية وكيفية فرض�ا ، وال�� �ان أخر�ا قانون ، لتليھ ال1992سنةمطلع��

.الذي جاء بجملة من التعديالت �� جانب ا��باية البي�ية وال�� س�تطرق إل��ا الحقا2018مالية 

ما��، يجمع فيھ حاصل �ذه الوسيلة �ع�� أن ا��سابات ا��اصة املق��حة ع�� ش�ل صناديق، ت�ون عبارة عن ج�از 

الرسوم �ي�ولوجية و�تاوات، بحيث تخصص �ذه �موال ألجل حماية الب�ئة لفائدة مشروعات معينة، وكذلك �� خدمة 

الب�ئة، ونالحظ أن مختلف قطاعات الدولة أصبحت �عتمد ع�� مثل �ذه الصناديق ا��اصة ال�� ت�ون خاضعة ألح�ام 

�ذه الصناديق ا��اصة أو  .� ا��ز�نة العمومية، و�ذا ما جعل قطاع الب�ئة �عتمد عل��اا��اسبة العامة �(1(ونجد من 

2002.، والصناديق ال�� جاءت �عد سنة 1992، انطالقا من سنة 2002ا��سابات ا��اصة، الصناديق ال�� جاءت قبل سنة 

الضرائب والرسوم ا��اصة بحماية الب�ئة �� ال�شر�ع ا��با�ي ا��زائري .1

د"ا��باية البي�ية �� ا��زائر ال�� ترتكز ع�� مبدأ سياسةمست  ِ ث مسدّ ِ ، ال�شاطات ال�� معدل تلو��ا مرتفع "ملوّ

وفيما ي�� مختلف الضرائب والرسوم البي�ية ال�� أقر�ا املشرع ا��زائري، وكيفية . و�ذا من خالل وضع نظام جبا�ي عم��

.اديق ا��صصة ��ماية الب�ئةتوجيھ حصيل��ا لإلنفاق ع�� الب�ئة من خالل الصن

ية حسب ال�شر�ع ا��با�ي ا��زائري الضرائب والرسوم املكونة ل��باية البي�. 1.1

املاليةقانون من 117املادةبموجبالرسم�ذاتأس�ستم:الرسم ع�� ال�شاطات امللوثة وا��ط��ة ع�� الب�ئة.  1.1.1

طبق �ذا الرسم ع�� ال�شاطات املرف، 141992لسنة ، 1998نوفم�� 03املؤرخ �� 98-339قة قائم��ا باملرسوم التنفيذي رقم يُ
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تصنف ال�شاطات امللوثة وا��ط��ة ع�� الب�ئة إ�� . لھ حسب قانون املاليةوتحسب قيمة �ذا الرسم من خالل أخر �عديل

:صنف�ن

دي ا��تص إقليميا؛ال�شاطات ا��اضعة لتصر�ح مسبق قبل الشروع �� ا��دمة من رئ�س ا��لس الشع�� البل-

ال�شاطات ا��اضعة لتصر�ح مسبق سواء من الوز�ر امل�لف بالب�ئة أو الوا�� ا��تص إقليميا أو رئ�س ا��لس -

.الشع�� البلدي ا��تص إقليميا

واملتضمن قانون مالية 2017د�سم�� 28املؤرخ �� 17/11القانون يحدد املبلغ الوحدوي للرسم حسب أح�ام 

: ي��، كما2018

2018ع�� ال�شاطات امللوثة وا��ط��ة ع�� الب�ئة وفقا لقانون مالية املبلغ الوحدوي للرسم: 01ا��دول رقم 

املبلغ:ال�شاطات ا��اضعة لـ

عامل�ن≥عامل�ن< 

دج3000دج13500التصر�ح

دج4500دج30000ترخيص رئ�س ا��لس الشع�� البلدي

دج25000دج135000يمياترخيص الوا�� ا��تص إقل

دج34000دج180000ترخيص الوز�ر امل�لف بالب�ئة

.2018، يتضمن قانون املالية لسنة 2017د�سم�� سنة 27املؤرخ �� 11-17قانون رقم : املصدر

كذا حسب طبيعة وأ�مية ال�شاط و 10و1يحدد مبلغ �ذا الرسم بضرب املبالغ ا��دد أعاله �� معامل مضاعف ب�ن 

5و4حيث يتم تطبيق املعامل املضاعف حسب الكيفيات ا��ددة �� املواد . نوع وكمية الفضالت الناتجة عن �ذا ال�شاط

)2ا��دول رقم (2009أكتو�ر 20املؤرخ �� 09-336من املرسوم التنفيذي رقم 6و

كيفية تطبيق املعامل املضاعف: 02ا��دول رقم 

املعامل املضاعفاملعاي��

طبيعة و��ميةال

التصر�ح؛-

ترخيص رئ�س ا��لس الشع�� البلدي؛-

ترخيص الوا��؛-

ترخيص الوز�ر-

1

2

3

4

نوع النفايات

جة واملس�بة للتآ�ل؛- ِ ا��طرة ع�� الب�ئة، م�يّ

�ِرقة، السر�عة �ل��اب؛- القابلة لالنفجار، ا�ُ

مضرة، مسممة، مسرطنة، معدية، مسممة إلعادة -

، مس�ب لطفرات جي�يةالت�و�ن

1

2

3

كمية النفايات

سنة؛/طن1000وأقل أو �ساوي 100<

سنة؛/طن5000وأقل أو �ساوي 1000<

سنة؛/طن5000<

2

2.5

3
.2018، يتضمن قانون املالية لسنة 2017د�سم�� سنة 27املؤرخ �� 11-17قانون رقم : املصدر
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2018مارس 14و13يومي 

ليةالرسم ع�� املنتوجات الب��و. 2.1.1

، حيث 1991د�سم�� 18مكرر من قانون الرسوم ع�� رقم �عمال املؤرخ �� 28تم تأس�س �ذا الرسم تبعا للمادة 

ق الرسم ع�� املنتوجات الب��ولية واملماثلة ل�ا، املستوردة أو ا��صل عل��ا �� ا��زائر، السيما �� مصنع تحت املراقبـة  يطبّ

:ات املذ�ورة �� ا��دول التا�� وفقا للمعدالت �تيةيطبق الرسم ع�� املنتوجا��مركية، 

معدالت الرسم ع�� املنتوجات الب��ولية: 03ا��دول رقم

)دج(الرسـم �عي�ن املـــوادالتعر�فة ا��مركيةرقم

1400,00الب��ين املمتـاز27. 10.م

1300,00الب��ين العــادي27. 10.م

1400,00من الرصاصالب��ين ا��ا��27. 10.م

400,00غاز أو�ل27. 10.م

1,00غـاز الب��ول املميع الوقود27. 10.م

19، ص 2018سنة مكرر،28، قانون الرسوم ع�� رقم �عمال، املادة ةجبائيوزارة املالية، قوان�ن : املصدر

طبق الرسم ع�� الوقود 2002قانون املالية لسنة من38تم تأس�س �ذا الرسم بموجب املادة : الرسم ع�� الوقود. 3.1.1 ، يُ

:تحدد �سع��ة �ذا الرسم كما ي��.العادي بالرصاص والغاز أو�ل/ ع�� الب��ين املمتاز 

الرسم ع�� الوقود�سع��ة: 04ا��دول رقم 

ل/دج0,1العادي بالرصاص/ الب��ين املمتاز 

ل/دج0,30الغاز أو�ل
.2018، يتضمن قانون املالية لسنة 2017د�سم�� سنة 27املؤرخ �� 11-17قانون رقم : املصدر

.يقتطع �ذا الرسم و�عاد دفعھ كما �و الشأن بال�سبة للرسم ع�� املنتوجات الب��ولية

حسب ، يحصل و�وزع 200615من قانون املالية لسنة 60بموجب املادة أسس:ا��ديدةالرسم ع�� �طر املطاطية . 4.1.1

طبق �ذا الرسم ع�� �طر املطاطية ا��ديدة املستوردة و.يل �� قانون املاليةأخر �عد املنتجة محليا، وال�� يحدد مبلغ�ا / يُ

:كما ي��

الثقيلة؛دج عن �ل إطار مخصص للسيارات 10-

.دج عن �ل إطار مخصص للسيارات ا��فيفة5-

الرسم تأس�س �ذا تم:الوط��ة أو املصنوعة �� ال��اب الرسم ع�� الز�وت وال��وم وتحض�� ال��وم املستورد. 5.1.1

دج عن �ل طن مستورد أو مصنوع داخل 18750، يحدد �ذا الرسم ب 200616من قانون املالية لسنة 61املادة بموجب

.ال��اب الوط��، وال�� تنجم عن استعمال�ا ز�وت مستعملة

تأس�س �ذا الرسم تبعا للمادة تم:ا��ط��ةأو / عية ا��اصة والرسم التحف��ي ع�� عدم تخز�ن النفايات الصنا. 6.1.1

ل�ل طن مخزن من 17دج16.500:بـ، يحدد الرسم التحف��ي ع�� عدم تخز�ن النفايات 2002من قانون املالية لسنة 203

.أو ا��طرة/النفايات الصناعية ا��اصة و

تم 18:الطبيةأ�شطة العالج �� املس�شفيات والعيادات الرسم التحف��ي ع�� عدم تخز�ن النفايات املرتبطة ب. 7.1.1

. دج للطن30.000:بـيحدد �ذا الرسم �سعر مرج�� .2002من قانون املالية لسنة 204تأس�س �ذا الرسم بموجب املادة 

ضبط الوزن املع�� وفقا لقدرات العالج وأنماطھ �� �ل مؤسسة معنية أو عن طر�ق قياس  .مباشرو�ُ
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 :

:يؤسس رسم�ن تكميلي�ن و�ما:التكميليةالرسوم . 8.1.1

،2003من قانون املالية لسنة 94تم تأس�سھ بموجب املادة : الرسم التكمي�� ع�� املياه املستعملة الصناعية-

ل �سا��� السنوي ا��دد عن طر�ق التنظيم  ومن ) 01أنظر ا��دول رقم (و�حدد �ذ الرسوم بالرجوع إ�� املعدّ

.حسب �سبة تجاوز حدود القيم5و1شمول ب�ن معامل مضاعف م

من قانون املالية لسنة 205تأسس بموجب املادة : الرسم تكمي�� ع�� التلوث ا��وي ذي املصدر الصنا��-

بناءا ع�� ��م أو كمية املرفوضات والكمية .2018، وأخر �عديل ل�ذا الرسم �ان بموجب قانون مالية 2002

ل �سا��� السنوي ا��دد عن تجاوز حدود القيمال�شاط ال�� تاملنبعثة عن و�حدد �ذا الرسوم بالرجوع إ�� املعدّ

.طر�ق التنظيم

رسم سنوي لرفع القمامات امل��لية يطبق ع�� �ل امللكيات املب�ية �و):رفع القمامات امل��ليةرسم(رسم التط��� . 9.1.1

بدفع الرسم سنو�ا بصفة أجر الذي يمكن أن ي�لف مع املالكيتحمل الرسم املست. املستأجر أو صاحب �نتفاعباسم

19:ي��يحدد مبلغ الرسم كما .تضامنية

سك��؛ دج ع�� �ل محل ذي استعمال 1500دج و1000ما ب�ن -

شا��ھ؛ما تعمال م�� أو تجاري أو حر�� أودج ع�� �ل محل ذي اس12.000دج و3000ما ب�ن -

دج ع�� �ل أرض م�يأة للتخييم واملقطورات ؛23.000ودج8000ب�ن ما-

دج ع�� �ل محل ذي استعمال صنا��، أو تجاري أو حر�� أو ما شا��ھ، ي�تج 130.000دج و20.000ما ب�ن -

.كمية من النفايات تفوق �صناف املذ�ورة أعاله

.البلدي، �عد اطالع رأي السلطة الوصيةتحدد الرسوم املطبقة �� �ل بلدية بقرار من رئ�س ا��لس الشع�� 

من مبلغ الرسم املطبق ع�� رفع القمامات امل��لية املنصوص % 15يتم �عو�ض البلديات ال�� تمارس عملية الفرز �� حدود 

د و من قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة بال�سبة ل�ل م��ل يقوم ب�سليم قمامات ال�سمي2مكرر 263عليھ �� املادة 

.أو القابلة لالس��جاع مل�شأة املعا��ة/

40: يحدد مبلغ �ذا الرسم بـ2004تأس�س �ذا الرسم بموجب قانون مالية تم:البالس�يكيةالرسم ع�� �كياس . 10.1.1

عة محليا/املستوردة ودج للكيلوغرام و�طبق ع�� �كياس البالس�يكية  .أو املصنّ

:رسوم البي�يةتوز�ع حصيلة الضرائب وال. 2.1

�عمل املشرع ا��با�ي ا��زائري ع�� تحديد الكيفية ال�� يتم من خاللھ توز�ع حصيلة مختلف الضرائب والرسوم 

قد غ�� �� توز�ع حصيلة 2018امل�ونة ل��باية البي�ية، وذلك من خالل قوان�ن املالية السنو�ة، ومن املالحظ أن قانون مالية 

�ستفيد من أك�� حصة ل��باية 20" الصندوق الوط�� للب�ئة وإزالة التلوث"فبعد أن �ان ا��باية لبي�ية �ش�ل م��وظ، 

ا��دول التا�� ي��ص توز�ع حصيلة و ، البي�ية، تم �عديل ال�سبة املوج�ة لھ وتوز�ع�ا مع �ل من البلدية وم��انية الدولة

.2018الضرائب والرسوم امل�ونة ل��باية البي�ية قبل و�عد �عديالت قانون مالية

توز�ع حصيلة ا��باية البي�ية:05جدول رقم 

�2018عديالت قانون مالية 2018قبل قانون مالية البيان

الرسم ع�� ال�شاطات امللوثة 

وا��ط��ة ع�� الب�ئة
للصندوق الوط�� للب�ئة وإزالة التلوث100%

لفائدة م��انية الدولة33%

للفائدة الصندوق الوط�� للب�ئة والساح67%

الرسم ع�� املنتوجات الب��ولية
للصندوق الوط�� للب�ئة وإزالة التلوث50%

للصندوق الوط�� للطرق والطرق السر�عة50%
مل��انية الدولة100%

الرسم ع�� الوقود
السر�عة؛للصندوق الوط�� للطرق والطرق % 50

للصندوق الوط�� للب�ئة وإزالة التلوث% 50

السر�عة؛ للطرق والطرق للصندوق الوط��% 50

.للصندوق الوط�� للب�ئة والساحل50%
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الرسم ع�� �طر املطاطية 

ا��ديدة 

للصندوق الوط�� للب�ئة وإزالة التلوث50%

البلدية25%

ا��ز�نة العمومية15%

للصندوق الوط�� لل��اث الثقا��؛10%

الدولة؛ةم��انيلفائدة % 35

البلديات؛لفائدة % 35

.لفائدة الصندوق الوط�� للتضامن الوط��30%

الرسم ع�� الز�وت وال��وم 

وتحض�� ال��وم املستوردة أو 

املصنوعة �� ال��اب الوط��

م��انية الدولةلفائدة %15

البلديات؛ 35%

.التلوثوإزالةللب�ئةالوط��الصندوق لصا��50%

وصندوق التضامن لفائدة البلديات% 34

ل��ماعات ا��لية حسب طبيعة والضمان 

ال��وم محلية أو مستوردة

الصندوق الوط�� للب�ئة والساحل، لفائدة34%

لفائدة م��انية الدولة32%

الرسم التحف��ي ع�� عدم تخز�ن 

/ النفايات الصناعية ا��اصة و

أو ا��ط��ة

الوط�� للب�ئة وإزالة التلوثللصندوق  75%

للبلدية25%

البلديات؛لفائدة% 16

لفائدة الصندوق الوط�� للب�ئة والساحل% 48

.لفائدة م��انية الدولة% 36

الرسم التحف��ي ع�� عدم تخز�ن 

النفايات املرتبطة بأ�شطة العالج 

�� املس�شفيات والعيادات الطبية

الوط�� للب�ئة وإزالة التلوثللصندوق  75%

للبلدية25%

لفائدة البلديات% 20

��انية الدولةمل% 20

لفائدة الصندوق الوط�� للب�ئة والساحل% 60

الرسم التكمي�� ع�� التلوث 

ا��وي ذي املصدر الصنا��

الوط�� للب�ئة وإزالة التلوثللصندوق  75%

للبلدية10%

م��انية الدولة15%

البلديات؛لفائدة % 17

.لفائدة الصندوق الوط�� للب�ئة والساحل% 50

م��انية الدولةلفائدة % 33

رسم تكمي�� ع�� املياه املستعملة 

الصناعية

للصندوق الوط�� للب�ئة وإزالة التلوث50%

البلدية50%

البلديات؛لفائدة % 34

.لفائدة الصندوق الوط�� للب�ئة والساحل% 34

الصندوق الوط�� للمياه% 16

الدولة،لفائدة م��انية % 16

للبلدية% 100للبلدية% 100)امل��ليةرفع القمامات رسم(

الرسم ع�� �كياس البالس�يكية

لفائدة البلديات% 40

الصندوق الوط�� للب�ئة وإزالة التلوث لفائدة50%

لفائدة م��انية الدولة10%

.للصندوق الوط�� للب�ئة والساحل% 27

لفائدة م��انية الدولة% 73

.2018، 2017، 2002،2006، 2000دا ع�� قوان�ن مالية من إعداد الباحث�ن اعتما: املصدر

مجاالت النفاياتم��االقطاعات،مختلف��البي�يةالضرائبمنالعديد�شملا��زائر،��البي��الضر���والنظام

يواكبالب�ئة حمايةمجال��ا��زائري ال�شر�عفإنالعموموع��ا��و�ة،�نبعاثاتالصناعية،والقطاعاتالصلبة

الواقعأرضع��ومحدودضعيفاليزالمفعول�ابأنيرى الضرائبمننوعألياملت�بعولكنالعالم،��ا��اصلةالتطورات

منطنألف 325حوا��ثمةأنيذكرسابقا واملذ�ورةالقطاعات��التلوثب��ايدتفيدال��ا��اصةالتقار�ربدليل

نفايات الزئبقكميةتقدربحيثا��زائر،سنة ���لفرز�ايتم�قتصاديةساتاملؤستصدر�اال��ا��طرةالنفايات

تخز�نو�تم .وو�رانالغزواتمنطقة��عام ��20وا��طنألف 450حوا��تخز�نتمفيماطنمليون منبأز�دا��زون

21الئقةغ��بطر�قةحالياا��طرةالنفايات�ذه

2017إ�� 2012نفاق البي�� ع�� مستوى والية ت�سة للف��ة من توجيھ حصيلة ا��باية البي�ية لإل .2

س�تم التطرق �� �ذا ا��زء إ�� تطور حصيلة �عض الضرائب والرسوم امل�ونة ل��باية البي�ية ع�� مستوى والية 

.ت�سة، كما س�تم توضيح كيفية توز�ع حصيلة �ذه ا��باية ع�� الصناديق ا��صصة لإلنفاق ع�� الب�ئة

أو ا��ط��ة /لرسم ع�� ال�شاطات امللوثة وا. 1.2

دج: الوحدة2017-2012أو ا��ط��ة ع�� مستوى والية ت�سة للف��ة /تطور حصيلة الرسم ع�� ال�شاطات امللوثة و:06جدول رقم 
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 :

نص�ب الصندوق الوط�� للب�ئةحصيلة الرسمالبيان

201240.520.009100%

201355.151.137100%

201462.492.149100%

201581.309.899100%

201625.724.544100%

201733.189.000100%

املدير�ة الفرعية للتحصيل، املدير�ة العامة للضرائب بوالية ت�سة: املصدر

اختالف حصيلة الرسم ع�� ��شطة امللوثة أو ا��ط��ة من سنة إ�� أخري، ف�انت نالحظمن خالل ا��دول السابق، 

عدد ��شطة امللوثة للب�ئة، ارتفاعرسفما يمليون دينار جزائري، و�و 81حيث تجاوز 2015يرادات �ذا الرسم سنة أع�� إ

و عدم �22الب�ئة لوالية ت�سة مدير ، والس�ب حسب ما صرح بھ من طرف2017و��2016 ح�ن أقل حصيلة ��لت سن�� 

طرف الشر�ات ا��اضعة لھ، فلقد بلغت �سب تحصيل تمكن مصا�� الضرائب من تحصيل �ل مستحقات �ذا الرسم من

، %72، %83، %56، %10ع�� التوا�� 2015، 2014، 2013، 2012الرسم من طرف مدير�ة الضرائب بال�سبة للسنوات 

حصيلة الرسم يؤثر ف��ا �ش�ل مباشر فعالية إدارة الضرائب �� جانب التحصيل ، و�بقى الصندوق  الوط�� للب�ئة بفتذبذ

من حقوق وغرامات لرسم ��شطة تحصيلھإجما�� ما تم باعتبارمد �� إيراداتھ ب�سبة كب��ة ع�� حصيلة �ذا الرسم،�عت

.امللوثة وا��ط��ة يوجھ �ليا لصندوق الب�ئة

الرسم ع�� �كياس البالس�يكية.2.2

2016-2012للف��ة تطور حصيلة الرسم ع�� �كياس البالس�يكية ع�� مستوى والية ت�سة:07رقم جدول 

دج: الوحدةالب�ئة لوالية ت�سةمدير�ة: املصدر

تد�ي حصيلتھ رما يفسنتاج �كياس البالس�يكية و�و والية ت�سة يوجد شركة واحدة تمارس �شاط إمستوى ع�� 

سلألكياإنتاج أك�� �سبة، ومن ا��دول نالحظ أن %100رغم أن عملية تحصيلھ من طرف مدير�ة الضرائب �انت 

و�ال�سبة . أن �ذا الرسم يحدد وعاؤه ب��م �نتاج، باعتبار2016و2012، وأقل �سبة سن�� 2014البالس�يكية �انت سنة 

.إيرادات �ذا الرسم للسنوات املذ�ورة �� ا��دول من %50صندوق الب�ئة وإزالة التلوث فلقد وج�ت لھ �سبة ل

أو ا��ط��ة/ رسم ���يع عدم تخز�ن النفايات ا��اصة و. 3.2
دج: الوحدة2016-2012والية ت�سة للف��ة أو ا��ط��ة / عدم تخز�ن النفايات ا��اصة ورسم ���يعتطور حصيلة :08رقم جدول 

نص�ب الصندوق الوط�� للب�ئةحصيلة الرسمالبيان

201229.92550%

2013137.94750%

2014205.12450%

2015133.84950%

201654.04250%

نص�ب الصندوق الوط�� للب�ئةحصيلة الرسمالبيان

2012/75%

20131.038.21775%

20142.198.75175%
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ا��باية البي�ية ب�ن �د�� ا��ماية و�نفاق ع�� الب�ئة

2018مارس 14و13يومي 

.مدير�ة الب�ئة لوالية ت�سة: ملصدرا

سنة ألخرى، فتقر�با قيمة �ذا الرسم نفس�ا لسن�� من ا��دول السابق نالحظ تذبذب �� حصيلة �ذا الرسم من

، و�رجھ �ذا الوضع حسب 2017دج سنة 1.858.05مليون دينار جزائري، لتصل إ�� 2، حيث بلغت أك�� من 2015و2014

.بل لتد�ي �سب تحصيل �ذا الرسم من طرف مصا�� الضرائب��شطة امللوثةمدير�ة الب�ئة، ال لعملية إحصاء 

)رسم التط���(رفع القمامات امل��لية رسم .4.2
دج: الوحدة2016-2012تطور حصيلة رسم رفع القمامات امل��لية ع�� مستوى والية ت�سة للف��ة : 09جدول رقم 

نص�ب الصندوق الوط�� للب�ئةحصيلة الرسمالبيان

20121.029.4960%

20131.063.7870%

20141.182.7350%

20151.389.7830%

20161.764.4640%

مدير�ة الب�ئة لوالية ت�سة: املصدر

من ا��دول السابق نالحظ ثبات �س�� لقيمة الرسم التط���ي من سنة ألخرى، رغم أن الواقع يؤكد تزايد عدد 

سب إ�� يومنا �ذا، إضافة إ�� ارتفاع قيمتھ الوحدو�ة باختالف قوان�ن املالية، والس�ب ح2012السكنات وا��الت من 

مدير�ة الضرائب لوالة ت�سة، �و ضعف عملية �حصاء من طرف مصا�� البلدية باعتبار�ا املسؤولة بصفة مباشرة ع�� 

.فرض وتحصيل �ذا الرسم، فصندوق الب�ئة وإزالة التلوث ال �شمل إيراداتھ رسم التط���، �ونھ يحصل �ليا لفائدة البلدية

ي املصدر الصنا��الرسم التكمي�� ع�� التلوث ا��وي ذ. 5.2
دج: الوحدة2017-2012تطور حصيلة الرسم التكمي�� ع�� التلوث ا��وي ع�� مستوى والية ت�سة للف��ة : 10جدول رقم 

نص�ب الصندوق الوط�� للب�ئةحصيلة الرسمالبيان

20161.858.60575%

مدير�ة الب�ئة لوالية ت�سة: املصدر

1.858.605، بقيمة 2016صا�� الب�ئة، تم تحصيل �ذا الرسم إال سنة من ا��دول السابق، وحسب تصر�حات م

دج، �ونھ لم يتم إحصاء أو منح أي ترخيص ألي �شاط من املفروض عليھ �ذا الرسم، إضافة لعدم وجود �م�انيات 

.وصعو�ة تقدير قيمة التلوث ذي املصدر الصنا�� �� ا��و

:ا��اتمة

الصندوق الوط��  ًباسمالصندوق الوط�� للب�ئة وإزالة التلوث الذي أصبح �عرف إيراداتتمثل ا��باية البي�ية أ�م 

للب�ئة والساحل، باعتباره أبرز الصناديق ال�� �عتمد �� إيراداتھ ع�� ا��باية البي�ية كما و��نا سابقا، إضافة إ�� أن �ذا 

ر�ع حماية الب�ئة و�عو�ض املتضرر�ن، و�نا الصندوق مسؤول ع�� حماية الب�ئة من خالل إعادة إنفاق موارد�ا ع�� مشا

ي��ز الدور املزدوج ل��باية البي�ية ، �و��ا أداة عقابية ل��د من التلوث البي�� و�� نفس الوقت أداة تمو�لية يمكن من خالل�ا 

لرسوم البي�ية �نفاق ع�� الب�ئة، ، كما است�تجنا من خالل دراسة حالة والية ت�سة بأن �عو�ض النقص امل��وظ فنواتج ا

�ستد�� بذل �ل ا���ود لرفع �سب تحصيل مختلف الضرائب والرسوم البي�ية من طرف مختلف املصا�� املتخصصة، 

�البلدية، مدير�ة الضرائب، و�ذا من أجل رفع إيرادات صندوق الب�ئة الذي أبرز إيراداتھ نواتج ا��باية البي�ية إضافة 

20152.168.25975%

20161.858.60575%
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ا��باية البي�ية ب�ن �د�� ا��ماية و�نفاق ع�� الب�ئة

 :

يرادات ا��ماعات ا��لية، البلدية خصوصا لتمو�ل التنمية ا��لية ولو ب�سبة صغ��ة ، نا�يك عن رفع إ..لإلعانات ا���ومية

.من ا��باية الب�ئة، إضافة لتوجيھ جزء اخر مل��انية الدولة

:التوصيات

التوجھ نحو �متيازات ا��بائية لتحف�� الشر�ات ل��د من التلوث البي��؛-

وم املواطنة البي�ية، من خالل رفع درجات الو�� البي�� لدى أفراد جعل ا��باية البي�ية أداة لتجسيد وتنمية مف�-

ا��تمع؛

:استغالل جزء من �يرادات ا��بائية البي�ية ��-

تمو�ل مشار�ع البحث والتطو�ر ا��اصة بالطاقات املتجددة؛§

تمو�ل مشار�ع البحث العل�� ال�ادف إ�� إنتاج ابت�ارات �عزز الصداقة مع الب�ئة§

.ت إعالمية تحس�سية بأ�مية ا��فاظ ع�� الب�ئةتمو�ل حمال §

املراجع�حاالت و قائمة 

1 Gilles Rotillon, la fiscalité environnementale outil de protection de l’environnement ?, revue regards croiseur l’économie, 2007 /1- n°1, p110.
2

دج، أول من طرح فكرة ا��باية البي�ية كما أن أعمالھ تخصصت حول التأث��ات ا��ارجية، و�� أساس علم أستاذ �قتصاد بجامعة كم��ي): 1959-1877(أرثر س�سيل بيغو 

.�قتصاد البي�� ا��ديث
3

.345-344، سور�ا، ص ص 2014مصطفى يوسف �ا��، اقتصاديات الب�ئة، دار مؤسسة رسالن للطباعة وال�شر والتوز�ع، طبعة 
4 Gilles Rotillon, « la fiscalité environnementale, outil de protection de l’environnement ? », Regards croisé sur l’économie, edition n°1, 2007, p 
108.
5

, 01راسـات جبائيــة، العــدد ، مجلــة د"أ�ميـة الالمركز�ــة ا��بائيـة �ــ� تفعيــل املـوارد املاليــة ا��صصـة لتمو�ــل الـدور البي�ــ� للســلطات ا��ليـة"بوشــوك فتيحـة، مقــال �عنــوان 

.136، ص 2012د�سم�� 
6

.136نفس املرجع السابق، ص 
7

.350ص. 2010-07،2009، مجلة الباحث، العدد "أ�مية تدخل ا���ومات �� حماية الب�ئة من خالل ا��باية الب�ئة" فارس مسدور، مقال �عنوان
8

. 112، ص 2013، 18يق التنمية املستدامة �� ا��زائر، مجلة الواحات للبحوث، العدد دمحم مسعودي، مقال �عنوان ا��باية البي�ية �أداة لتحق
9
عمرو  دمحم السيد الشناوي، تقو�م الضر�بة �أداة لسياسة حماية الب�ئة، مجلة البحوث القانونية و�قتصادية، العدد 49، أفر�ل 2011، ص 40

10
.80، ص2007، جامعة ورقلة، ا��زائر، 05، مجلة الباحث، العدد "الب�ئة دور الدولة �� حماية" كمال رز�ق، مقال �عنوان 

11
.184، جامعة �سكرة، ص 13، مجلة املفكر، العدد "النظام ا��با�ي البي�� ب�ن الردع والتحف��" حسونة عبد الغ��، مقال �عنوان

12 .نفس املرجع السابق
13

الباحـث، جامعــة ورقلـة، العــدد مجلـة-ا��زائــردراســة حالـة -مو�ــل املشـار�ع الب�ئـة مــن أجـل تحقيــق التنميـة املسـتدامةفروحـات حــدة، اسـ��اتيجيات املؤسسـات املاليــة �ـ� ت

.126ص ،07/2009-2010
14

.65، ا��ر�دة الرسمية، العدد 1991د�سم�� 18، الصادر �� 1992من قانون مالية 117املادة 
15

. 85، ا��ر�د الرسمية العدد 2005د�سم�� 31املوافق 1426ذو القعدة عام 29املؤرخ ��16-05من القانون رقم 60املادة 
16

.85، ا��ر�دة الرسمية، العدد 2005د�سم�� 31املوافق 1426ذو القعدة عام 29املؤرخ �� 16-05من القانون رقم 61املادة 
17

.76، ا��ر�دة الرسمية، العدد 2018لسنة ، يتضمن قانون املالية2017د�سم�� سنة 27املؤرخ �� 11-17قانون رقم 
18

.14، ا��ر�ة الرسمية، العدد 1993مارس 01املؤرخ �� 68-93املرسوم التنفيذي رقم 

.، مرجع ساب�2018قانون مال�ة  19

20
�شمل إيراداتھ نواتج 98/147الل املرسوم التنفيذي من خعملھكيفياتيحددوالذي،1992لسنة املاليةقانون بموجبأ�شأ" الصندوق الوط�� للب�ئة وإزالة التلوث"

.الرسوم البي�ية حسب �سبة التوز�ع ا��صصة عن طرق التنظيم

21
��يةالبي�لنموذج ا��بايةتحليليةدراسة" التلوثأش�المنالب�ئةحمايةع���قتصاديةاملؤسساتوتحف��ردع��ا��بايةدور "دمحم،عزةبنالرزاق،عبدحب�ببن

يوميورقلة،مر�احقاصدي�جتماعية جامعةوالعدالةاملستدامةالتنميةر�اناتظل���قتصاديةاملؤسسةسلوك :حول الدو��العل��امللتقىلفائدةمداخلةا��زائر،

163164ص ص ،2012نوفم�� .20-21
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

تبسة- جامعة العربي التبسي
كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر 
وبالتنسیق مع مخبر الدراسات البیئیة والتنمیة المستدامة

اإلنفاق البيئي

دامة ومتطلبات الحكم الراشدبین حاجات التنمیة المست
)The 5th IFES –TEBESSA/2018©(

2018مارس 14-13

�نفاق البي�� �� السياسة الصناعية ودوره �� تحقيق التنمية املستدامة �� ا��زائر

دفرورالنعيمعبد / دشا�د إلياس/د

�زائر، ا�جامعة الش�يد حمة ��ضر الوادي�زائر، ا�جامعة الش�يد حمة ��ضر الوادي

Chahed_ilias@yahoo.frnaimdefrour@hotmail.fr

:م��ص

عمل وتنو�ع �عت�� الصناعة من الدعامات �ساسية إلحداث التنمية �قتصادية و�جتماعية الشاملة، ذلك ملا يمكن أن تقوم بھ من خلق فرص جديدة لل

ذلك �عت�� قطاع الصناعة قطاع دينامي�ي سر�ع التطور و�و القطاع الرئ���� مصادر الدخل وز�ادة الدخل القومي �� أي مجتمع من ا��تمعات، إضافة ل

و�ذا من أجل مواج�ة املس��لك لعدد كب�� من املواد �ولية، كما أنھ القطاع الرئ���� الذي يحدث تلو�ثا للب�ئة ، وألن تلوث الب�ئة ي�لف الدولة اقتصاديا 

�� السياسة الصناعية �� تحقيق التنمية املستدامة �� دور �نفاق البي��ه الورقة إ�� تحليل الضرر الذي ي��ق بمختلف القطاعات، ف��دف �� �ذ

.ا��زائر

.تنمية مستدامة، تلوث صنا��، حماية الب�ئة، إنتاج أنظف: ال�لمات املفتاحية

Abstract:
Industry is one of the core to make a comprehensive economic and social development of stents, so what can be 

done to create new jobs and diversify sources of income and increase national income in any society. In addition, the 
industry is rapidly evolving dynamic sector which is the main sector of consumer large number of raw materials, as it is the 
main sector in which polluting happen, because the environmental pollution cost the country economically, and this in 
order to cope with damage to the various sectors, in this paper aim to analyze the integration of environmental concerns in 
industrial policy and Dora in achieving sustainable development in Algeria.

Key words: sustainable development, industrial pollution, environmental protection, cleaner production.
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الجزائرتحقی� التنم�ة المستدامة فيودوره في في الس�اسة الصناع�ة اإلنفاق البیئي

:

:تم�يد

� حساب الب�ئة إ�� بحث عالقة ��شطة ��سانية بالب�ئة، لقد دفعت املشكالت البي�ية ال�� �ان سب��ا التنمية ع�

ا��اص با��ال ا��يوي، حيث وجھ 1968واملتمثلة �� التلوث وتد�ور املوارد ، وضمن �ذا السياق أ�عقد مؤتمر بار�س سنة 

�ساق �ي�ولوجية والتلوث �نظار إ�� التدم�� البي�� الذي وصل إ�� مرحلة حرجة، وأو��� بإجراء املز�د من الدراسات ع�� �

بمدينة ستوك�ولم ، عاصمة السو�د، والذي ا�تم با��وانب �قتصادية 1972واملوارد، إضافة إ�� مؤتمر ستوك�ولم عام 

توصية �ل ا���ومات 109و�جتماعية والسياسية للمشكالت البي�ية وحث من خالل خطة العمل الدو�� ال�� تضمنت 

.ت �مم املتحدة إ�� التعاون �� اتخاذ تداب�� من أجل حماية ا��ياة ومواج�ة مشكالت الب�ئة واملنظمات الدولية وو�اال 

ش�د ��اية القرن املا��� تنامي الو�� لدى جميع الدول بقضايا  الب�ئة و�ذا �س�ب ظ�ور عدة أحداث أو مشكالت �ان 

1986أفر�ل ��25 *نفجار املفاعل النووي �� �شرنو�يلو ا, 1984د�سم�� 02ل�ا وقع�ا مثل �سرب الغاز �� بو�ال بال�ند �� 

ا��، �ذا الو�� و��تمام تجسد من خالل تقر�ر ��نة برنتالند ... ز�ادة إ�� ذلك �غ�� املناخ وثقب �وزون، �مطار ا��مضية 

ر ر�ودي جان��و �� الذي استعمل ألول مرة مصط�� التنمية املستدامة، �ذا التقر�ر �ان أساس عمل مؤتم) 1987سنة (

: دولة، والذي ا�تم �ش�ل رس�� ��ذا املوضوع من خالل ما صدر عنھ من وثائق رئ�سية 178الذي شاركت فيھ 1992جوان 

واملبادئ العامة حول الغابات، �ذا املؤتمر من ) 21جدول أعمال القرن (21إعالن ر�و أو ما �س�� ميثاق �رض، �جندة 

مف�وم التنمية املستدامة ال�� تأخذ �ع�ن �عتبار ا��انب البي��، ��سا�ي والتنموي وتأكيد صلة الناحية النظر�ة أسس 

.الت�افل القائمة ب�ن حماية الب�ئة و�صالح البي�� من ج�ة و��ن التنمية والقضاء ع�� الفقر من ج�ة أخرى 

.مفا�يم حول التنمية املستدامة : أوال

إن أحد التعر�فات �ك�� ش�رة لالستدامة �و الذي تقدمت بھ ��نة برنتالند و�� ال��نة : مةمف�وم التنمية املستدا.1

التنمية ال�� تل�� احتياجات ا��يل ا��اضر دون املساس بمقدرة �جيال " ، بأ��ا 1987الدولية للب�ئة والتنمية، سنة 

.1" املستقبلية ع�� تلبية احتياجا��ا 

: " لة الر�ط  ما ب�ن الب�ئة والتنمية �قتصادية، نجد أن التنمية املستدامة تم �عر�ف�ا ع�� أ��ا و�� �عر�ف آخر يمثل محاو 

" .محاولة ا��د من التعارض الذي يؤدي إ�� تد�ور الب�ئة عن طر�ق إيجاد وسيلة إلحداث ت�امل ما ب�ن الب�ئة و�قتصاد 

ووفقا للمبدأ الثالث فقد عرف التنمية �1992عقد �� ر�ودي جان��و عام أما مؤتمر �مم املتحدة للب�ئة والتنمية الذي أ

، بحيث تتحقق ع�� نحو م�ساو ا��اجات التنمو�ة والبي�ية ألجيال " ضرورة إنجاز ا��ق �� التنمية : " املستدامة بأ��ا

نمية  املستدامة ي�ب�� أن تمثل حماية ل�ي تتحقق الت" :ا��اضر واملستقبل، وأشار املبدأ الرا�ع الذي أقره املؤتمر إ�� أنھ 

.2" الب�ئة جزءا ال يتجزأ من عملية التنمية وال يمكن التفك�� بمعزل ع��ا 

:من خالل �ذه التعار�ف �ست�تج القضايا ال�امة التالية 

ة جمعاء وع�� امتداد إن التنمية املطلو�ة  ال �س�� لتقدم �شري موصول �� أماكن قليلة ولسنوات معدودات، بل لل�شر�-

.املستقبل البعيد 

.أن �ذه التنمية �� تنمية �ع�� باحتياجات ا��اضر دون املساس بقدرة �جيال القادمة ع�� توف�� احتياجا��ا -

.إذن فالتنمية املستدامة �� �عب�� عن التنمية ال�� تتصف باالستقرار وتمتلك عوامل �ستمرار والتواصل -

:تتألف التنمية املستدامة من ثالث أ�عاد رئ�سية �� : مية املستدامة أ�عاد التن.2

و�س�ند إ�� املبدأ الذي يق��� بز�ادة رفاه ا��تمع إ�� أق��� حد والقضاء ع�� الفقر من خالل : البعد �قتصادي 1.2

: سا ع�� عنصر�ن م�م�ن �ما استغالل املوارد الطبيعية ع�� النمو �مثل و�كفاءة، إذن فالبعد �قتصادي يتمحور أسا

.�� استغالل تحس�ن مستوى الدخل الوط�� والفردي و�التا�� تحس�ن مستوى املعينة *تحقيق النمو والكفاءة 

و�ش�� إ�� العالقة ب�ن الطبيعة وال�شر، وإ�� ال��وض برفاه الناس، وتحس�ن سبل ا��صول ع�� : البعد �جتما��2.2

كذلك الس�� إ�� تحقيق العدالة �جتماعية ب�ن أفراد ا��تمع فيما يتعلق بتوز�ع املوارد ا��دمات ال��ية �ساسية، 

و�ستفادة من ا��دمات واملنافع، إتاحة القرص �ش�ل م�ساو ودون تمي�� ب�ن أفراد ا��تمع، مشاركة �فراد �� إعداد 
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اح��ام حقوق ��سان، كما �ش�� إ�� تنمية الثقافات ال��امج التنمو�ة وتنفيذ�ا، الوفاء با��د �د�ى من معاي�� �من،

.ا��تلفة والتنوع والتعددية واملشاركة الفعلية للقواعد الشعبية �� صنع القرار 

و�تعلق با��فاظ ع�� قاعدة املوارد املادية والبيولوجية وع�� النظم �ي�ولوجية وال��وض ��ا، إضافة إ�� : البعد البي��3.2

وا��د منھ، رفع مستوى إدارة املوارد البي�ية وحسن استغالل�ا  و��تمام بالقضايا البي�ية ع�� املستوى العال��، منع التلوث 

.ا�� ... وع�� رأس�ا ثقب �وزون، �مطار ا��مضية و�حتباس ا��راري 

: أ�داف التنمية  املستدامة.3

:3ل ما ي��التنمية املستدامة من خالتتجسد أ�داف

حيث �عت�� من ب�ن ��داف امل�مة ال�� يجب الوصول  إل��ا بتحس�ن جميع الظروف �قتصادية، : ال�دف �قتصادي 1.3

.و�ذا لن يتم إال باالستخدام العقال�ي والرشيد للموارد املتاحة من اجل الوصول إ�� رفا�ية م��ايدة ألفراد ا��تمع 

التنمية املستدامة إ�� املساواة ب�ن أفراد ا��تمع �� ا��صول ع�� الرفا�ية و�ذا من خالل ��دف : ال�دف �جتما�� 2.3

التوز�ع العادل للدخل القومي واملساواة ب�ن �جيال ا��الية واملستقبلية، إضافة إ�� عدم وجود فورقات ب�ن طبقات ا��تمع 

ع�� قاعدة املوارد الطبيعية واستغالل�ا استغالال رشيدا وأمثل، ��دف التنمية املستدامة إ�� ا��افظة : ال�دف البي��3.3

و�ذا من أجل ا��فاظ ع�� التوازن ... إضافة إ�� ا��فاظ ع�� النظم �ي�ولوجية وال��وض ��ا، ومحاولة تقليل �سب التلوث

.البي�� وضمان ب�ئة مستديمة لألجيال املستقبلية

:الش�ل التا�� و�مكن ت��يص أ�داف التنمية املستدامة �� 

.أ�داف التنمية املستدامة: 01ش�ل رقم 

، الدار الدولية لالس�ثمارات الثقافية، 1، ترجمة ��اء الدين، ط مبادئ التنمية املستدامة، دوجالس موسش�ت: املصدر

.72، ص2000مصر، 

اع سياسات عميقة �ثر وإجراء إصالحات مؤسسية وانخراط جميع القطاعات إن تحقيق التنمية املستدامة يتطلب إتب

ف��ا ع�� مستو�ا��ا �افة، وال تتحقق التنمية املستدامة إال حي��ا ت�ون أ�داف �دارة وإجراءا��ا قابلة للتطبيق من الناحية 

.ش�� إ�� الكمال البي�� وتقبل�ا سياسيا�ي�ولوجية وأن ت�ون عملية من الناحية �قتصادية ومرغو�ة اجتماعيا، مما �

:األھداف االیكولوجیة 

.وحدة النظام االیكولوجي-

.القدرة الحاملة-

.التنوع البیولوجي-

:األھداف االقتصادیة

.النمو-

.اةالمساو-

الكفاءة

:األھداف االجتماعیة

.التمكن-

.المشاركة-

.الحراك االجتماعي-

.التماسك االجتماعي-

.الھویة الثقافیة-

التنمیة المستدامة
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:

.العناصر �ساسية لتحقيق التنمية املستدامة: �02ل رقم ش

.73دوجالس موسش�ت، مرجع سبق ذكره، ص : املصدر

�نفاق البي�� �� ا��زائر : ا��ور الثا�ي

متأتيةو��الطبيعيةاملواردوحمايةالتلوثم�افحةلتداب��أساساً ا��صصةاملاليةاملواردكتلو��:�نفاق ا��كومي .1

و�ستصالح�را���وإصالحالغاباتتجديدبرنامجالتنقية،ومحطاتالتط���شب�اتانجازبرامجو�شملالدول من

والصناعة،الطاقةقطاعات��الك��ى العموميةاملشار�عتقتن��اال��للتلوثاملضادةالتج���اتبرنامجللس�وب،املت�امل

الو�االت�سي��نفقاتبالب�ئة،املتعلقةالعموميةال��ةنفقاتاملفرغات،��وطرح�االنفاياتبجمعمتعلقةنفقات

.الرئ�سية

مليار28,9حوا��البي�يةالقطاعات���س�ثماراتحصةبلغت)2004- 2001(للف��ة�قتصادي��عاشإطارو��

��يئةالتلوث،م�افحةالنفايات،معا��ةو�حواض،الس�بيةاملناطقحمايةاملياه،شب�ات:ع��موزعةجزائري دينار

.�ثر�ةاملواقعحفظالبيولو��،التنوع�قليم،

�ق��ابخاللمنوذلكالطبيعيةرداملوا���قتصادع��ا��ث�والسياسة�ذهاعتمادإن:سياسة خفض الدعم .2

القطاعيةالسياسةمعالسياسة�ذهاتحدتمافإذالألسعارمكيفةالسياسةبذلكفت�ون للمورد،ا��قيقيالسعرمن

.الزراعة��واملبيداتو�سمدةاملاءاس��الك��والتحكمل��و،امللوثة�نبعاثاتمنوا��دالطاقةاس��الكترشيديمكن

سنةفمنذ.��ماي��امشار�ععدةفأ�شأتبالب�ئةكب��اا�تماماا��زائر�ةا���ومةأولت:املشار�ع البي�ية �� ا��زائر .3

�را���واستصالحالري وزارةإ��مصا��ھوتحولتا��لسحل1977أوتو��للب�ئة،الوط��ا��لسإ�شاءتم1974

للغاباتالدولةكتابةإ��مصا���اوتحو�ل1981مارس��إلغاؤ�اتمالذيئةالب�مدير�ةإ�شاءوتمالب�ئة،وحماية

��مايةالوطنيةالو�الةتأسست1983جو�ليةو��.وترقي��االطبيعةع��ا��افظةبمدير�ةتد��وال���را���واستصالح

تحولت1988و��.م�لفةمدير�اتكالغاباتوالب�ئةوزارةإ��الب�ئةمصا��إسنادتم1984و��.(ANPE)الب�ئة

.الفالحةوزارةإ��الب�ئةحمايةاختصاصات

قابلة للتحقیق 

ایكولوجیا

حلول

مستدامة

معقولة

اقتصادیا

مرغوبا

اجتماعیا
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لدىالعل��بالبحثامل�لفةالدولةكتابةإ��الب�ئةحمايةاختصاصاتتحو�لأعيد1992-1990ب�ناملمتدةالف��ةو��

العامةواملف�شيةللب�ئةعامةمدير�ةوإ�شاءية،ا��لوا��ماعاتالداخليةبوزارةالب�ئةقطاعإ��اقوتما��امعة،وزارة

السنواتو��.1994عامالصنا��التلوثمراقبةومشروعاملستدامةوالتنميةللب�ئةالع��ا��لسإ�شاءإ��باإلضافةللب�ئة

60منأك��نھعنتج(الصنا��التلوثمراقبةمشروعدفعإعادةوتموالب�ئة،�قليم��يئةوزارةأ�شأت1999- 1996

التلوثمراقبةومشروع)48(الوالئيةاملف�شياتإ�شاءإ��باإلضافة،)بي�ياالصناعيةاملشار�عتأ�يلإلعادةاتفاقية

معت��ةأموالرؤوسوتخصيصالب�ئة،ع��ل��فاظمشار�عإ�شاءو�تمتم�نحدإ��2003سنةومنCPIالصنا��

).2011- 2001(للب�ئةةالعشر�ا��طةإطار��إلتمام�ا

،1994سنةظ�رالذيالصنا��التلوثمراقبةمشروععنالتفصيلمن����ءالتحدثإ���شارةتجدرالصدد�ذاو��

و�شكيلاملشار����طار��نجاعةتحقيقإ����دفو�ان1997سنةدفعھأعيدوالذيالبالد،وجنوب�شمالأساساو�علق

و���يعالغاز�ة�نبعاثاتوالنفاياتالغبارمنللتقليلالرائدة�س�ثماراتدفعإعادةواملشروعقيقلتحمتا�عةنظام

�سمحبماالصناعيةا��معاتمعالب�ئةوز�رطرفمنموقعةاتفاقية60منأك���ذاعنونتج.البي�يةاملراجعات

ل�سي��الوط��ا��ططإ��أيضا�شارةو�جب.الب�ئةقوان�ناح��امع��و�ج���اتأ�يل�ا�عادأنالصناعيةللمشار�ع

لألفعالالوط��وا��طط2001-2011(SNE)للب�ئةالوطنية�س��اتيجيةمناملستمد(PNAGDES)ا��اصةالنفايات

.املواليةالنقطة��إليھالتطرق يتمسوفالذي)DD)-PNAEاملستدامةوالتنميةالبي�ية

إطار��املعدةا��طواتتحليلإن:�طار �س��اتي�� العشري ) / 2011-2001( ية البي�ية �� ا��زائر �س��اتيج.4

بالتنميةمرتبطة�انت�ي�ولوجيةاملشا�لأنأظ�رت،)DD-PNAE(املستدامةوالتنميةالبي�يةلألفعالالوط��ا��طط

�سا���املبدأ�عت��القرار�ذا.املستدامةالتنمية���س�ثمرأنئرا��زاقررتو�التا��للبلد،و�جتماعية�قتصادية

املواطنحياهونوعية��ةلتحس�نو�س��السابقا��ططع��ترتكزال��2011إ��2001مناملمتدةالب�ئةالس��اتيجية

ال�واء،نوعيةتحس�نالصناعية،تالتلوثاتخفيضللشرب،الصا��ةاملياه(ا��ط��ةالصناعيةالتلوثاتمنبالتقليلوذلك

�قتصاديالضياعمنالتخفيضإنتاجيتھ،وتحس�نالطبي��الرأسمالع��وا��افظة،)النفاياتإنتاجيةمنالتقليل

.املشار�عصورةوتحس�نالنفاياتتدو�روتقو�ة�ولية،واملوادالطاقةاستخدامترشيدالتنافسية،وز�ادة

إي�ولوجيةأزمةتواجھ�خ��ة�ذهأنا��زائر،��الب�ئةومستقبلوضعيةحول الوط��التقر�روصف2000عامو��

وحدثت.حاجيا��التلبيةالالحقةلألجيالالطبي��املوروثع��وا��فاظاملستدامةالتنميةو�التا��الب�ئةلنظامم�ددة

صرحكما.�مطاروقلةالبي�يةوالتغ��اتالغا�يالغطاءخسارة��ب�ت�سال��املائيةوالندرةال��بةلتد�ور أزماتبالفعل

الدولةوأنمجاال��اب�افةبالب�ئة��تمام��كب��اشوطاقطعتا��زائر�ةالدولةأن2004عاما��زائر��الب�ئةوز�ر

والقانون ،2003عاماملستدامةالتنميةارإط��الب�ئةبحمايةاملتعلقالقانون م��االبي��العمليؤطرقانونا12أصدرت

ا��بلية،املناطقع��با��افظةاملتعلقالقانون ومشروعاملستدامة،التنميةإطار��املتجددةالطاقاتب��و�جاملتعلق

.القوان�نمنوغ���اا��وع��وا��افظةال�واءبنوعيةاملتعلقالقانون ومشروع

أصبحالصناعيةاملناطقفعددالس�انيةا��اجاتلتلبيةكب��ا�خ��ة�ونة��الصنا��التوسعان�الوط���قليمو��

ومؤخرا.مسعودوحا���الرملحا�����ال�شاطمناطقحساببدون �كتار14818قدر�ا�ليةمساحة�غطيمنطقة72

�امةمحادثات��ا��زائربأن-الدوليةو�ليةا��عالملوسائل-رحما�يشر�فالسيدصرح��23/11/2010و�الضبط

أنذلك.�قتصاديةباملؤسساتبدءاا��زائر�ة�ي�ولوجيةالب�يةعلوا��افظةالب�ئةوتأ�يلتطو�ريخصفيماأملانيامع

.ا��ال�ذا��رائدةأملانيا

لالس��اتيجيةالتخطيطإطار��الب�ئةبحمايةوا��اصةا��زائر�ةالدولةطرفمناملتخذة�جراءاتأ�معرضو�مكننا

:تطبيق�اوخاللالبي�ية

قامتالت��رمش�لةأ�م�ابي�يةقضايامنعا��ھوما"�رضقمة"مؤتمرأعمالوتطبيقاامتدادا:�� مجال الت��ر 1.4

املشروع،�ذالتنفيذسنو�ادوالرمليون 800تخصيصتمحيثالت��ررقعةمنل��دمعت��ةمبالغبتخصيصا��زائر
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:

القاحلة�را���معا��ةحمالتبفضل1996منذم�ددة�انت�كتارمالي�ن7ضمن�كتارمالي�ن3يقاربمااس��جاعوتم

قدم��اال��للمق��حاتونظرا.الظا�رة�ذه�شأنعملتوورشاواتفاقياتمؤتمراتعدةعقدتكما.ال�����طر�قعن

لسنة"العالم��اري "ملنظمةسف��اا��زائري الب�ئةوز�رع�نا��افةاملناطق��الب�ئةوحمايةالت��رمجال��ا��زائر

2006.

مشار�ععدةكتمو�لا��وي التلوثأخطارمنللتقليصإجراءاتعدةا��زائراتخذت:�� مجال التلوث ا��وي 2.4

منخاليةالوقودمنأنواعواختيارا��زائري القطرنقاطمنالعديدمستوى ع��ال�واءنوعيةمراقبةبمحطاتلل��و�د

ا��ا��الب��ينوقودي،كغازاملميعالب��ولغازالشمسية،الطاقةالك�ر�اء،(النظيفةالطاقةمصادرإ��والتحول امللوثات

تنفذكما.ا��روقةالغازاتتلوثمنللتقليلأمر��يدوالرمليون 272اس�ثمرتسوناطراكأنإ��باإلضافة،)الرصاصمن

تب�تكما)الطاقة���قتصادو���يع�زونطبقة��مايةوط��برنامج(ا��و��مايةمخصصاواسعابرنامجاا��زائر

املفرزة2008أوت��بمعسكرز�انةوحدةكغلق��سانب��ةوالضارةللتلوثاملس�بةاملصا�عغلقسياسةالدولة

.السرطان��ت�س�باملادة�ذهأنتب�نحيث،"بالبليدةمفتاح"حدةو غلق�عدلألميانت

ذلكإ��إضافةالشاطئية،لل��يئةخطةبإعدادا��زائربادرت:�� مجال تلوث املياه والبحر واملناطق الشاطئية 3.4

شرعتالذيال��نامجو�قدر.ملاءابنوعيةخاصةضرائبوتأس�ساملائية،املوارد�سي��لتحس�ن�ورو�يةالدول معالشراكة

منھأنجزتجزائري دينارمليون 170بمبلغباملاءالتمو�نم�شآتوتوسيعبتجديدواملتعلقاملائيةاملواردوزارةتنفيذه��

%.�50سبة

امعقانوناأصبحتا��ط��ةالنفاياتمنللتخلصخطةا��زائر�عتمد:�� مجال النفايات ا��ضر�ة والصناعية 4.4

وعملياتالبي�يةبتلو�ثيقومون منع��غراماتوفرضالسامة،املنتجاتوخطرا��زونات��متقليصع��2001

و�قاياوالزنك�الزئبقتفرز�اال��النفاياتكميةإزالةبمحاولةالب�ئةع��للمحافظةاملشار�عو���يعالنفاياتمعا��ة

خاصاعقدا60حوا��إبرامتموقد.البي�يةاملقاي�سمعتتوافقيثةحدتكنولوجيااستخدامذلكو�ستوجبالنفط،

النفاياتيخصوفيما.والصناعةالغذاءمجال��العاملةواملشار�عالب�ئةوزارةب�ن2005سنة�قتصاديو�داءبالبي�ية

طرفمنمنحھتمأمر��يدوالرمليون 26قيمتھبقرضوذلكأضرار�امنالتقليل��اولةإجراءاتاتخاذتما��ضر�ة

.ا��زائرلوالية�سالميالبنك

طرفمنواملا��التق��الدعممنا��زائراستفادتللتنميةاملتحدة�ممبرنامجإطار��:�� مجال التنوع البي�� 5.4

العقال�يستعمال� أجلمن�سكيكدةقر�اسس�لمنطقةل�سي��مخططوضع��ذلكوتجسدللب�ئة،العال��الصندوق 

2008سنة��وتم.ا��طرحالة��املوجودالبي��التنوعع��ا��افظة�واملشروع�ذامنوال�دفا��يطةاملنطقةملوارد

جميعإ��موجھوط��ب��نامجيتعلق�مرأن�قليمو��يئةالب�ئةوز�رأكدوقدالبي��التنوعحول للتحس�ساتفاقيةتوقيع

وا��تمعاملشار�عداخلالبي��التنوعثقافةوإدراجالتحس�س��دفوا����وا���وي الوط��الطا�عذاتالوطنيةالسلطات

.ك�ل

�ي�ولو��النظامر�طتمحيثالنا��ة،البي�يةالسياسةمننا�عبي�يةبثقافةالو��إن:�� مجال ال��بية البي�ية 6.4

ملقياسمدر���كتابوطبع�ول التعلي��الطور ��الب�ئةحول دروسا��زائرأدرجتالصدد�ذاو��.التعلي��بالنظام

.ال��افة�شارك�االب�ئةحول وتلفز�ونيةإذاعيةبرامجأسستكما.الثا�يللطور البي�يةال��بية

.�تفاقيات والقوان�ن الرامية ��ماية الب�ئة �� ا��زائر: اثالث

دولية املصادق عل��ا من طرف ا��زائرأ�م �تفاقيات ال. 1

ال�ل ال يج�ل أن نقطة �نطالق �� التفك�� والتكفل بحماية الب�ئة �انت منذ مؤتمر �مم املتحدة للب�ئة الذي أ�عقد �� 

�و: ، وقد صدر �� ختام �ذا املؤتمر عدد من التوصيات و�عالنات أ�م�ا1972جوان 5ستوك�ولم، عاصمة السو�د �� 

إعالن عن الب�ئة ��سانية يتضمن مجموعة من املبادئ ال�� تحكم العالقات ب�ن الدول فيما يتعلق بالقضايا املرتبطة بالب�ئة 

. وكيفية التعامل مع�ا، واملسؤولية عما يصي��ا من أضرار 
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واملساواة وظروف ا��ياة ولعل أ�م مبدأ جاء بھ إعالن ستوك�ولم �و ذلك الذي ينص أن لإل�سان حقا أساسيا �� ا��ر�ة 

الالئقة �� ب�ئة ذات نوعية ت�يح مع�شة كر�مة مرف�ة، كما نص أيضا أن مسؤولية جسيمة تقع ع�� عاتق ا���ومات ��ماية 

.الب�ئة و تحسي��ا لألجيال �� ا��اضر واملستقبل 

دة و��دف �ش�ل رئ���� إ�� وصول ما26تت�ون �ذه �تفاقية من : اتفاقية �مم املتحدة �طار�ة �شان �غ�� املناخ -

وفقا ألح�ام �تفاقية ذات الصلة إ�� تث�يت ترك��ات غازات الدفيئة  �� الغالف ا��وي عند مستوى يحول دون 

تدخل خط�� من جانب ��سان �� النظام املنا�� و��ب�� بلوغ �ذا املستوى �� إطار ف��ة زمنية �افية ت�يح للنظم 

ورة طبيعية مع �غ�� املناخ و�سمح بامل��� قدما �� التنمية �قتصادية ع�� نحو �ي�ولوجية أن تتكيف بص

.1مستدام 

�عد �تفاقية �طار�ة لتغ�� املناخ ذات أ�مية بالغة لإل�سانية جمعاء أك�� من مجرد اتفاقية دولية �عا�� ظا�رة بي�ية ذات 

للتصدي لظا�رة تمثل ا�تماما مش���ا لل�شر�ة كما أ��ا ال��ام يقع صبغة عاملية و�� إنجاز دو�� تضافرت فيھ ا���ود العاملية 

ضمن مف�وم التنمية املستدامة، و�قوم ع�� وجوب الت�سيق املت�امل ب�ن �ستجابات لتغ�� املناخ والتنمية �جتماعية 

.و�قتصادية 

من �تفاقية و�ذا ما جعل�ا 12ادة و�� مل��مة كبا�� الدول النامية لتطبيق امل1993صادقت ا��زائر ع�� اتفاقية -

...) .*كيوتو، بيو�س إيرس(�شارك �� �ل املؤتمرات املتعلقة ��ذا الشأن 

:وع�� �ذا يتضمن �ل��ام الوط�� ما ي�� 

.*إنجاز جرد وط�� للغازات الدفيئة-

.عات إنجاز اس��اتيجية وطنية للتقليل من الغازات الدفيئة و�ذا بمشاركة عدة قطا-

.القيام بدراسات حول �ثار ا��تملة الناتجة عند التغ��ات املناخية -

، حيث �سمح من رفع معرف��ا وخ����ا و�ذا من أجل التما��� )RAB/ 94(و�� �ذا �طار استفادت ا��زائر بمشروع ج�وي 

.لتقيات الوطنية و�ح�ام الواردة �� �تفاقية عن طر�ق إجراء وتنفيذ سلسلة من الورشات وامل

سمح بإ�شاء مراكز لإلعالم �� مجال الطاقة املستديمة والب�ئة ، ال�� ���ع �ستعمال الفعال للطاقة ) RAB(إن مشروع 

.1املتجددة �� القطاع التجاري والسك�� 

من �ل عام يوما 1995م�� س�ت16اعتبار يوم 1994قررت ا��معية العامة لألمم املتحدة �� د�سم�� : حماية طبقة �وزون -

عامليا ��ماية طبقة �وزون، و�ذا �و التار�خ الذي وقع فيھ بروتو�ول حماية طبقة �وزون بمدينة مون��يال �� السادس 

، و�صادف اليوم كذلك مرور عشرة سنوات ع�� توقيع اتفاقية فينا ��ماية طبقة �وزون عام 1987عشر من س�تم�� عام 

.ملبادئ العامة ال�� أتفق عل��ا مجتمع الدول لصون �ذه الطبقة ال�امة من الغالف ا��وي ال�� قررت ا1985

إن اليوم العال�� ��ماية �وزون �عت�� مناسبة لشرح حقيقة ��م املش�لة ال�� تواجھ ال�وكب �ر��� ع�� ا�ساعھ و ال 

.تخص بلدا دون بلد، و�� نفس الوقت شرح ا���ود الدولية ال�� بذلت 

، لتصبح بذلك طرفا 1992أكتو�ر 20صادقت ا��زائر ع�� بروتو�ول مون��يال يوم : حالة ا��زائر : بروتو�ول مون��يل-

حوا�� 1991سنة SAOوقد وصلت كمية اس��الك ا��زائر للمواد املدمرة لطبقة �وزون 1993جانفي 18متعاقدا يوم 

.�لغ ل�ل ساكن0.09ب�سبة مليون �سمة، أي 21.5طن لعدد س�ان يقدر بـ 2144

وقد صنفت ا��زائر �س�ب �ذا �س��الك ضمن الدول ال�� يمكن تخصيص�ا بإعانات مالية من الصندوق متعدد �طراف 

ال�ائن مقره بمدينة مون��يال بكندا والذي أ���� ��دف تنفيذ بروتو�ول مون��يال طبقا للمادة ا��امسة منھ، إن ا��زائر ال�� 

�تفاقية املتعلقة بحماية طبقة �وزون، قد وفت بال��اما��ا من خالل وضع اس��اتيجية وطنية للتخلص من صادقت ع��

و�شمل ال��نامج الوط�� ا��اص بالقضاء ع�� �ذه املواد جانبا تأس�سيا وجانبا . 19934املواد املفقرة لطبقة �وزون منذ 

: اء ع�� قدر كب�� من �ذه املواد املتواجدة �� مجاالت وأ�شطة عديدة مثلاس�ثمار�ا ضم قائمة تم�يدية ل��نامج موجة للقض

من طــرف ال��نة ( ا��، و�كذا تحـصلت ا��زائر �� إطار تمو�ـل ا��ار�� ...صناعة الت��يد، التكييف، تج���ات �من الصنا��
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:

ر وقد استفادت ا��زائر من قرض مشروعا لالس�ثما14مشروعا لدعم املؤسسات و 15، )التنفيذية للصندوق املتعدد 

.لتمو�ل عمل مكتب �وزون �� ا��زائر الذي أ���� من أجل ضمان س�� السلم الوط�� لتطبيق بروتو�ول مون��ييل

.التنمية النظيفة من أجل التنمية املستدامة : ا��ور الرا�ع

.فكرة عامة عن آلية التنمية النظيفة . 1

�� ع�� جدول �عمال السيا��� �� منتصف الثماني�يات مع الدالئل العلمية امل��ايدة ع�� برز التغ�� املنا: خلفية 1.1

التداخل ال�شري �� النظام املنا�� العال��، ومع ��تمام ا��ما���ي املتنامي حول الب�ئة، ولذا بادر برنامج �مم املتحدة 

عام �IPCCس ال�يئة ا���ومية الدولية املعينة بتغ�� املناخ بتأسWMOمع املنظمة العاملية لإلرصاد ا��و�ة �UNDPنما�ي 

لتمد صا��� السياسات باملعلومات العلمية ا��ازمة، كذلك تقدير حالة املعرفة العلمية فيما يختص بالتغ�� املنا��، 1988

.وتقييم تأث��ا��ا البي�ية و�قتصادية و�جتماعية، و�لورة ن�� ومشورة سياس�يھ واقعية

إ�� أن ال��اكم املتنامي لغازات من��يا , 1990قد �شرت ال�يئة ا���ومية الدولية املعنية بتغ�� املناخ تقر�ر�ا �ول عام ول

الدفيئة، �شر�ة امل�شأ �� ا��و قد �عزز تأث�� الصوب الزجاجية، م�س�با �� املتوسط �� دفيئة مضافة لسطح �رض بحلول 

.تب�� إجراءات تحد من �نبعاثاتالقرن ا��ادي والعشر�ن ما لم يتم

وقد استجابت ا��معية العامة . وأكد التقر�ر أن التغ�� املنا�� �ان بمثابة ال��ديد الذي تطلب اتفاقا دوليا ملعا��ة املش�لة

��نة التفاوض " لألمم املتحدة باإلعالن رسميا عن مفاوضات حول اتفاقية إطار�ة �شأن التغ��ات املناخية وتأس�س

.لتطو�ر �تفاقية " �ومية الدولية ا��

�� ر�ودي جان��و ) قمة �رض(و�انت �تفاقية قد افتتحت للتوقيع إثناء ا�عقاد مؤتمر �مم املتحدة املع�� بالب�ئة والتنمية 

.19945ودخلت ح�� النفاذ �� مارس 1992بال��از�ل �� يونيو 

سس ال��وتو�ول ثالث آليات �عاونية صممت ل�ساعد �طراف ع�� تقليل يؤ : بروتوكول كيوتو وآلية التنمية النظيفة 2.1

ت�اليف الوفاء بمس��دفا��ا لالنبعاثات عن طر�ق إحراز خفوضات �نبعاثات �� دول أخرى بت�اليف أقل مما �و باستطاع��ا 

:محليا، و�ذه �ليات ع�� النمو التا��

وحدات الكميات املعينة بمقت��� " (انبعاثا��ا ا��ازة " حول جزءا منتج�� التجارة الدولية لالنبعاثات للدول أن ت-

).ال��وتو�ول 

��فض �نبعاثات النا��� عند اس�ثمار يتحقق �� دول ) ش�ادة أو سند(ي�يح التنفيذ امل�شارك للدول أن تطالب باعتماد -

.صناعية أخرى و�سفر عن تحو�ل وحدات خفض �نبعاثات ب�ن الدول 

.6ية التنمية النظيفة مشروعات خفض �نبعاثات ال�� �ساعد الدول النامية ع�� إدراك التنمية املستدامةتج�� آل-

بإم�ان �ليات أن �ستحث �س�ثمارات الدولية وتدفع�ا من خالل مشروعات خفض �نبعاثات وأن توفر املوارد ا��و�ر�ة 

آلية التنمية النظيفة إ�� إحراز التنمية املستدامة وذلك بتعز�ز و��دف . للنمو �قتصادي �نظف �� �ل أنحاء العالم

.�س�ثمارات الصديقة بي�يا من ح�ومات الدول الصناعية وقطاعات �عمال ف��ا 

�عت�� �نتاج �نظف شرطا أساسيا للتوفيق ب�ن ��داف البي�ية و�قتصادية ع�� : �نتاج �نظف مستقبل الصناعة . 2

لعال�� والوط�� وا���� و�اتت املنظمات الدولية وا���ومات الوطنية وا��معيات الصناعية وال�يئات البي�ية تبذل املستوى ا

. ج�ودا أك�� ل��سيخ الو�� بأ�مية �نتاج �نظف 

التقليدية و�ذا بدال من املقار�ة . �و عملية إنتاجية حكيمة تقوم باس�بعاد امللوثات قبل حدو��ا: �نتاج النظيف1.2

.البا�ظة الت�اليف والقائمة ع�� معا��ة التلوث �عد حدوثھ 

كذلك �و تطبيق مستمر الس��اتيجية وقائية �شمل عمليات التص�يع وال�سو�ق وا��دمات، و��دف إ�� ز�ادة الكفاءة 

كيات وسياسات ا���ومة و�و عملية تتطلب �غي��ا �� مواقف وسلو . والتقليل من �خطار ال�� ت��ق ب��ة ��سان والب�ئة

.7والصناعة ع�� حد سواء 
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�شأت �� القطاع الصنا�� خالل ثماني�يات القرن العشر�ن، حيث �انت املنظومة لإلشارة فإن فكرة �نتاج �نظف 

خامات، مواد (طاقة، مواد أولية : الصناعية التقليدية السائدة خاصة �� الدول النامية، تت�ون من عدد من املدخالت   مثل 

�� املنتجات وا��لفات، كما �� الش�ل وقوى عاملة، لتتم عملية التص�يع ال�� تؤدي إ�� مخرجات رئ�سية) ا��...وسيطة 

:التا�� 

املنظومة الصناعية التقليدية: 03ش�ل رقم 

طاقةمنتجات

مخلفات                                       مواد أولية

عمالة 

.من إعداد الباحثان :املصدر

�� التغ�� تدر�جيا، و�ذا التغ�� أدى إ�� التحول من النموذج التقليدي لل�شاط الصنا�� إ�� نموذج ولكن �ذا املوقف بدأ

، و�ذا باالعتماد ع�� �نتاج النظيف  والذي "تخض�� الصناعة"أك�� ت�امال وتوافقا مع الب�ئة، حيث يطلق عل��ا عملية 

.�ا�عتمد بدرجة كب��ة ع�� خفض أو اس�بعاد امللوثات قبل حدو�

منظومة صناعية ��ا تدو�ر للمخلفات: 04ش�ل رقم 

طاقةمنتجات

مواد أوليةمخلفات �ستطيع الب�ئة اس�يعا��ا

عمالة 

.من إعداد الباحثان : املصدر

:8يمكن تص�يف أساليب �نتاج �نظف إ�� ثالث فئات : تاج �نظف اتجا�ات �ن2.2

.تقليل النفايات �� املصدر و�شمل ال��ت�ب والتنظيم، و�عديل عملية التص�يع، و�عديل املنتجات و�غي�� املواد * 

.�ار�� إعادة تدو�ر النفايات و�شمل إعادة التدو�ر الداخ�� وإعادة التدو�ر ا�* 

مما , وامل�م �� الطاقة املتجددة أن تأث��ا��ا البي�ية ض�يلة, استعمال موارد الطاقة املتجددة ل�و��ا طاقات غ�� مضرة بالب�ئة* 

.يجعل�ا أحد أ�م عوامل ا��د من انبعاث غازات �حتباس ا��راري 

:املبادئ الرئ�سية لإلنتاج �نظف 3.2

.ية والطاقة واملاء من خالل تحس�ن كفاءة التص�يع ا��افظة ع�� املواد �ول* 

.اجتناب إنتاج نفايات �� �ل مرحلة من عملية التص�يع أو ا��دمة * 

.�ستعاضة عن املواد السامة وا��طرة بمواد بديلة * 

.خفض مستوى السمية �� جميع �نبعاثات والتصر�فات �� مواقع �نتاج * 

.��9داد املنتجات الثانو�ة وا��لفات إ�� أق��� حد ممكن إعادة تدو�ر واستعمال واس* 

من خالل ما سبق نرى أن آلية التنمية النظيفة �سا�م �� تحس�ن جودة ا��ياة و تقليص انبعاثات غازات الدفيئة إضافة إ�� 

.   توف�� عائدات مالية، لذا ف�� �س�� إ�� تحقيق التنمية املستدامة  

ؤسسةالم

تتدویر المخلفا
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:

.امات البي�ية �� السياسة الصناعية �� ا��زائرإدماج ��تم: اخامس

سياسة التخطيط املنت��ة �� القطاع الصنا�� �سمح بالوصول إ�� و�� كب�� بالعوامل الصناعية ذات املشا�ل البي�ية 

يد من وضرورة �ل��ام باأل�شطة من أجل تقليص النفايات املتعلقة بالناشطات الصناعية، و�� �ذا �طار �ناك العد

املؤسسات أخذت ع�� عاتق�ا ضرورة ��تمام باملشا�ل البي�ية، إن متا�عة التخطيط ل�ذا القطاع ت��جم بالتحسن 

امل��وظ للوضعية ا��الية ورغم مشا�ل التلوث الصنا�� الك��ى نالحظ أنھ �ناك تقدم م��وظ �� خفض �سبة التلوث 

:ل سياسة ا��وار ا��اصة بخفض التلوث الصنا�� وال�� �عتمد ع�� الصنا�� و�ذا م��ل �� الثالث سنوات �خ��ة، بفض

من ب�ن املقاي�س امل��وظة �� خفض التلوث الصنا�� نالحظ سلسلة من الوسائل وال�� تتعلق : وسائل ال�سي�� البي��.1

� البي��، جلسات بي�ية، عقود كذلك نظام ال�سي�) EIE(بال�سي�� البي�� وخصوصا الدليل املتعلق بدراسات التأث�� ع�� الب�ئة 

.ا��...�تقان

).Les études d’impact sur l’environnement(دراسات التأث�� ع�� الب�ئة1.1

املتعلق بدراسات التأث�� ع�� الب�ئة، 1990فيفري 27املؤرخ �� 78-��90دف �س�يل ف�م وتطبيق املرسوم التنفيذي رقم 

، �ذا الدليل �شتمل ع�� الوسيلة املرجعية من أجل التحكم �� �2001 ع�� الب�ئة أعد �� سنة �ناك دليل لدراسات التأث�

�ساليب واملن��يات والتقسيمات املتعلقة بدراسات التأث�� ع�� الب�ئة �ذا الدليل ��دف إ�� توحيد املؤسسات ا��اصة 

.10تلف املتدخل�ن �� �ذا �جراء بدراسة التأث�� ع�� الب�ئة وكذلك يقدم املعلومات الضرور�ة إ�� مخ

�� إطار مشروع مراقبة التلوث الصنا�� املراجعات البي�ية لبعض ) : Les audits environnementaux(املراجعة البي�ية2.1

الوحدات الصناعية قد أنجزت، إن املراجعة البي�ية �علمنا عن الوضعية �ي�ولوجية والبي�ية ��الة الوحدات الصناعية 

رجـوع إ�� مقايـ�س ال�سي�� البــــي�� بال

1400ISO وعليھ فإن املراجعة البي�ية ملؤسسة صناعية �� بمثابة أداة تقييم من ف��ة إ�� أخرى للنظام البي��، تحديد خط

.الس�� و��داف وإعطاء فكرة ونظرة ��يحة عن الوضع البي�� ا��قيقي للمؤسسة وما مدى تأث���ا ع�� الب�ئة 

املؤسسات الصناعية ��عت �� �ل��ام بوضع : )Le système de management environnement(ام ال�سي�� البي��نظ3.1

�� طر�ق 2002القيام بت�و�ن امل�ون�ن أنجز �� عام ,� وسائل نجاح ك��ى ل�ذه املؤسسات نظام �سي�� بي�� و الذي �شتمل ع�

ات الصغرى واملتوسطة �� وضع نظام �سي�� بي��، كذلك تحس�ن ال��ة �ي�لة الدراسات الوطنية من أجل مرافقة الصناع

.و�من للعمال

�� الوسيلة ال�� �سمح بتحديد �ل��امات ا��اصة بحماية الب�ئة ما ب�ن وزارة ��يئة �قليم والب�ئة : العقود ا��صلة4.1

افقة املؤسسات الصناعية �� انجاز أ�داف�ا واملؤسسات الصناعة، �دارة تحدد القاعدة واملساعدة من أجل ضمان ومر 

.�نتاجية �س��اتيجية واستغالل مخططا��ا البي�ية

�� خالل السنوات الثالثة �خ��ة �ناك عقود كث��ة وقعت مع املؤسسات الصناعية، �ذه العقود ��دف إ�� ت�شيط مقاي�س 

مؤسسة 21واملؤسسات الصناعية، �ذه العقود وقعت مع عدم التلوث وحماية الب�ئة �� إطار شراكة ما ب�ن إدارة الب�ئة

)  .مؤسسة 56( و�ناك عقود أخرى �� طور �عداد و�ناك عقود أخرى ما زالت �� التفاوض 

مؤسسة صناعية انضمت إ�� السياسة الب�ئة La charte de l’entreprise industrielle( :265(ميثاق املؤسسة الصناعية5.1

دة ووقعت قانون املؤسسة، �ذا القانون �شتمل ع�� خطوة مش��كة ليث�ت ت�امل التنمية املستدامة �� الصناعية ا��دي

عمق اس��اتيجيات املؤسسة، املؤسسات املوقعة ع�� �ذا القانون �� اليوم مقتنعة أن حماية الب�ئة �� العامل الذي يحدد 

التعمق �� الواقع �قتصادي و�جتما��، املؤسسات الصناعية التنمية املستدامة، ��دف املسا�مة �� التنمية املستدامة و 

عمال الصناعة، مواطن�ن، (تل��م باحتواء ال�سي�� البي�� ضمن خصائص�ا �ساسية وكذلك دعم إ�شاء إطار للمشاورة 

.11، و�ذا ما يدل أنھ �ناك روح ا��وار)سلطات عمومية 
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��دف تطبيق القانون املتعلق بحماية الب�ئة �� إطار التنمية املستدامة، :مندو��ن الب�ئة لدى املؤسسات ذات �خطار6.1

مؤسسة وضعت مندو��ن ع�� الب�ئة ال�� م�م��م �شتمل ع�� الف�م والتن�يھ إ�� استغالل مخطط نزع أو خفض �92ناك 

.التلوث الناجم عن املؤسسات الصناعية من أجل حماية الب�ئة

)Le cadastre national des déchets dangereux(ت ا��طرةاملساحة الوطنية للنفايا.2

�سمح بتحديد كمية النفايات املتولدة وا��زنة واملعا��ة، كذلك تحديد ) CNDS(املساحة الوطنية للنفايات ا��طرة 

.مولدات النفايات ا��اصة وإ�شاء توز�ع جغرا�� للنفايات ا��اصة بالواليات واملناطق 

النفايات . طن 4500.000طن �� السنة مع ��م التخز�ن 2.600.000شامل للنفايات الصناعية يقيم بحوا�� �نتاج ال

.طن �� السنة325.000ا��اصة تولد بتقر�ب حوا�� 

الكميات املتولدة ع�� PCBمن ج�ة أخرى املساحة الوطنية للنفايات ا��طرة تو�� النفايات ا��اصة، خصوصا نفايات 

.   12ناعية ومنتجات ال��ة الغذائية املن��ية الصالحية والنفايات الناتجة من أ�شطة املعا��ة ا��رار�ة للمواد الوحدات الص

�سمح ) : Le plan national de gestion des déchets spéciaux(ا��طط الوط�� ل�سي�� النفايات ا��اصة.3

�اتھ النقاط درست حلول " Hot Spots" أو "  Points chauds"مختلف النقاط الساخنة بتحديد ) PNAGDS( �ذا ا��طط 

.خفض التلوث، واليوم أصبحت �سب التلوث �� �نخفاض

واملنجز �� إطار �PCBحصاء الوط�� لألج�زة الك�ر�ائية والنفايات ا��تو�ة ع�� :PCBثنا�ي الفنيل متعدد ال�لور 1.3

محوالت من بي��ا محوالت �� حالة 4.706: ج�از ك�ر�ا�ي موزع �التا�� 6.770لنفايات ا��اصة أح��� املساحة الوطنية ل

.قاطعات 72مكثفات، 1.992خدمة، 

طن 1080, ج�از ك�ر�ا�ي كنفايات1477طن من الز�وت بصدد �زالة من بي��ا الز�وت ا��تواة �� �ج�زة املستغلة، 2994

.13) كمخزون ( فايات معدية و�خرى نPCBمن ز�وت 

املؤرخ �� 87/182محرمة �� ا��زائر من طرف املرسوم PCBالصنع والشراء و�ست��اد والبيع للمنتجات ا��تو�ة أساسا ع�� 

.1987أوت 

59.000امل�� الوط�� للنفايات ا��اصة قدر�ـ : إعادة استعمال الز�وت املستعملة لتعطي فرصة مالئمة لالس�ثمار2.3

جمعت من 8.500، و )ا��...رجال خواص مثال(طن جمعت من طرف الشعب 44.200طن من الز�وت املستعملة من بي��ا 

الدراسة املتعلقة بالز�وت و��ت الكفاءات التقنية والبي�ية  إلزالة �اتھ الز�وت و�تعلق �مر بأساليب . طرف نفطال 

. التثم�ن الطاقوي 

و�تم 2001التلوث �� قانون املالية التكمي�� لسنة ) إزالة(أ���� الصندوق الوط�� للب�ئة ونزع : صندوق الب�ئة ونزع التلوث-

ومن الرسم التكمي�� ع�� التلوث ا��وي ذي املصدر % 75تمو�لھ من الرسم ع�� ال�شاطات امللوثة أو ا��طرة ب�سبة 

والرسم ع�� الوقود بـ % 75املرتبطة بأ�شطة العالج بـ ومن الرسم التحف��ي ع�� عدم تخز�ن النفايات % 75الصنا�� ب�سبة 

50. %

�ذا الصندوق م�متھ مساعدة املؤسسات ع�� تجسيد مشار�ع�ا الرامية إ�� خفض التلوث و���يع�ا ع�� تحس�ن أدا��ا 

.14البي�� و�قتصادي 

مت وزارة ��يئة �قليم والب�ئة بتوجيھ قا) : Le système d'information environnementale(نظام �عالم البي��3.3

الذي �سمح بجمع جميع املعطيات إلدارة السياسة ) SIE(السياسة البي�ية الصناعية من خالل �ذا النظام �عالمي البي�� 

...) اس��الك، إنتاج (ع�� ش�ل قاعدة معطيات م�ي�لة ، خاصة بتحديد �و�ة �ل وحدة صناعية ) DPEI(البي�ية الصناعية 

.15أيضا مراجعة خرائط جغرافية مختلفة ، إضافة إ�� إدخال أساليب من أجل البحوث الر�اضية �� �ذا النظام �عالمي و 

إن وزارة ��يئة �قليم والب�ئة أ�شأت مساحات ) : Le prévention de risques majeurs(الوقاية من �خطار العظ��.4

ظ�� و�ذا من أجل  ا��د من حدوث  �عض ا��وادث أو ال�وارث، بال�سبة للتوز�ع للمركبات الصناعية ا��اصة باألخطار الع
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الجزائرتحقی� التنم�ة المستدامة فيودوره في في الس�اسة الصناع�ة اإلنفاق البیئي

:

�ناك . سكيكدة و أرز�و: ا��غرا�� ل�تھ املساحة بي�ت أن املركبات ا��اصة باألخطار تتمركز �� منطقت�ن صناعت�ن �ما 

ن �ذه الدراسات �و تحديد دراست�ن لألخطار الشاملة خاصة باملواقع الب��وكيميائية لسكيكدة و أرز�و، ال�دف م

الدراسات �سمح بإعداد مخطط فع�� الغاية منھ تحس�ن التحكم باألخطار ع�� ھ�اتا�ع�اسات ا��ادث �عظ�� ل�ل م��ا، 

.�ل وحدة وأيضا اختيار الوسائل �نجع و�فضل للتدخل 

صدد املتا�عة، املؤسسات املصنفة تمثل املؤسسات الصناعية ذات �خطار العظ�� ب: الوقاية من �خطار الصناعية1.4

ال يمكن �غ�� مواقع�ا، لذا فقد قامت الدولة بدراسات ع�� �س��اتيجيةخطرا ع�� الس�ان والب�ئة و�� بحكم ��مية 

تھ الدراسات �سمح بتقييم �خطار ال�� يمكن أن يمثل�ا �ذا النوع من املؤسسات عند حدوث حادث وكذلك ا�خطار، �

حديد املقاي�س التقنية النظيفة للتقليص من احتمال حدوث ا��وادث العظ�� وآثار�ا وأيضا تحديد مقاي�س �سمح بت

مركبات الغاز الطبي�� (املنطقة الصناعية أرز�و : التنظيم وال�سي�� من أجل الوقاية من �ذه ا��وادث، �ذه الدراسة ��تم بـ 

، مركب الغاز الطبي�� املميع، املراكز الك�ر�ائية ومركب املواد مصنع التكر�ر(، املنطقة الصناعية سكيكدة )املميع

ومركب أسميدال ومركز ISPATمركب (، عنابة ...)مركب التكر�ر الك�ر�ائية با��امة(، منطقة ا��زائر العاصمة )البالس�يكية

ENGIتحليل الك�ر�ا�ي للزنك مركب ال(، منطقة تلمسان )املراكز الك�ر�ائية(، منطقة و�ران )إلنتاج الغاز الصنا��

. 16واملراكز الك�ر�ائية بجيجل) بالغزوات

مؤسسات مصنفة ذات أخطار عظ�� �9ناك : املؤسسات الصناعية ذات �خطار العظ�� بصدد �غ�� موقع�ا2.4

لعالية مثل و�تعلق �مر باملؤسسات الواقعة با��معات الس�انية ذات الكثافة ا) نقل إ�� أماكن جديدة(ستحول أماك��ا 

وحد�ي إنتاج  ال�لور لبابا ع�� ومستغانم ومركز التعبئة بكرو�ي، املركز الك�ر�ا�ي بباب الزوار، مركز التخز�ن والتوز�ع 

.ب��ج بوعر�رج *17بباب الواد و�ل�ور ووحدة �سمنت �ميون��) SNTA(لل�يدروكر��� �عنابة، وحد�ي �نتاج للتبغ والك��يت 

لوحدات  الصناعية ا��ط��ة وزارة ��يئة �قليم والب�ئة أعدت وثيقة تحتوي ع�� ال��يئات العقار�ة ل�ل �� منظور �غي�� ا

.1وكذلك تحتوي ع�� قاعدة تحقيقات ع�� �رضية ع�� مستوى مناطق الس�ول  العليا وا��نوب ) العقار الصنا��(والية 

نون املتعلق بحماية الب�ئة �� إطار التنمية املستدامة يت�بأ بنظام القا) : Les plans de prévention(مخططات الوقاية3.4

التقييم لآلثار البي�ية للمشار�ع وأساليب تقييم �خطار ع�� مستوى املناطق الصناعية و�قطاب الصناعية، حسب �ذا 

محمية من طرف مقاي�س القانون فإن  ترخيص استغالل املؤسسات الصناعية ال يوافق عليھ إال إذا �انت �ذه �خطار 

املواطن�ن لد��م ا��ق �� �عالم بال�سبة لألخطار العظ�� " خاصة �� إطار ترخيص، إضافة إ�� إعالم املواطن�ن، حيث أن 

" .املعرض�ن ل�ا �� �عض مناطق �قليم وكذلك مقاي�س ا��ماية ال�� ��م�م 

ناعية كث��ة ملوثة قد ال��مت بإجراءات إدماج الضرور�ات �ناك وحدات ص: �نجازات العظ�� ل��ع التلوث الصنا��4.4

: 18وحماية الب�ئة �� مشار�ع�ا التنمو�ة من أجل نزع التلوث و يتعلق �مر بـ

وإنجاز مركب ) SO2(تخفيض انبعاثات ثا�ي أكسيد الك��يت : خفض التلوث من مركب التحليل الك�ر�ا�ي للزنك بالغزوات -

ت�لفة �س�ثمار , النفايات، ومركب لتجنب �قتطاعات الك�ر�ائية ال�� تولد انبعاثات جو�ةطمر تق�� مخصص الستقبال

مليون دج، التمو�ل ل�تھ �عمال مضمون من طرف الصندوق ا��اص باملؤسسة، �ذه �عمال س�سمح 1147تقدر بـ 

. بتخفيض �نبعاثات ع�� س�ان الغزوات

ع�� مستوى �ذا املركب وحدة ا��مض الك��ي�� قد وقفت : �عنابة ASMIDALخفض التلوث �� مركب إنتاج �سمدة-

طن من البقايا قد أعيدت، ف�تھ الوحدة قد حولت إ�� وحدة إنتاج �سيط للفوسفاط املمتاز، ��1267ائيا، �عد أعمال ال�دم 

� إطار املراقبة الذاتية، املؤسسة �� �� إطار ا��دمة، �) ن��وج�ن، فوسفاط بوتاسيوم(NPKإن عتاد نزع الغبار من وحدة 

حاليا . لتحليل �نبعاثات الغاز�ة والغبار عند مخارج املداخن ل�ل ورشة من �ذا املركب ) capteurs(استخدمت رواصد 

مليون  دوالر أمر��ي حيث أن جزء م��ا 17النفايات الغاز�ة �ستجيب للمقاي�س النوعية، ت�لفة �س�ثمار املنجزة ترتفع إ�� 

) .مراقبة التلوث الصنا�� (CPIمول ذاتيا و�خر �� إطار 
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سلسلة من املقاي�س املضادة للتلوث قد أخذت �� �ذا املركب : �عنابة  ISPATخفض التلوث �� مركب صناعة ا��ديد-

ان العالية وكذلك و�تعلق �مر ب��كيب أنظمة نزع الغبار بال�سبة إ�� مصنع ا��ديد الك�ر�ا�ي، مصنع الفحم ا���ري و�فر 

استخدام مر��ات ك�ر�ائية وتركيب محطات تصفية املياه املستعملة، إضافة إ�� ذلك فإن املركب زود بمخ�� بي�� مج�ز 

. بأج�زة للعينات وتحليل النفايات السائلة وا��و�ة 

فة فإن الت�ون ال�وا�ي ع�� مستوى مالي�ن دوالر أمر��ي، بفضل �اتھ املقاي�س ا��تل4ت�لفة �س�ثمار املنجزة تبلغ حوا�� 

) .أي تد�ى إ�� العشر(10مدينة عنابة قد قسم ع�� 

�ذه الوحدة قد حققت إنجاز محطة تصفية مكيفة مع طبيعة نفايا��ا ع�� : بالرو�بة TAMEGخفض التلوث �� مد�غة -

.حسا��ا ا��اص 

�اتھ املصا�ع قد وافقت ع�� اس�ثمارات �امة لتحديث ):بمفتاح، ز�انة وحمة بوز�ان(خفض التلوث �� مصا�ع �سمنت -

220مليون دج ملصنع �سمنت بز�انة و 100مليون دج ملصنع �سمنت بمفتاح و 616عتاد�ا املضاد للتلوث وتحس�نھ، 

.مليون دج ملصنع �سمنت حمة بوز�ان، عموما وظيفة املر��ات الك�ر�ائية ملصا�ع �سمنت متحكم ف��ا جيدا 

.لإلشارة فإن مصنع �سمنت ال �سمح لھ باالشتغال دون مر��ات أك�� من ساعة و 

من أجل ��تمام باملظا�ر البي�ية وخصوصا مشا�ل التلوث ): سوناطراك(خفض التلوث �� مؤسسات ال�يدروكبور -

فض التلوث، وقد بدأت املتولدة فإن سوناطراك أسست �� إطار إس��اتيجي��ا البي�ية مجموعة من املشار�ع ا��صصة ��

ب��نامج واسع لتجديد تركيب��ا ا��اصة بالغاز الطبي�� املميع وانجاز وحدات جديدة ملعا��ة الغازات املشتعلة واستعاد��ا 

.وإعادة ���ا 

ذات "CINA"�� اليوم ، وحدة 3م8250ذات سعة " CIS" وحدة : محطات الستخالص الز�وت بدأت �� �شتغال و�� �3ناك 

�� " CIS"اليوم، إن كمية الز�ت املستعادة بال�سبة لوحدة / 3م340ذات سعة " El gassi" �� اليوم ووحدة 3م6040ة سع

" .El Gassi" اليوم لوحدة / 3م81,84و " CINA"اليوم لوحدة / 3م308اليوم و / 3م430

وكذلك الز�وت �ستعاد عند �نتاج، �ذا ال��نامج ) صاد املاءاقت(املياه املستعادة �عد املعا��ة �عاد ���ا عند إجراء إنتاج -

.مليون دوالر سنو�ا 34سمح ل�س فقط ��ماية الب�ئة لكن أيضا بإنجاز اقتصاديات مادية مقدرة بحوا�� ) خفض التلوث(

ة �عاد استعمال�ا من فيفري، املياه املستعاد24بقاعدة " STEP" بال�سبة للنفايات السائلة فقد تم إنجاز محطة تصفية -

.أجل حاجيات السقي ا��اصة بالشركة 

اليوم ووحدة تخز�ن �سعة / 3م7000فإن مركز �نتاج مزود بوحدة فصل الز�وت �سعة " قاللة " ع�� مستوى حقل 

طن 500ر بـ اليوم، سعة استعاد�ا تقد/ 3مليون م2,4تھ ا��طة مزودة أيضا بوحدة غاز �سعة حوالـي ا�, اليوم/ 3م15000

ترفق بوحدة ضغط ) وحدة املعا��ة(تھ الوحدة اطن بال�سبة للمميعات، �90و ) غاز الب��ول املميع(��GPL اليوم بال�سبة لـ 

بار بال�سبة ل��اجيات من ��140 اليوم م��ا تضغط بـ 3ألف م560اليوم حيث أن / 3م1.660.000بار، �سعة 75الغاز بـ 

.، إن ا���وم الباقية ترسل نحو حا��� الرمل الغاز آلبار املنطقة

�� اليوم ووحدة 3م5000فإن مركز �نتاج ي��كب من وحدة فصل للز�وت ذات سعة " بن كحلة " ع�� مستوى حقل 

boosting gaz اليوم، �ل إنتاج الز�وت ��قل بن كحلة ترسل نحو مركز �نتاج بحوض بر�اوي / 3ألف م560بـ.

بر�اوي طبقا لالس��اتيجية املتطورة من طرف سوناطراك ��ماية الب�ئة فإن �دارة ا���و�ة ��وض ع�� مستوى حوض 

.حوض بر�اوي، قاللة و�ن كحلة : محطات الستخالص الز�وت بال�سبة للمراكز �ساسية لإلنتاج 3بر�اوي أنجزت 

.الز�وت حماية الب�ئة واستعادة : �ذا النوع من املشروع املنجز لھ �دف�ن و�ما 

معا��ة املياه ا��تلطة بالفضالت الصناعية �تية من مراكز �نتاج ومراكز الفصل، قد تمت بمساعدة طر�قة 

ل بمقياس /ملغ10أقل من (ف��يوكيميائية �دف�ا ضمان �سبة منخفضة من ال�يدروكر�ور �� املياه ا��تلطة بالنفايات 

.ل / ملغ 30من وإزالة املواد العالقة ب�سبة أقل) سوناطراك
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الجزائرتحقی� التنم�ة المستدامة فيودوره في في الس�اسة الصناع�ة اإلنفاق البیئي

:

مليار دج، 2,3املبلغ �جما�� لالس�ثمارات بال�سبة ملعا��ة النفايات السائلة الصناعية ا��اصة باملؤسسة، تقدر تقر�با بـ 

استعملت أيضا برنامج تأس�س أو إ�شاء تركيبات وشبكة قنوات نقل ال�يدروكر��� كسوناطرا

.من أجل ا��د من أخطار التلوث للطبقات ا��وفية املائية السائل وتحو�ل قنوات نقل الب��ول �� �ل مرة

:برنامج حماية طبقة �وزون .5

حسب بروتو�ول مون��يال املتعلق باملواد املؤثرة ع�� طبقة �وزون والتعديالت املتتالية فإن بالدنا ال��مت أو �ع�دت �عدم 

فإن إنتاج وتصدير املواد 2002اس��الك�ا تدر�جيا و�الفعل منذ أول أفر�ل وإزالة ) املواد املدمرة لطبقة �وزون (SAOإنتاج 

).2000املؤرخ �� أول أفر�ل 2000-73املرسوم رقم (املقننة من طرف بروتو�ول مون��يال قد منعت من �ن وصاعدا 

�ست��اد والتصدير، املرسوم قد إن �اتھ املواد املؤثرة ع�� طبقة �وزون وال�� �� مستعملة أو متولدة قد منعت أيضا �� 

وأيضا منع بناء م�شآت مخصصة إلنتاج �اتھ املواد وعتاد SAOمنع كذلك است��اد وتصدير �اتھ املنتجات ا��تو�ة ع�� 

يحتوي ع�� �ذه املواد، است��اد املواد املقننة بال��وتو�ول وأيضا خالئط�ا بقي مرخص إلشباع حاجيات الطلب الوط�� 

غيل �عض ال��كيبات، الكميات املرخصة لالست��اد ال يجب أن تتجاوز مستوى �س��الك املرخص من طرف وخصوصا  ب�ش

ال��وتو�ول م�ما تكن ا��الة 

Bذات امل��ق CFC10و Aذات امل��ق CFC5: مادة 27املواد الكيميائية ال�� طبق عل��ا �ذا املرسوم التنفيذي تصل إ�� 

وأصناف املنتجات ال�� طبق عل��ا �ذا ) . SAO)R500...R506خالئط من 7ر�ر الكر�ون وأيضا ومي�يل ال�لورفوم وت��ا�لو 

صناعة الت��يد والتكييف، تج���ات �من الصنا��، م��ات ذات �ستعمال امل���� والتجاري : املرسوم التنفيذي �� 

.ا�� ... ناب�ب واملنتجات الطبية وملطا�� ا��مولة و الصفائح العازلة وصفائح حماية � 

، �ذه املواد �ستعمل كموا�ع ت��يدية �� قطاع 19فقط خاصة با��زائر12, مادة كيميائية مقننة من طرف ال��وتو�ول 95إن 

.20الت��يد والتكييف وعامل نفخ �� قطاع الرغوات وعامل تنظيف �� قطاع الصابون وعامل إطفاء للقضاء ع�� ا��رائق 

املستعمل �� بالدنا قد أز�ل بفضل إنجاز برنامج تحو�ل املؤسسات املستعملة ل�تھ املواد، SAOاليوم املادة �ساسية من

.SAOمؤسسة �ستعمل من �ن فصاعدا تقنيات دون �36اتھ املؤسسات عدد�ا 

:خاتمة

قيــــق التنميــــة إدمــــاج ��تمامــــات البي�يــــة �ـــ� السياســــة الصــــناعية �ــــ� تحتـــم التعــــرض �ــــ� �ــــذه الورقــــة البحثيـــة إ�ــــ� أ�ميــــة 

، فقمنا �عرض ا�م املفا�يم حـول التنميـة املسـتدامة، كمـا قمنـا بتحديـد �ثـار �قتصـادية للتلـوث مـن ج�ـة املستدامة ا��زائر

.وأ�م �جراءات �قتصادية ملواج�ة �ذا التلوث من ج�ة أخرى 

ر التنمية املسـتدامة و�ـذا مـن خـالل تموقـع إن من أ�م أسباب ظ�ور املشكالت البي�ية عملية التص�يع ال�� لم تتم �� إطا

.املؤسسات الصناعية �غ�� محل�ا إضافة إ�� أ��ا تمت بدون دراسة مسبقة 

تتمركـز أك�ـ� حركــة ملوثـة ع�ـ� الشــر�ط السـاح�� و�مقر�ـة مــن املـدن الك�ـ�ى، حيــث يتموقـع أك�ـ� مــن نصـف الوحـدات الصــناعية 

أن �عــض وحـدات  التخــز�ن والتوز�ـع والنقــل و�نتـاج تتواجــد بـالقرب مــن املنــاطق للـبالد �ــ� �ـذه املنطقــة، كمـا تجــدر �شـارة إ�ــ�

مـــن امليـــاه 3مليـــون م220ا��ساســـة ممـــا يجعل�ـــا �شـــ�ل خطـــرا محـــتمال للتلـــوث، حيـــث تولـــد وحـــداتنا ومركباتنـــا ســـنو�ا أك�ـــ� مـــن 

.القذرة 

لبا ع�ـــ� �ـــ�ة ا��تمعـــات، حيـــث قـــدرت �ـــذه املشـــا�ل أدت إ�ـــ� تـــد�ور نوعيـــة ال�ـــواء واملـــاء، �ـــذا التـــد�ور ا�عكـــس ســـ

. من الناتج ا���� �جما��%1,98بـ 2000الت�لفة �قتصادية املرتبطة بتد�ور ال��ة �� سنة 

�ان لتفطن الدولة ع�� أن �ذه �خطار ل�ا تأث��ات كب��ة سوى بي�يا أو اقتصاديا، س�� �� الوصول إ�� حلول ت�ون 

صادية، معتمدة بذلك ع�� سياسات املنع ومبدأ امللوث الدافع وإتباع السياسات ا��بائية أنجع، فاتخذت عدة إجراءات اقت

التحف��ية والتعو�ضية، إضافة إ�� ذلك دور�ا املشرف �� عدة اتفاقيات دولية �دف�ا حماية البي�ية إضافة إ�� القوان�ن ال�� 

.شرع��ا 
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املسـتدامة والــذي ��ـدف إ�ـ� تحقيــق العدالـة �جتماعيـة وتحقيــق ب�ـل �ـذه التظـا�رات ا��زائــر تكـرس مف�ـوم ومســ�� التنميـة

التنمية مع ا��فاظ ع�� الب�ئة

: و�حاالتاملراجع 

السوفیتي سا�قا، من أكبر الحوادث وأخطرها في تار�خ المفاعالت النوو�ة حتى اآلن �االتحاد�عتبر الحادث الذ� وقع للمفاعل النوو� في تشرنو�یل - *

)و�ران�اتشرنو�یل تقع في شمال غرب أ(
.60، ص 2005، ترجمة أحمد یوسف عبد الخیر، النشر العلمي والمطا�ع، الر�اض، االقتصاد البیئي, شارلس �ولستاد-1
65مرجع سابق، ص -2
.تعني حسن استغالل الموارد المتاحة، وذلك بتحقی� أكبر قدر مم�ن من اإلنتاج و المنافع �أقل الموارد والتكالیف : الكفاءة - *

اقتصاد البیئة والتنم�ة : مداخلة في ملتقى وطني �عنوان ( ، الشراكة االقتصاد�ة وآثارها على التنم�ة المستدامةما� علي و�ن یوسف إبراه�م، س-1

.                                          06، الجزائر، ص )�المر�ز الجامعي �حي بن فارس �المد�ة2006جوان 6-5المستدامة، یومي 
والذ� دار النقاش ف�ه حول دور آل�ة التنم�ة . 1998نوفمبر 13إلى 02مؤتمر حول التغیرات المناخ�ة انعقد �األرجنتین من : بیونس ایرس- *

.النظ�فة
الهیدروجین�ة الفلور�ة ، المر��ات الكر�ون�ة ) N2O(، أكسید النیتروز ) CH4( ، المیثان ) CO2(ثاني أكسید الكر�ون : غازات الدفیئة أنواع - *

)HFCs ( المر��ات الكر�ون�ة الفلور�ة المش�عة ، )PFCs ( وسادس فلور�د الكبر�ت )SF6.(

.40، ص مرجع سب� ذ�رهأحمد ملحة، -1

.41، ص المرجع الساب�-2
.15، ص 1999، الجزائر، 2الجزائر البیئ�ة ، مجلة دور�ة تصدر عن �تا�ة الدولة الم�لفة �البیئة، رقم -4

.13، ص 2004ماهر عز�ز بدروس، وزارة الكهر�اء والطاقة، مصر، : ، ترجمةمعلومات وٕارشادات آل�ة التنم�ة النظ�فة�ایوون لى،  —ما یونج 5-
.14، ص  مرجع سب� ذ�ره�ایوون لى، —ما یونج -6
، ص 2002، بیروت، 54، العدد7، مجلة البیئة والتنم�ة، مجلد ااإلنتاج األنظف إستراتیج�ة وقائ�ة لحما�ة البیئة صناع�بوغوص غو�اس�ان، -7

58.
.43، ص 2001، بیروت، 39، العدد 6، مجلة البیئة والتنم�ة، مجلد اإلنتاج األنظف مستقبل الصناعةبوغوص غو�اس�ان، 8
.58المرجع الساب�، ص -9

10 - Ministére de L’aménagement du Territoire et de l’environnement, Rapport sur l'etat et l'avenir de l' env-
ironnement, Op . Cit, P 361.
11- Ministére de L’aménagement du Territoire et de l’environnement, Rapport sur l'etat et l'avenir de l' env-
ironnement, Op . Cit, P 364.

2- Ibid, P365.
13- Ibid, P 364.

14- Ministére de L’aménagement du Territoire et de l’environnement, Rapport sur l'etat et l'avenir de l' env-
ironnement, Op . Cit,  p 371.

.1998نوفمبر سنة 3المواف� لـ 1419رجب عام 13المؤرخ في 339-98من المرسوم التنفیذ� رقم 5المادة -2
16 - Ministére de L’aménagement du Territoire et de l’environnement, Rapport sur l'etat et l'avenir de l' env-
ironnement, Op . Cit, p 373

تتكـون أحـد أنـواع الصـخور ذات األل�ـاف و هو اإلسمنت المحتو� على مادة األمیونت، وهذه األخیرة ع�ـارة علـى مـادة توجـد فـي: اإلسمنت األمیونتي -*

�عض المعادن ذات األل�اف، وهي تستعمل في البناء �مادة عازلـة وللحما�ـة مـن الحر�ـ�، یـؤد� استنشـاقها إلـى اإلصـا�ة �أر�عـة أمـراض من السیل��ات و 

.التهاب غشاء الرئتین، سرطان الرئة، التهاب االس�ست واإلصا�ات الغشائ�ة الحف�فة : هي 
2- Ministére de L’aménagement du Territoire et de l’environnement, Rapport sur l'etat et l'avenir de l' env-
ironnement, Op . Cit, p 383 .

.

19 - Ministére de L’aménagement du Territoire et de l’environnement, Rapport sur l'etat et l'avenir de l' env-
ironnement, Op . Cit , pp 389-390 .

.78، صمرجع سب� ذ�رهالبیئة، تقر�ر حول حالة ومستقبل البیئة في الجزائر، وزارة تهیئة اإلقل�م و -20
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

تبسة- جامعة العربي التبسي
كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر 
وبالتنسیق مع مخبر الدراسات البیئیة والتنمیة المستدامة

اإلنفاق البيئي

دامة ومتطلبات الحكم الراشدبین حاجات التنمیة المست
)The 5th IFES –TEBESSA/2018©(

2018مارس 14-13

واقع الكتلة ا��يو�ة �أحد أ�م أنواع الطاقات املتجددة من خالل التجر�ة �مر�كية

:م��ص

فالطلب امل��ايد . ��دف �ذه الورقة إ�� مناقشة موضوع الكتلة ا��يو�ة �أحد أ�م مصادر الطاقة املتجددة �� الواليات املتحدة �مر�كية

مر�كية بصورة خاصة دفع ��ذه �خ��ة إ�� محاولة �عو�ض الطاقات الناضبة بالطاقات ع�� الطاقة �� العالم عموما و�� الواليات املتحدة � 

يكمن ال�دف �ول �� محاولة توف�� طاقة ال تنضب ع�� الزمن وت�ون مستدامة و�كمن ال�دف الثا�ي �� محاولة �عتماد . املتجددة وذلك ل�دف�ن

اسة إ�� أن الواليات املتحدة �مر�كية قد بدأت فعال �� التوجھ نحو �عو�ض الطاقات الناضبة وخلصت �ذه الدر . ع�� طاقة صديقة للب�ئة وال تلو��ا

من حيث  انتاج�ا أو بالطاقة املتجددة ش�ئا فش�ئا وذلك بال��ك�� ع�� طاقة الكتلة ا��يو�ة ال�� �عت�� الواليات املتحدة �مر�كية الرائدة �و�� عامليا

.ل�ا تجر�ة نا��ة يمكن �قتداء ��ا من قبل الدول �خرى �� تطو�ر �ذا النوع من الطاقات املتجددةح�� اس��الك�ا و�و ما يجع

الطاقة املتجددة، الكتلة ا��يو�ة، الواليات املتحدة �مر�كية: ال�لمات املفتاحية

Abstract: 

This paper aims to discuss biomass as one of the most important sources of renewable energy in 
the United States of America. The increasing demand for energy in the world in general and in the 
United States of America in particular pushed the latter to try to compensate renewable energy 
energies for two purposes. The first goal is to try to provide inexhaustible energy over time and to 
be sustainable. The second objective is to try to rely on environmentally friendly energy and not to
contaminate it. The study concluded that the United States of America has already begun to move 
toward gradually offsetting renewable energy by focusing on the biomass energy, which is the 
world's leading producer or even the world's largest energy producer, making it a successful 
experiment to be modeled on. Other countries in the development of this type of renewable 
energies.
Keywords: Renewable Energy, Biomass, United States of America
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من خالل التجر�ة �مر�كيةواقع الكتلة ا��يو�ة �أحد أ�م أنواع الطاقات املتجددة  

2018مارس 14و13يومي 

: تم�يد

بالالرشاد تتم��وال���� العالماملتبعةو�س��الك�نتاجالتقليدية ن�يجة أنماطالطاقةمصادرلقد أدى است��اف

من ج�ة ثانية، إ�� ��ديد السامةاتوالغاز النفاياتأنواعبمختلفمن ج�ة و�ضرار با��يط وتلو�ث كب�� للب�ئة ا��يطة

املاضية، و�و ما توجب ع�� العالم البحث عن مصادر بديلة القليلةالعقودخاللالعال��و�ش�ل وا�� �من الطاقوي 

ت�ون متجددة وصديقة للب�ئة ل��د من التلوث البي��، ولتخفيف الضغط ع�� استخدام الطاقة التقليدية، و�ذلك أصبحت 

جددة أ�م املصادر الرئ�سية للطاقة العاملية �و��ا طاقة نظيفة وغ�� ملوثة إضافة لتم���ا بالتجدد التلقا�ي �مر الطاقة املت

. الذي يلزم �عتماد عل��ا كبديل للطاقة التقليدية الناضبة

غاز  من إن �عتماد ع�� مصادر الطاقة النظيفة واملتجددة جاء ملعا��ة مش�لة النضوب املتوقعة للنفط و ال

وألن حماية الب�ئة �عد �دفا . ج�ة و التصدي ��طر التأث�� السل�� إلنتاج الطاقة التقليدية ع�� الب�ئة و املناخ من ج�ة أخرى 

رئ�سا لالستدامة فإن ا��لفات والنفايات الضارة ��ا اليوم أصبحت من ابرز املصادر الطاقو�ة املتجددة، و�و ما �س�� 

�مر السل�� الذي �ان �� املا��� قد تم تحو�ل إ�� أ�م مصدر من مصادر الطاقة املتجددة خالل بالكتلة ا��يو�ة أي أن 

.�قتصاد ا��ديث

�ذه الورقة البحثية إ�� سرد التجر�ة �مر�كية حيث �عد الواليات املتحدة �مر�كية �و�� عامليا من ناحية ��دف

أ�م أنواع الطاقات املتجددة �� العالم والقائمة ع�� استغالل البقايا �عتماد ع�� الطاقة ا��يو�ة واستخدام�ا �أحد 

والنفايات ، وذلك من أجل �ستفادة والتعلم من �ذه التجارب الرائدة وأخذ الع�� م��ا ل��فاظ ع�� الب�ئة من ج�ة 

.غة ملثل �كذا دراساتبالأ�ميةواستغالل �ذه البقايا والنفايات لتوليد طاقة متجددة من ج�ة ثانية و�و ما �عطي 

: التا��ال�ساؤل الرئ����من خالل ما سبق يمكن تحديد إطار للدراسات وتوضيح الرؤ�ة من خالل �جابة ع�� 

ما �و واقع الكتلة ا��يو�ة من ب�ن بقية �نواع �خرى ملصادر الطاقات املتجددة وذلك من خالل التجر�ة 

�مر�كية ؟

يناقش ا��ور �ول ف��ا �طار النظري ملفا�يم الدراسة، ثم يأ�ي : محاور أساسيةإ�� ثالثةقسمت الدراسةوقد 

ا��ور الثا�ي ليقوم بدراسة وتحليل واقع الطاقة إجماال سواء الناضبة أو املتجددة �� الواليات املتحدة �مر�كية، ليختتم 

�نواع �خرى للطاقات املتجددة، ثم تختتم الدراسة ا��ور الثالث الدراسة بواقع الكتلة ا��يو�ة �� �ذا البلد من ب�ن

.بخاتمة يتم ف��ا سرد أ�م النتائج املتوصل إل��ا

�طار النظري ملفا�يم الدراسة- أوال

و�كمن ذلك �� �عر�ف الطاقة ببعد��ا الناضب واملتجدد ودور �ذا النوع �خ�� �� تحقيق أ�عاد التنمية 

:عد�ا البي�� من خالل ما ي��املستدامة بال��ك�� ع�� �

َرُف الطاقة حسب قاموس �ام��دج بأ��ا: �عر�ف الطاقة وأنواع�ا-1 عَ القوة أو القدرة ع�� ممارسة ال�شاط البد�ي ":�ُ

القوة املستمدة من ���ء مثل الك�ر�اء أو النفط ال�� يمكن أن تقوم بالعمل، مثل توف�� الضوء : "كما �عرف�ا بأ��ا". والعق��

:إ�� نوع�ن �مامن حيث مصدر�ا وتنقسم الطاقة .1"�رارةوا�

يطلق عل��ا أيضا مصط�� املوارد الناضبة و�� املوارد ا��ددة ب��م وزمن مع�ن، وال�� تخضع :الطاقة غ�� املتجددة-1.1

وقود : وع�ن �ماوتنقسم الطاقة غ�� املتجددة إ�� ن2.ملبدأ م�م و�و أن استخراج برميل اليوم يمنع استخراجھ مستقبال

.والطاقة النوو�ة) ممثل �� الفحم، النفط، والغاز طبي�� ( مت��ر 
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يطلق عل��ا مصط�� املوارد غ�� الناضبة و�� الطاقة ال�� ال ي�ون مصدر�ا مخزون ثابت ومحدود �� : الطاقة املتجددة-2.1

، أشعة الشمس، الر�اح، : ا��مسة التاليةالطبيعة، تتجدد بصفة دور�ة أسرع من وسيلة اس��الك�ا، وتظ�ر �� �ش�ال 

.والذي يأ�ي تفصيل�ا �� العنصر املوا��3الطاقة الك�رومائية، وطاقة باطن �رض والكتلة ا��يو�ة

الكتلة ا��يو�ة �� أي وقود مشتق من املواد النباتية، و�شمل : طاقة الكتلة ا��يو�ة �أحد أ�م أنواع الطاقة املتجددة-3.1

صيل ومخلفات ا��اصيل، والنفايات ا��يوانية، و�� القديم �انت املصدر �ص�� للطاقة وذلك منذ اك�شاف ا��شب وا��ا

��سان للنار واستخدام�ا وال تزال تمثل أك�� مصادر الطاقة املتجددة �� العالم حيث أن معظم س�ان العالم �ستخدمون 

و�ستخدم �ذه الطاقة �عدة أش�ال حيث توجد عدة . ا��شب أو الفحم أو القش أو روث ا��يوانات �وقود للطبخ

تكنولوجيات الستخدام الكتلة ا��يو�ة؛ حيث يمكن ضغط النفايات والبقايا و�تم �شكيل�ا �� ش�ل طوب أو حب�بات ليتم 

4.حرق�ا لتوليد ا��رارة أو استخدام�ا لتوليد الك�ر�اء �� محطات لتوليد الك�ر�اء كما �ستخدم الفحم

و�ش�� �ستخدام التقليدي إ�� اح��اق ".ا��ديثة"و" التقليدية: "ام الطاقة ا��يو�ة �� فئت�ن رئ�س�ت�نيندرج استخد

و�شمل تكنولوجيات الطاقة ا��يو�ة .الكتلة ا��يو�ة �� أش�ال مثل �خشاب والنفايات ا��يوانية والفحم التقليدي

الغاز ا��يوي املنتج من ة والنباتات �خرى؛ املصا�� ا��يو�ة،ا��ديثة الوقود ا��يوي السائل املنتج من النباتات املصاص

5.خشب البيليھ ا��اص بالتدفئة؛ وغ���ا من التكنولوجياتخالل ال�ضم الال�وا�ي من مخلفات

وضعت العديد من التعر�فات للتنمية املستدامة و�طرق : دور الطاقات املتجددة �� تحقيق أ�عاد التنمية املستدامة-2

الذي �شر أثناء عقد ��نة " مستقبلنا املش��ك"ة ولكن �س�ند التعر�ف الشا�ع املستخدم ع�� نطاق واسع إ�� تقر�ر مختلف

التنمية املستدامة �� التنمية ال�� تل�� احتياجات ا��اضر : "والذي نص �ش�ل أسا��� ع�� ما ي��. 1987برونتالند �� عام 

وقد ت�نوع �عر�فات التنمية املستدامة ولك��ا قد تؤدي �� ." ة احتياجا��ا ا��اصةدون املساس بقدرة �جيال املقبلة ع�� تلبي

. 6.��اية املطاف إ�� نفس الن��

ما يث�ت أ�مية الطاقة املتجددة �� تحقيق التنمية املستدامة �� ال�شاطات العاملية ��ذا ا��صوص وال�� من إن

من منظور �مم املتحدة �و ضمان حصول ا��ميع ع�� خدمات الطاقة ال�دف السا�ع أل�داف التنمية املستدامة بي��ا أن

:و�مكن توضيح �ذا الدور من خالل أ�عاد التنمية املستدامة وذلك كما ي��. ا��ديثة املوثوقة واملستدامة و�ت�لفة م�سورة

قال�ي للموارد، ومتغ��ا أساسيا أصبحت الب�ئة اليوم عنصرا من عناصر �ستغالل الع: الطاقة املتجددة والبعد البي��-1.2

من متغ��ات التنمية املستدامة، و�ما أن من أ�م ا��صائص ال�� تتم�� ��ا الطاقة املتجددة أ��ا طاقة نظيفة، وعادة ما يتم 

الل التعب�� ع��ا بالطاقة الصديقة للب�ئة أو الطاقة ا��ضراء، فإن تحقيق التنمية املستدامة �� طا�ع�ا �ي�ولو�� يتم من خ

ال��وء إ�� الطاقة املتجددة أل��ا وع�� عكس الطاقة �حفور�ة �سا�م �� خفض �سبة غازات �حتباس ا��راري وامل�س�بة �� 

.7التغ��ات املناخية 

و�مكن إبراز أثر الطاقة املتجددة ع�� البعد �قتصادي للتنمية املستدامة، من : الطاقة املتجددة والبعد �قتصادي-2.2

�غي�� أنماط �نتاج و�س��الك غ�� املستدام، حيث يمثل قطاع الطاقة واحدا من القطاعات ال�� ت�نوع ��ا أنماط خالل 

�نتاج و�س��الك، وال�� تتم�� �� معظم�ا بمعدالت �در مرتفعة، و�� ظل الز�ادة املضطردة �� �س��الك ن�يجة للنمو 

خدام وقابلية استمرار موارد الطاقة من خالل وضع سياسات �سع�� مالئمة الس�ا�ي، فإن �مر يتطلب ���يع كفاءة است

من شأ��ا إتاحة حوافز ز�ادة كفاءة �س��الك واملساعدة ع�� تطبيق �صالحات القانونية والتنظيمية ال�� تؤكد ع�� ضرورة 

�س�يل ا��صول ع�� التج���ات امل�سمة �ستغالل املستدام للموارد الطبيعية وتنمية موارد الطاقة املتجددة، إضافة إ�� 

. بالكفاءة �� اس��الك الطاقة والعمل ع�� تطو�ر آليات التمو�ل املالئمة

يمكن �ستدالل ع�� أثر الطاقة املتجددة ع�� البعد �جتما�� للتنمية : الطاقة املتجددة والبعد �جتما��-3.2

ت�� عالقة �رتباط القو�ة ب�ن متوسط اس��الك الفرد من الطاقة املستدامة، من خالل مؤشر التنمية ال�شر�ة، حيث ت

واملؤشر التنمية ال�شر�ة وخاصة �� الدول النامية، كما يؤدي اس��الك الفرد ملصادر الطاقة التجار�ة دورا �اما �� تحس�ن 

ى املع�شة، و�عطي الك�ر�اء مؤشرات التنمية ال�شر�ة، عن طر�ق تأث���ا �� تحس�ن خدمات التعليم وال��ة و�التا�� مستو 
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صورة وا��ة حول ذلك، إذ تمثل مصدرا ال يمكن اس�بدالھ بمصدر آخر للطاقة �� استخدامات كث��ة �اإلنارة، الت��يد 

. 8والتكييف وغ���ا 

:واقع الطاقة إجماال �� الواليات املتحدة �مر�كية-ثانيا

ملتحدة �مر�كية كنموذج ي�ب�� �قتداء بھ ع�� العالم، فإنھ من قبل التطرق إ�� طاقة الكتلة ا��يو�ة �� الواليات ا

الضروري أوال إلقاء ��ة عن �قتصاد �مر��ي �أقوى اقتصاد �� العالم، ثم التطرق إ�� واقع الطاقات املتجددة كمن�� 

:ذلك �التا��جديد �� التوجھ �� الطاقة �� �ذا البلد وذلك من خالل �عدي �س��الك و�نتاج ، وتفصيل

املب�� ع�� اقتصاد السوق و�� �عتمد ع�� . �� العالماقتصادأقوى الواليات املتحدةتمتلك : ��ة عن �قتصاد �مر��ي-1

، الفحمالغاز الطبي��،�الب��ول، :املوارد منجمية وطاقو�ةكما تمتلك ثروات كب��ة من. واملنافسة التجار�ة�س�ثمار ا��ر

. للمحروقاتورغم �ذه ال��وة فإن الواليات املتحدة �� أك�� البلدان است��ادا . تمثل أ�م منتجات البالدال�� واليورانيوم

9:و�مكن ت��يص قوة �قتصاد �مر��ي �� النقاط التالية

ومن أ�م . صادرا��اتمثل الواليات املتحدة �مر�كية أول قوة فالحية ع�� املستوى العال�� سواء من حيث إنتاج�ا أو-

الفول القطن، ( ، النباتات الصناعية) ..السوجا، الشع��، القمح، الذرة(تر�ية �بقار، زراعة ا��بوب  :الزراعةقطاعات 

.)..لتبغا، السودا�ي

�مر�كية إ�� الصناعةو�عود نجاح . تحظى الواليات املتحدة �مر�كية بأ�م �نتاجات الصناعية ع�� املستوى العال��-

: نتجات ووجود اليد العاملة املؤ�لة، كما تحتل الصدارة �� عدة ميادينقدر��ا ع�� التجديد وصدار��ا التكنولوجية وتنوع امل

لكن الصناعة �مر�كية تتقدم أك�� فأك�� نحو التخصص ... ، مواد �س��الكوالك�ر�اءالط��ان، صناعة السيارات�الب��ول، 

).الط��ان، الفضاء، �لك��ونيك، ال�س��، الكيمياء الدقيقة(جيا الدقيقة املتطورة �� قطاعات التكنولو 

��يمن قطاع ا��دمات اليوم ع�� �قتصاد �مر��ي حيث يوجد ��ا منتجعات وأماكن رفا�ية مختلفة وأسواق كب��ة مثل -

�دارة، : فمن ب�ن أ�م ا��دمات �ناك. الش���ة ال�� تحتل املركز �ول عامليا طبقا للمبيعات و�ر�احوول مارتأسواق 

.، البنوكال��فيھ، السياحة

ومع �ذا تبقى ديو��ا أع�� الديون ع�� املستوى العال�� لكن �ذه واست��اداتصديراالواليات املتحدة �مر�كية أك�� الدول -

.الديون داخلية وتدل ع�� قوة �قتصاد �مر��ي

إ�� أز�د من 1960يون �سمة سنة مل180كما أن س�ان الواليات املتحدة �مر�كية �� ز�ادة مستمرة حيث انتقلت من 

، مما س�تحتم عل��ا توف�� الطاقة الالزمة لتلبية طلبات �ؤالء الس�ان، من خالل ال��وء إ�� 201710مليون �سمة ��اية 326

مصادر طاقو�ة غ�� ناضبة ال�� يمكن إيجاد�ا بصورة س�لة �� الطبيعة رغم ارتفاع ت�اليف�ا ومن ب�ن �ذه املصادر �ناك 

. ا��يو�ة ال�� �عد ف��ا الواليات املتحدة �مر�كية الرائد �ول عاملياً الكتلة

ل�ذا البلد GDPكما �عد الواليات املتحدة �مر�كية �و�� عامليا من حيث الناتج ا���� �جما�� وفيما ي�� ش�ل يب�ن تطور 

. وأيضا تطور عدد الس�ان خالل أز�د من نصف قرن 
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: من إعداد ال�احثین �االعتماد على احصائ�ات الموجودة على الرا��: المصدر

https://data.albankaldawli.org/country/united-states

ل الذي �عرض الناتج ا���� �جما�� وألن عدد الس�ان يؤثر ع�� الناتج ا���� �جما�� للدولة فانھ ومن خالل الش�

2016تر�ليون دوالر أمر��ي سنة 18.57للواليات املتحدة يو�� أنھ �� ز�ادة مستمرة و�مصار تصاعدي م�سارع ليصل إ�� 

وللوصول إ�� مثل �ذه العظمة. و�� ز�ادة تنم عن القوة �قتصادية للبلد1960مليار دوالر أمر��ي سنة �543.30عد أن �ان 

�قتصادية فقد �ان لزاما عل��ا اس��الك قدر كب�� من الطاقة، وقد اس��دفت الواليات املتحدة �مر�كية عملية تنو�ع 

مز�ج�ا الطاقوي لتواكب التطور ال�ائل �� مصادر الطاقة والذي وصلت فيھ مصادر الطاقة الناضبة إ�� أوج�ا مما حتم عل��ا 

تجددة كمصدر عملية تجدده أسرع بكث�� من عملية اس��الكھ و�و البديل �مثل ل��فاظ وع�� العالم الولوج إ�� الطاقات امل

.ع�� الب�ئة وتقليل درجات التلوث العاملية

و�مكن تقسيم �ذا الواقع من حيث �نتاج : واقع الطاقة املتجددة من إجما�� الطاقة �� الواليات املتحدة �مر�كية-2

:و�س��الك وذلك كما ي��

الواليات املتحدة انتاج يو�� ا��دول املوا�� �سب : واقع انتاج الطاقة املتجددة �� الواليات املتحدة �مر�كية-1.2

أو املتجددة بأنواع�ا وذلك ) الفحم، الغاز الطبي��، ز�ت ا��ام والطاقة النوو�ة( �مر�كية للطاقة سواء الناضبة بأنواع�ا 

.2015-2005خالل الف��ة 

2015-2005إنتاج الطاقة �� الواليات املتحدة �مر�كية خالل تطور ): 01(جدول رقم

Source: U.S. Department Of  Energy,2015 Renewable Energy Data Book, U.S. Energy 
Background Information, November 2016, p : 08.
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املنتجة �� الواليات املتحدة �مر�كية �� تطور من خالل ا��دول فان نص�ب الطاقة املتجددة من إجما�� الطاقة 

فقد 2007سنة %0.02رغم انخفاض�ا �ش�ل طفيف بـ 2015سنة %11.5ووصلت إ�� 2005سنة %9.3مستمر فقد �انت 

ثم استقرت عند 2013سنة %�11.8ان ذلك ن�يجة لبداية �زمة املالية العاملية ال�� انطلقت من أمر��ا وأيضا وصلت إ�� 

:املوا��) 02(فيو���ا الش�ل 2015أما �سب الطاقات املتجددة لسنة . �� الس�ت�ن اللت�ن �عد�ا11.5%

2015إنتاج الطاقة املتجددة �� الواليات املتحدة �مر�كية ): 02(ش�ل 

.كوادر�ليون وحدة حرار�ة بر�طانية83.5

Source : U.S. Department Of  Energy, 2015 Renewable Energy Data Book, U.S. Energy 
Background Information, November 2016, p : 07.

حيث �انت املرتبة الثالثة %11.5وصل إنتاج الطاقة املتجددة �� الواليات املتحدة �مر�كية من إجما�� إنتاج الطاقة 

ام والفحم، لتنال الطاقة النوو�ة ال�سبة �قل ثم الز�ت ا��%��33.4 املز�ج الطاقوي �عد الغاز الطبي�� الذي �انت �س�تھ 

تل��ا %5.6وقد �انت الكتلة ا��يو�ة صاحبة ال�سبة �ك�� من الطاقة املتجددة املنتجة حيث وصلت �سب��ا إ�� . 10%

ما ي��ز و�و. %0.3ثم طاقة الر�اح والشمس لت�ون الطاقة ا��رارة ا��وفية ذات ال�سبة �قل %2.9الطاقة الك�رومائية بـ 

.م�انة طاقة الكتلة ا��يو�ة �� الواليات املتحدة �مر�كية

الواليات املتحدة اس��الك يو�� ا��دول املوا�� �سب : واقع اس��الك الطاقة املتجددة �� الواليات املتحدة �مر�كية-2.2

.2015-�2005مر�كية للطاقة سواء الناضبة أو املتجددة بأنواع�ا وذلك خالل نفس الف��ة 

اس��الك الطاقة �� الواليات املتحدة �مر�كية من مصادر الطاقة): 02(جدول رقم 

Source: U.S. Department Of  Energy,2015 Renewable Energy Data Book, U.S. Energy 

Background Information, November 2016, p : 09.

سنة %9.8اس��الك الطاقة ووفقا ملا يقدمھ ا��دول فقد وصل إ�� بال�سبة الس��الك الطاقة املتجددة من إجما�� 

�مر الذي يث�ت التطور املستمر الس��الك �ذا النوع من الطاقة من قبل الواليات 2005سنة %�6.2عد أن �ان 2015

.%0.01بـ2012وسنة %0.02بـ 2007املتحدة �مر�كية رغم التع�� الطفيف لھ سنة 
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:

:2015اس��الك الطاقة �� الواليات املتحدة لسنة ): 03(ش�ل 

.كوادر�ليون وحدة حرار�ة بر�طانية97.7

Source: U.S. Department Of  Energy, 2015 Renewable Energy Data Book, U.S. Energy 
Background Information, November 2016, p : 07.

ب�نما %9.8ملتحدة �مر�كية فقد وصلت فيھ �سبة اس��الك الطاقة املتجددة بال�سبة الس��الك الطاقة �� الواليات ا

وقد �ان . %8.6، يليھ الغاز ثم الفحم لت�ون الطاقة النوو�ة �قل اس��ال�ا بـ %�36.3ان النفط صاحب املرتبة �و�� بـ 

إجماال �� البالد تل��ا الطاقة الك�رومائية بـ ضمن اس��الك الطاقة %4.8اس��الك �ك�� لطاقة الكتلة ا��يو�ة بما �س�تھ 

و�و مجددا ما يث�ت . %0.2وأخ��ا �سا�م طاقة ا��رارة ا��وفية بأقل �سبة اس��الك . ثم الر�اح فالطاقة الشمسية2.5%

.�مر�كيةامل�انة ال�� تحظى ��ا طاقة الكتلة ا��يو�ة ممثلة للطاقة املتجددة ضمن املز�ج الطاقوي �� الواليات املتحدة 

:طاقة الكتلة ا��يو�ة �� الواليات املتحدة �مر�كية -ثالثا

�عتمد الواليات املتحدة �ش�ل م��ايد ع�� النفط املستورد لتلبية احتياجا��ا من الطاقة مما حتم عل��ا إيجاد محفظة 

ماد�ا ع�� الوقود �حفوري وتأم�ن أك�� تنوعا من املواد �ولية إلمدادات الطاقة والكيماو�ات �� البالد ل��د من اعت

وموارد الكتلة ا��يو�ة �� مادة وسيطة مستدامة وصديقة للب�ئة يمكن أن �س�م . إمدادات الطاقة ا��لية �� املستقبل

من الب��ول والغاز فاملواد املنتجة. الك�ر�اء، وقود النقل واملواد الكيميائية:�ش�ل كب�� �� مجموعة متنوعة من الطاقة

11.بي�� يمكن بدال من ذلك أن ت�تج من الكتلة ا��يو�ةالط

عملت الواليات املتحدة ع�� تنو�ع مز�ج�ا الطاقوي فنالت : م�انة طاقة الكتلة ا��يو�ة �� الواليات املتحدة �مر�كية-1

).04(� الش�ل رقم الطاقة ا��يو�ة حصة �سد �� ذلك ف�انت �� الرائد العال�� �� إنتاج الوقود ا��يوي، كما �و مو�� �

�2015نتاج العال�� من الوقود ا��يوي، حسب البلد ): 04(ش�ل 

Source: renewable energy policy network for the 21st century REN21, renewables 2016 Global 
status report, Paris-France, 2016, p : 45.

�كية ت���ع ع�� قمة الدول من حيث �نتاج العال�� للوقود ا��يوي من الش�ل يت�� أن الواليات املتحدة �مر 

ب�نما �ان نص�ب بقية %15بـ ثم �تحاد �ورو�ي%24تل��ا ال��از�ل ب�سبة %46املستمد من طاقة الكتلة ا��يو�ة ب�سبة 

. %15العالم 
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2018مارس 14و13يومي 

لة ا��یو�ة للوقود والطاقة، حيث تتوزع لدى الوالیات املتحدة �مر�كية إم�انیة التوسع الکب�� �� استخدام الکت

موارد الكتلة ا��يو�ة ع�� نطاق واسع �� جميع أنحاء الواليات املتحدة، مما يضمن أن ا��تمعات �� جميع أنحاء أمر��ا 

12.يمكن أن �ستفيد ماليا و�ي�يا من ز�ادة إنتاج الكتلة ا��يو�ة

ة مثل حطب الذرة إ�� وقود سائل وقوة ومواد كيميائية ومواد كما يمكن تحو�ل املواد �ولية من الصناعات الزراعي

حيث �ستخدم الكتلة ا��يو�ة إلنتاج ا��رارة والطاقة �� الصناعة، وإنتاج الطاقة الك�ر�ائية للبيع .أخرى ذات قيمة أع��

نتاج مجموعة من املنتجات كما �ستخدم أيضا إل . للشبكة الك�ر�ائية، وإنتاج الوقود ا��يوي مثل �يثانول والديزل ا��يوي 

13.الكيميائية واملادية ال�� ت�تج بخالف ذلك من املواد �ولية القائمة ع�� النفط

2016-2000خالل توليد الطاقة ا��يو�ة �� الواليات املتحدة حسب املصدر ): 05(ش�ل 

)ساعة/مليار كيلوواط(الوحدة

Source :https://www.statista.com/statistics/183429/biopower-generation-by-source-in-the-
united-states-from-2000/ , 06/12/2017, 06 :30 pm.

من حيث التوليد املتجدد 2000ساعة سنة /مليار كيلوواط40رابة الـمن خالل الش�ل �انت مخلفات �خشاب بق

إال أ��ا تبقى �� تلك ا��دود ب�نما �ان التوليد املتجدد 2016إ�� 2000و�الرغم من التذبذب ال�سيط خالل السنوات من 

مع �نخفاض الطفيف �� 2000ساعة سنة /مليار كيلوواط60لطاقة الكتلة ا��يو�ة من ا��لفات بصورة عامة قد وصل الـ

.2014مع بلوغ�ا أع�� مستو�ا��ا سنة 2016السنوات ال�� تل��ا إال أ��ا تبقى �� حدود نفس القيمة متجاوزة إيا�ا بقليل سنة 

الطاقة ا��يو�ة �� الواليات املتحدة �مر�كيةالك�ر�اء من مصادر توليد ): 06(ش�ل 

Source: U.S. Department Of  Energy,2015 Renewable Energy Data Book, U.S. Energy 
Background Information, November 2016, p : 79.
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:

2005مصادر توليد الك�ر�اء من طاقة الكتلة ا��يو�ة وال�� �انت �� ارتفاع مستمر منذ سنة أعاله يو�� الش�ل 

ساعة، و�ان النص�ب �ك�� /جيغاواط64.190مة بقي2015ساعة إ�� غاية /جيغاواط60.726حيث بلغت قيم��ا �جمالية 

42.358بـ 2015ساعة، و�لغ ذروتھ سنة /جيغاواط37.595يقدر بـ ��2005 ذلك ل��شب والوقود املشتق حيث �ان سنة 

.ساعة/جيغاواط

:الواليات املتحدة �مر�كية�� توليد الك�ر�اء املتجددة ك�سبة مئو�ة من إجما�� التوليد ): 04(جدول 

Source :U.S. Department Of  Energy,2015 Renewable Energy Data Book, U.S. Energy 
Background Information, November 2016, p : 28.

من إجما�� التوليد الك�ر�ا�ي %13.8بال�سبة للك�ر�اء املولدة عن طر�ق مصادر الطاقة املتجددة فقد قدرت �سب��ا بـ 

و�و ما يدل ع�� م�انة الطاقة املتجددة ضمن املز�ج 2005سنة %8.8حدة �مر�كية �عد أن �انت داخل الواليات املت

�عد أن 2015سنة %6.1الطاقوي وز�ادة ا�تمام البالد ��ا وقد �ان النص�ب �ك�� �� ذلك للطاقة الك�رومائية بما �س�تھ 

%7.8محققا �سبة 2011حيث وصل إ�� ذروتھ سنة و�و ما يظ�ر تراجع�ا كمصدر طاقوي متجدد2005سنة %�6.7انت 

من التوليد الك�ر�ا�ي املتجدد، تليھ �� ذلك طاقة الر�اح وال�� القت ترحيبا وا�تماما اك�� من قبل الواليات املتحدة فقد 

قة الكتلة ، لت�ون طا2005سنة %�0.4عد أن �انت 2015سنة %4.6أصبحت �سبة مسا�م��ا �� التوليد الك�ر�ا�ي املتجدد 

.2005سنة %�1.3عد أن �انت 2015سنة %1.6ا��يو�ة صاحبة املرتبة الثالثة �� ذلك بما �س�تھ 

يمكن توضيح التوز�ع : تطور طاقة الكتلة ا��يو�ة �� الواليات املتحدة �مر�كية من خالل التوز�ع ا��غرا�� ل�ا-2

: من خالل الش�ل املوا��2015حدة �مر�كية لسنة ا��غرا�� للطاقة املتجددة ال��اكمية �� الواليات املت

)2015(تركيب الطاقة املتجددة ال��اكمية أع�� الواليات �� ): 07(ش�ل 

Source: U.S. Department Of  Energy, 2015 Renewable Energy Data Book, U.S. Energy 
Background Information, November 2016, p : 28.
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ظ�ر  الش�ل إجما�� الطاقات املتجددة املوزعة ع�� الواليات �� أمر��ا وال�� �انت ف��ا املرتبة �و�� ل�اليفورنيا تل��ا يُ

واشنطن ثم تيكساس و�كذا من ج�ة، ونص�ب الفرد من �ذا النوع من الطاقات وال�� �انت مونتانا �� املرتبة الثالثة تتقدم�ا 

ف�و يو�� ) 8(أما الش�ل . رتبة �و�� فقد �انت من نص�ب شمال دا�وتا من ج�ة ثانيةواشنطن �� املرتبة الثانية أما امل

.2015التوز�ع ا��غرا�� للقدرة ال��اكمية املركبة من الكتلة ا��يو�ة لنفس السنة 

2015أع�� الواليات من ناحية القدرة ال��اكمية املركبة من الكتلة ا��يو�ة): 8(الش�ل 

Source: U.S. Department Of  Energy, 2015 Renewable Energy Data Book, U.S. Energy 
Background Information, November 2016, p : 78.

1533بقدرة 2015الواليات تركيبا للطاقة املتجددة من الكتلة ا��يو�ة لسنة ك��يو�� الش�ل أن �اليفورنيا �� أ

ميغاواط ب�نما �انت املرتبة العاشرة من نص�ب ماين�سوتا 1010ف��جي�يا بقدرة ميغاواط ثم 1526ميغاواط تل��ا فلور�دا بـ 

.و�و ما �عزز أ�مية طاقة الكتلة ا��يو�ة وان�شار�ا �� �ل واليات أمر��ا. ميغاواط546بقدرة 

ظ�ر الش�ل : مسا�مة طاقة الكتلة ا��يو�ة �� توف�� مناصب الشغل �� الواليات املتحدة �مر�كية-3 أن تكنولوجيا ) 8(يُ

1.678وقد �ان نص�ب طاقة الكتلة ا��يو�ة م��ا 2015مليون عامل �� العالم سنة 8.1الطاقة املتجددة �شغل أك�� من 

ألف �� مجال الوقود 382الكتلة ا��يو�ة الصلبة وألف عامل �� مجال822الوقود ا��يوي السائل  ومليون عامل �� مجال 

.%6العمالة �� مجال الطاقة املتجددة �� الواليات املتحدة �مر�كية بحوا�� حيث ارتفعت �سبة . ا��يوي 

�شغيل مصادر الطاقة املتجددة للعمالة): 08(الش�ل 

Source: IRENA international renewable energy agency, renewable energy and jobs annual 
Review, Abu Dhabi,2016 , p : 05.

.مليون عامل �� الواليات املتحدة �مر�كية1.9يات توليد الطاقة الك�ر�ائية والوقود مباشرة أك�� من توظف تكنولوج

مليون، �عملون �� الفحم التقليدي والنفط والغاز، �� ح�ن 1.1ما �عادلمن �ؤالء املوظف�ن، أي%55، �ان 2016و�� عام 

يد �نبعاثات منخفضة الكر�ون، بما �� ذلك مصادر الطاقة عامل �� تكنولوجيات تول000800استخدم ما يقرب من 

��ص، �ليا أو جزئيا، لدى 374000و�عمل أقل من .املتجددة، والطاقة النوو�ة، والغازات املتقدمة منخفضة �نبعاثات

.ة الشمسيةمن �ؤالء املوظف�ن يقضون معظم وق��م �� العمل ع�� الطاق260000شر�ات الطاقة الشمسية، حيث أك�� من 
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:

٪ 25وارتفعت القوى العاملة الشمسية ب�سبة .عامل إضا�� �عملون �� شر�ات الر�اح �� جميع أنحاء البالد102000و�ناك 

و�ستخدم التوليد الك�ر�ا�ي للطاقة ا��يو�ة والتكنولوجيات . ٪ 32، �� ح�ن ارتفعت العمالة الر�حية ب�سبة ��2016 عام 

.عامال112642جموعھ الفرعية للوقود ا��يوي ما م 14

: BCAP(Biomass Crop Assistance Program(برنامج مساعدة ا��اصيل ا��يو�ة -4

�شط �قتصاديات  تلك طاقة الكتلة ا��يو�ة القدرة ع�� توف�� جزء كب�� من احتياجات أمر��ا من الطاقة، حيث تُ تم

كما يمكن للمجتمعات . املزارع�ن فتح منافذ جديدة ملنتجا��مفبإم�ان. الر�فية، وتز�د من استقالل الطاقة وتقلل التلوث

الر�فية أن تصبح ذاتية �كتفاء عندما يتعلق �مر بالطاقة، وذلك باستخدام ا��اصيل وا��لفات ال�� تزرع محليا لتغذية 

ية برنامج مساعدة ا��اصيل حيث أطلقت الواليات املتحدة �مر�ك15.السيارات وا��رارات ومنازل ومبا�ي التدفئة والطاقة

والذي يوفر املساعدة املالية أل��اب ومشغ�� �را��� ا��رجية BCAP(Biomass Crop Assistance Program(ا��يو�ة 

16.ا��اصة الزراعية وغ�� الصناعية الذين يرغبون �� إ�شاء وإنتاج وتور�د املواد �ولية للكتلة ا��يو�ة

فدان إل�شاء وا��افظة ع�� محاصيل جديدة 49000مزارع ع�� مساحة 1000من وذلك عن طر�ق تحف�� ما يقرب 

دوالر 20تصل املدفوعات إ�� و .للكتلة ا��يو�ة مخصصة لل�سليم إ�� مرافق التحو�ل املعتمدة من وزارة الزراعة �مر�كية

ا��شر�ة ال�� تن�شر ف��ا �خشاب أو نفايات أمر��ي للطن ا��اف للمواد املؤ�لة بما �� ذلك بقايا الذرة واملواد املر�ضة أو 

مرفق تحو�ل مؤ�ل 56مليون دوالر ملال�ي املواد املؤ�ل�ن الذين �سلمون أك�� من 1.5يتم توف�� مبلغ كما . املزارع أو ال�سات�ن

17.للكتلة ا��يو�ة

ـــــــــة ــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ :خاتمــ

جزء م�م من حلول موارد الطاقة والتحديات املناخية و�قتصادية والبي�ية موارد الطاقة النظيفة واملتجددة�عت�� 

و�مكن للطاقة ا��يو�ة �أحد أ�م أنواع �ذه الطاقة أن توفر بديل نظيف منخفض الكر�ون �سمح باالستفادة من املوارد 

د ع�� النطاق املناسب للمساعدة و�مكن استخدام الكتلة ا��يو�ة �ش�ل مفي. ا��لية إذا ما تم إنتاج�ا من مصادر مناسبة

�� تحديد املصادر املستدامة و�و ما حققتھ و�س�� إ�� تطو�ره �ش�ل أفضل الواليات املتحدة ال�� �عت�� من خالل �ذه 

. الدراسة الرائدة �� �ذا ا��ال من الطاقات املتجددة

:وعليھ ومن خالل الدراسة تم التوصل إ�� جملة من النتائج

ü ا��يو�ة واحدة من أ�م عناصر الطاقة عامة والطاقة املتجددة خاصة ال�� يمكن �عتماد عل��ا �� �عت�� الطاقة

.إس��اتيجية املناخ الشاملة ال�� يمكن أن �عوض وتقلل من استخدام الطاقات امللوثة للب�ئة

üف، وال�� توفر �شمل محاصيل الطاقة �عشاب الشا�قة، و���ار سر�عة النمو مثل ا��ور ال��ينة والصفصا

أك�� فرصة لتوسيع إنتاج الطاقة من الكتلة ا��يو�ة، وال يتطلب إنتاج محاصيل الطاقة بكفاءة سوى كميات متواضعة من 

�سمدة واملبيدات، وأقل خصو�ة مما �و مطلوب ألنواع أخرى من الزراعة؛

ü الزراعة؛يمكن للمخلفات الزراعية أن توفر الكتلة ا��يو�ة ال�امة دون توسيع نطاق

üستفيد مواد النفايات إلنتاج الطاقة ا��يو�ة من ب�ية تحتية قائمة ��مع�ا؛�

ü ،يتم خلط العديد من مصادر الكتلة ا��يو�ة للنفايات مع املواد القابلة إلعادة التدو�ر وامللوثات ا��طرة ا��تملة

للب�ئة؛ألن �ناك حاجة إ�� تقنيات الفرز والتلوث لضمان استخدام�ا بطر�قة صديقة 

ü إن نص�ب الطاقة املتجددة من إجما�� الطاقة املنتجة �� الواليات املتحدة �مر�كية �� تطور مستمر و�و يمثل

.من إجما�� انتاج الطاقة �� البالد11.5%

ü 9.8بال�سبة الس��الك الطاقة �� الواليات املتحدة �مر�كية فقد وصلت فيھ �سبة اس��الك الطاقة املتجددة%

.ضمن اس��الك الطاقة إجماال �� البالد%4.8ان اس��الك �ك�� من نص�ب طاقة الكتلة ا��يو�ة بما �س�تھ وقد �
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من خالل التجر�ة �مر�كيةواقع الكتلة ا��يو�ة �أحد أ�م أنواع الطاقات املتجددة  

2018مارس 14و13يومي 

ü يت�� من الدراسة أن الواليات املتحدة �مر�كية ت���ع ع�� قمة الدول من حيث �نتاج العال�� للوقود ا��يوي

ب�نما �ان نص�ب بقية %15بـ ثم �تحاد �ورو�ي%24ب�سبة تل��ا ال��از�ل%46املستمد من طاقة الكتلة ا��يو�ة ب�سبة 

.%15العالم 

ü من إجما�� التوليد %13.8بال�سبة للك�ر�اء املولدة عن طر�ق مصادر الطاقة املتجددة فقد قدرت �سب��ا بـ

سنة %1.6ة �� ذلك بما �س�تھ الك�ر�ا�ي داخل الواليات املتحدة �مر�كية و�انت طاقة الكتلة ا��يو�ة صاحبة املرتبة الثالث

.�عد �ل من الطاقة الك�رومائية وطاقة الر�اح2015

ü ل تكنولوجيا الطاقة املتجددة أك�� من شغّ وقد �ان نص�ب طاقة الكتلة 2015مليون عامل �� العالم سنة �8.1ُ

382الكتلة ا��يو�ة الصلبة ولألف عامل �� مجا822الوقود ا��يوي السائل  ومليون عامل �� مجال 1.678ا��يو�ة م��ا 

ألف عامل 112و�ان نص�ب الواليات املتحدة �مر�كية من الطاقة ا��يو�ة توظيف ما يفوق . ألف �� مجال الوقود ا��يوي 

.�� �ذا ا��ال
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

تبسة- جامعة العربي التبسي
كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر 
وبالتنسیق مع مخبر الدراسات البیئیة والتنمیة المستدامة

اإلنفاق البيئي

دامة ومتطلبات الحكم الراشدبین حاجات التنمیة المست
)The 5th IFES –TEBESSA/2018©(

2018مارس 14-13

)SOMIPHOS(�شركة مناجــم الفوسفــات بت�سةISO14000تطبيق نظام �دارة البي�ية 

الصناعة والب�ئة: محور املشاركة 

:م��ص

ا تحتل املعاي�� الب�ئة م�انة �امة ضمن ال�شاطات �قتصادية خصوصا ذات الصلة بمجال التص�يع باعتبار�ـا احـد أ�ـم مصـادر الثلـوث، و مـن �ـذ

تلــك املعــاي��، و ســواء �ــان ذلــك حتميــة تفرضــ�ا القــوان�ن و ال�شــر�عات أو نا�عــا مــن منطلــق املنطلــق �ســ�� مختلــف املؤسســات ا�ــ� محاولــة �ل�ــ�ام ب

.املسؤولية ا��اصة، فان املؤكد �و ضرورة التوجھ نحو �ل��ام باح��ام املعاي�� الب�ئة من طرف تلك املؤسسات

حالـــة شـــركة )ISO14000(حـــو مواج�ـــة التحــديات البي�يـــة ضــمن �ـــذا �طـــار ��ــدف �ـــذه الورقـــة البحثيـــة ا�ــ� �ســـليط الضـــوءع�� ســلوك املؤسســـة ن

-SOMIPHOS-مناجــم الفوسفــات بت�سة

:ال�لمات املفتاحية

.-SOMIPHOS-، القوان�ن الب�ئة �� ا��زائر، شركة مناجــم الفوسفــات بت�سة)ISO14000(املعاي�� البي�ية، 

Abstract:
Occupies an important place environmental standards within the economic activitiesespecially in the field of 

manufacturingas one of the most important sources of pollution, From this standpoint, the various institutions seeking 
to attempt to abide by such standards, and whether it is the inevitability imposed by the laws and legislation or stems 
out of special responsibility, van certain is the need to go about the obligation to respect environmental standards by 
those institutions.

Within this framework, this paper aims to highlight the organization's behavior toward the face of environmental 
challenges(ISO14000) case Phosphate Mines Company -Tibasah-.

key words:Environmental standards , ISO14000, Environmental laws in Algeria,Phosphate Mines Company of 
Tibasah.

بن زاير عبد الو�ابمقدم عبد ا��ليل.دبحو��� مجدوب.د

جامعة طا�ري دمحم �شار، ا��زائرزائرا��جامعة طا�ري دمحم �شار،ا��زائرجامعة طا�ري دمحم �شار،
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SOMIPHOSمناجــم الفوسفــات�شركةISO14000تطبيق نظام �دارة البي�ية 

2018مارس 14و13يومي 

:مقـدمــــــــــــة

تحتل القضايا الب�ئة والتلوث �ش�ل عام م�انة م�مةضمن القضايا �قتصادية املعاصرة بمختلف جوان��ا، و�ذا �عد 

�دراك املتنامي وامل��ايد ��طورة الوضع البي�� ان ع�� الصعيد ا���� أو الصعيد العال��، حيث ازدادت الضغوط من أجل 

فرض تب�� سياسات ل��فاظ ع�� الب�ئة وحماي��اخاصة من قبل املنظمات الدولية، وقد تجسدت �ذه الضغوط �� رسم 

. سياسات بي�ية، وتوظيف العديد من �دوات واملعاي�� �� �ذا ا��ال لتنفيذ�ا �� مختلف الدول 

دول العالم ا�� محاولة ضبط ال�شاط ومن املسلم بھ أن ا��زائر ل�ست بمعزل عن �ذه التطورات، حيث سعت وكبقية

�قتصادي خصوصا الصنا�� منھ بما يتوافق مع ا��فاظ ع�� الب�ئة وعدم الضرر ��ا، وذلك من خالل مجموعة �دوات 

والقوان�ن ال�� ت�ناسب مع طبيعة �قتصاد ا��زائري ومع ما ش�ده من تطور، و�ل �ذا نا�ع من عدة اعتبارات سواء داخلية 

.يةاو خارج

�� املؤسسات ا��زائر�ة كدراسة ISO14000و��دف �ذه الورقة البحثة ا�� �سليط الضوء ع�� تطبيق نظام �دارة البي�ية 

.SOMIPHOSميدانية �شركة مناجــم الفوسفــات بت�سة 

:و�ذا تحت �ش�الية التالية

حالة شركة مناجــم الفوسفــات بت�سة - ISO14000ما مدى ال��ام املؤسسات ا��زائر�ة بتطبيق نظام �دارة البي�ية 

SOMIPHOS -؟

:ولإلحاطة بمختلف جوانب �ش�الية س�تطرق ا�� ما ي��

.املعاي�� الب�ئة وال�شاطات �قتصادية-

.�SOMIPHOSشركة مناجــم الفوسفــات بت�سة ISO14000تطبيق نظام �دارة البي�ية -

أداء املؤسسة وصادرا��اع�� ISO14000ا�عكــاسات استخدام مواصفة -

.املعاي�� البي�ية وال�شاطات �قتصادية: أوال

ــــاي��  ــــن املعــ ـــة مــ ــــاد مجموعـــ ـــرورة إيجــ ــــ� ضـــ ــــاطات الصــــــناعية ا�ــ ـــــامي ال�شــ ـــة جــــــراء تنـ ــــق بالب�ئـــ ــــ� الــــــذي ��ــ ــــد�ور الكب�ــ ـــد أدى التــ لقـــ

ــات خــــالل مختلــــف مراحـــل �شــــط�ا الصــــنا��، وتتعـــ دد �ســــاليب ل�شــــمل و�شـــ��اطات الواجــــب �ل�ــــ�ام ��ـــا مــــن طــــرف املؤسسـ

.مختلف ال�شاطات الصناعية ع�� �ل مراحل�ا

:طبيعـة املش�لـة البيـ�ية اقتصـادية. 1

:مف�وم املش�لة �قتصادية1.1

�عــرف الب�ئــة ع�ــ� وجــھ العمـــوم بأ��ــا مجمــوع �ــل املؤثـــــرات والظــروف ا��ارجيــــة املباشــــرة وغ�ــ� املباشـــرة املــؤثرة ع�ــ� حيــاة ونمـــو 

ــــھ ��ســـــانال�ائنــــات ا ــبعض بأ��ــــا الوســــط الطبيـــــ�� الــــذي �عــــ�ش فيـ ــا�ي الــــذي �عــــ�ش فيــــھ ، ��يــــة، فيعرف�ــــا الــ ـــال امل�ــ و�ــــ� ا��ـ

�ــ� ذلـك �طــار الـذي يحيـــا : ، والب�ئــة بمف�وم�ـا الشــامل �ـ���1سـان بمـا يضــم مـن ظــوا�ر طبيعيـة و�شــر�ة يتـأثر ��ــا و�ـؤثر ف��ـا

ـــ ــات حياتـ ـــات �ـــذا �طـــار مـــوارد فيــــھ ��ســـان و يحصـــل منــــھ علــــى مقومـ ھ، و يمـــارس فيـــھ عالقاتـــھ مـــع ب�ـــ� ال�شـــر، و تمثـــل م�ونــ

.2متاحة للقيام ب�شاطاتھ العملية و �قتصادية ا��تلفـة

–ومـن �ذا املنطلق فإن الب�ئة �� معنا�ا العام �شمل �ل العوامل ا��يو�ة وغ�� ا��يو�ة بمع�� أ��ا �شـمل �ـل ال�ائنـات ا��يـة 

.املوجودة �� �وسـاط البي�ية ا��تلفة، أمـا غيـر ا��يو�ـة فاملقصود ��ا �و املاء وال�واء وال��بة–ملرئية املرئية وغ�� ا

، 3مجموعة من العناصر ال�ـ� تتفاعـل وظيفيـا مـع �عضـ�ما الـبعض، داخـل ب�ئـة أو م�ـان معـ�ن: أما النظام البي�� ف�و عبارة عن

وغ�ـ� حيـة مختلفـة، ي�ونـان معـا نظامـا ديناميكيـا متوازنـا، ولـھ صـفة ا��فـاظ ع�ـ� أي أن النظام البي�ـ� يت�ـون مـن م�ونـات حيـة

التـوازن بــ�ن جميـع عناصــره، بحيـث ت�ــون �ـذه امل�ونــات م��ابطـة فيمــا بي��ــا و�عتمـد �ــل م��ـا ع�ــ� �خـر اعتمــادا وثيقـا و�ــؤثر �ــل 

.4م��ما �� خواص �خر أيضا
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SOMIPHOSبت�سةالفوسفــات �شركة مناجــمISO14000تطبيق نظام �دارة البي�ية 

:

دي متعددة ��عاد،ذلك ا��ا محصلة التفاعل ب�ن عوامل عديدة سياسية و�عت�� املش�لة البي�ية من املنظور �قتصا

واقتصادية �عض�ا يتعلق باإلنتاج والتطور والبعض �خر يرتبط باالس��الك وأنماطھ، و�رتبط بما سبق السياسات 

�ية مثل �فراط �� �قتصادية ال�لية، وكذلك ا��زئية ال�� قد �عمل ولو ع�� نحو غ�� مقصود ع�� �عميق املش�لة البي

إذن . ا��...مثل دعم �عض مدخالت �نتاج �املبيدات ا��شر�ة، �سمدة، الطاقة. اس��الك املوارد، وز�ادة مستو�ات التلوث

و�ذا ما �عرف �� �قتصاد بفشل ا���ومة �أحد . ا���ومات تطبق سياسات �لية �عمل �� �تجاه املضاد ��ماية الب�ئة

ع�� مستوى العالم، و�و " بليون دوالر230"بال�سبة لدعم الطاقة، بلغ ��م الدعم املقرر ل�ا حوا�� . مةأسباب تد�ور ا���و 

من الدعم العال��، %55من إجما�� اس��الك الطاقة �� العالم، و�مثل دعم الب��ول حوا��  %25-20ما �ساوي حوا�� 

�ذا الدعم �ان من قبل الدول الشرقية خاصة ما �ان إال أنھ يجب مالحظة أن معظم. %22والغاز الطبي�� %23والفحم 

.5فقط من �سعار العاملية%�10عرف باالتحاد السوفي�� سابقا، حيث �انت أسعار الطاقة �ساوي 

:التحليل �قتصادي للمش�لة البي�ية1.2

ف�� مشا�ل -بعض عكس ذلكوان رأى ال–م�ما �انت نظرة الدول ملشا�ل الب�ئة وطرق �عاط��م ل�ا، فإن �ذه �خ��ة 

اقتصادية بالدرجة �و��، توجب التوقف وإمعان النظر فيما �س�بھ من أزمات الت�اليف �قتصادية للمشكالت البي�ية 

و�التا�� نحن �� حاجة ماسة إ�� وجود حلول . وأ�م طرق التقييم البي�� املستخدمة اقتصادية ستكبد�ا مجموعة الدول 

.اد توليفة مث�� ملواج�ة فاتورة الضرر البي�� ا��اصل، من جراء �خطار الناجمة عن �ذه املشكالتاقتصادية �سا�م �� إيج

من خالل ر�ط دراسة املناخ )Jevron 1865(و�عت�� املش�لة البي�ية جزئية م�مة �� التحليل �قتصادي، حيث نبھ جيفرنون 

قلبات �قتصادية، وذلك بمراقبة ال�لف الشم��� الذي يؤدي بتفس�� الت-ال�� �عد ظوا�ر غ�� اقتصادية-وتقلبات الطقس 

إ�� التأث�� �� �نتاج الزرا�� �� �جل القص�� و�ؤدي إ�� محدودية مخزون الفحم وا��شب �� انجل��ا مما ير�ن إم�انية 

ن �� املستقبل أو ح�� إيجاد بدائل فعالة ل�ما ديْ مسألة الب�ئة )1920Arthur Pigou(، وقد تناول بيجو6ا��صول ع�� املورَ

من ناحية فشل السوق �� تخصيص املوارد من خالل ر�ط ��شطة �نتاجية بت�اليف وآثار خارجية تتعلق بالتلوث الذي 

تحدثھ �� الب�ئة، و�ذه �ثار تتولد ع��ا ت�اليف ال يتحمل�ا أي طر�� التعامل �� السوق أي منتجو السلع املس�بة للتلوث أو 

تظ�ر املش�لة عندما ال �عكس سعر السوق التأث��ات امل��تبة عن تلك السلع سواء إيجابا أو سلبا، وش�دت  مس��ل�و�ا، ف

نظر�ة املوارد املش��كة 2009النظرة �قتصادية للمش�لة الب�ئة تطورا مستمرا حيث قدم ا��اصل�ن ع�� جائزة نو�ل سنة 

ستخدم�ن الفعلي�ن يجعل�م يقومون بتطو�ر آليات �� اتخاذ القرار للتعامل وال�� مفاد�ا أن إدارة املوارد املش��كة من قبل امل

مع تضارب املصا�� بي��م، مما يؤدي إ�� نتائج نا��ة، كما ترى أن إشراك�م �� املسؤولية ع�� مراقب��ا و�� �ر�اح �عت�� 

من قبل الدولة، كما ت�بھ إلينور إ�� الطر�قة �جدى و�ك�� فعالية من فرض لوائح ح�ومية يصعب �شراف ع�� تنفيذ�ا 

أن ال��صيات القيادية ال�� تحظى باح��ام واسع داخل ا��تمعات ا��لية ل�ا دور م�م �� استغالل املوارد املش��كة بطر�قة 

.7تضمن استدام��ا

:الت�اليف البي�ية.2

:مف�وم الت�لفة البي�ية2.1

اط �قتصـــادي فـــإن العالقـــة بـــ�ن �ــــذا �خيــــر والب�ئــــة �ـــ� أمــــور تتغ�ـــ� بصـــورة إذا حاولنـــا دراســـة مشـــ�لة التلـــوث �ـــ� إطـــار ال�شـــ

مســتمرة، ومـــن ثـــم فـــإن �بت�ـــار التكنولـــو�� والتغ�ــ� ال�يك�ـــ� اتجـــاه ا��ـــد مـــن الضـــرر البي�ــ� وإذا �ـــان بطبيعـــة ا��ـــال يـــؤدي إ�ـــ� 

.ع�� التصدي ل�ذا الضرر التوسع والز�ادة �� ال�شاط �قتصادي، إال أنھ �� الوقت ذاتھ تجعلھ قادرا 

وقــد عرفــت و�الــة حمايــة الب�ئــة بالواليــات املتحــدة �مر�كيــة، الت�ــاليف البي�يــة بأ��ــا �ثــار النقديــة وغ�ــ� النقديــة ال�ــ� تحــد��ا 

ــؤثر ع�ـــ� جـــودة الب�ئـــة ــا ع�ـــ� أ��ـــا8.امل�شـــأة أو املنظمـــة ن�يجـــة أ�شـــطة تـ تحديـــد وقيـــاس ت�ـــاليف : و�عـــرف الت�ـــاليف البي�يـــة أيضـ

86

AMOR DJENINA
Boîte de dialogue



SOMIPHOSمناجــم الفوسفــات�شركةISO14000تطبيق نظام �دارة البي�ية 

2018مارس 14و13يومي 

�شــطة واللـــوازم البي�يـــة، اســـتخدام تلـــك املعلومـــات �ـــ� صـــنع قـــرارات �دارة البي�يـــة ��ـــدف ا��اولـــة لتخفيـــف �ثـــار الســـلبية �

.9لأل�شطة و�نظمة

:قياس الت�لفة البي�ية2.2

ـــ ــ ـــك بالقــ ــ ــــ�� ذلـ ــــ��الك و�ســ ــــاج و�ســ ــــ� �نتــ ـــن عملي�ـــ ــ ـــــة عـ ــــات الناتجـ ــــن ا��لفــ ـــدرا مــ ــ ـــــتطيع أن �ســــــتوعب قــ ـــة �سـ ــ ــــا أن الب�ئـ درة بمــ

و�ـدي�� أن �ســمح ا��تمـع بال�شـاط �قتصـادي والــذي  �Assimilative Capacity of the Environmentسـ�يعابية للب�ئـة 

يتخلـــف عنـــھ ذلـــك القـــدر مـــن التلـــوث الـــذي �ســـتوعبھ الب�ئـــة، فـــإذا تخلـــف عـــن ال�شـــاط �قتصـــادي مـــا يجـــاوز �ـــذا القـــدر مـــن 

تواجھ �ذه الز�ادة بضبط التلـوث إ�ـ� مسـتوى معـ�ن وتتكبـد �ـ� سـ�يل ذلـك نفقـة التلوث فإن امل�شأة القائمة ع�� �ذا ال�شاط

وتتمثـل Pollution Social Costكمـا يتكبـد ا��تمـع أيضـا النفقـة �جتماعيـة للتلـوث . Pollution Control Costضـبط التلـوث

ــواد والعمالــــة الالزمــــة نفقـــة مواج�ــــة التلـــوث ال�ــــ� تتكبـــد�ا امل�شــــأة �ــــ� ت�لفـــة إقامــــة التقنيـــة الالزمــــة ملوا ج�ــــة التلـــوث وت�لفــــة املـ

وتتمثـل النفقـة �جتماعيـة ال�ـ� يتكبـد�ا ا��تمـع �ـ� ذلـك . ل�شغيل �ذه التقنية ��عل التلـوث عنـد املسـتوى الـذي يـتم اختيـاره

.10تيارالقدر من املوارد الذي يخصص ملواج�ة التلوث و�ثار البي�ية الناتجة عن مستوى التلوث الذي يقع عليھ �خ

و��دف عمليات قياس الت�اليف البي�ية وإعداد التقار�ر ا��اصة إ�� تطبيق أساليب إدارة الت�لفة البي�ية فاملالحظ أنھ من 

النادر أن يتم تحقيق الت�لفة البي�ية أو ���يل�ا �� القسم أو �دارة ال�� �سب�ت �� �ذه الت�لفة، وع�� س�يل املثال نجد أن 

األ�شطة البي�ية مثل معا��ة ا��لفات والتوافق مع �عتبارات القانونية والتأم�ن البي��، �ذه الت�لفة الت�لفة املرتبطة ب

تحدث �� أقسام �نتاج وا��دمات �نتاجية ، �� ح�ن أن القرارات املتعلقة بنوعية املنتجات وعمليات ال�شغيل وأنواع 

ملصنع يتم اتخاذ�ا ع�� مستوى إدارات التصميم ،وكذلك ع�� مستوى �الت الواجب شراؤ�ا، وكذلك قرارات اختيار موقع ا

و�ت�� لنا أن �ناك حقيقة وا��ـة و�� أن الت�اليف البي�ية تمثل جزءا من ت�اليف ال�شغيـل ، .��ان املوازنة الرأسمالية 

.11القراراتوأن املعلومات املتعلقة بالت�اليف البي�ية م�مة شأن �ل معلومات الت�اليف �خرى �� صنع 

: �شركة مناجم الفوسفات بت�سةISO14000تطبيق نظام �دارة البي�ية : ثانيا

لقد أدى التقدم امل�سارع الذي ش�دتھ املؤسسـات الصـناعية ع�ـ� مسـتوى طـرق �نتـاج وأسـاليب اسـتغالل�ا للمـوارد الطبيعيـة 

ــــن املقــــــاي�س و�شــــــ��اطات  ــــة مـــ ــــاد مجموعــ ـــرورة إيجــ ـــــ� ضــــ ـــــة إ�ـ ـــ� واملــــــواد �وليـ ــــر، و�ع�ــــ ــــ� ا��زائــ ـــــور �ــ ــــذا التطــ ـــة ل�ــ ــ ــــة املواكبـ البي�يـــ

ISO14000 ــــة ــــ� �عر�ـــــف لنظـــــام �دارة البي�يـ ـــا ي�ـ ــــاي�س، وفيمــ ــــم �ـــــذه املقـ ـــ� ISO14000مـــــن بـــــ�ن أ�ـ ــام ع�ــ ـــق �ـــــذا النظـــ وتطبيــ

.مستوى شركة مناجم الفوسفات ت�سة

:ISO14000نظام �دارة البي�ية .1

سنوات من الدراسـة وتطـو�ر املقـاي�س العامليـة ضـمن ا��ـال البي�ـ�، وقـد خالصة ج�د استمر ثالث�ISO14000انت مقاي�س 

قـارب عــدد �ـذه املقــاي�س إحــدى وعشـر�ن ل�شــ�ل �ســاس لنظـام �دارة البي�يــة �ــ� املنظمـات حيــث �عــد سلسـلة مــن املقــاي�س 

.12البي�يةلتقو�م �داء البي�� للشركة، وتحديد مدى توافق�ا مع املتطلبات ا��اصة بأنظمة �دارة 

�ـ� مـارس ISO14000أول مقياس بنظام �دارة البي�يـة ) ISO) (International Standard Organisation(ولقد �شرت منظمة 

، وت�بــاين الــدوافع وراء تــم �شــرت بقيــة املقــاي�س �ــ� ف�ــ�ات الحقــة وفقــا ل��ــداول الزمنيــة ا��ــددة مــن قبــل ال��نــة1996عــام 

: �13ن دوافع خارجية وداخلية وال�� تتمثل فيما ي��ماب14000ISOتب�� املنظمات 

ع املســئولة بي�يــاً أو مقاطعــة الســلع الضــارة، ســ�باً رئ�ســاً لز�ــادة الــو�� البي�ــ� لــدى :طلـب الســوق -أ �عــد طلــب الســوق ع�ــ� الســل

رئ�سـياً �ـ� ا��انـب البي�ـ�، و�ـذا يـؤدي دوراً . املنتج�ن، مما يج���م ع�� �خذ بھ والعمل نحو تقليل املـؤثرات البي�يـة أي للز�ـائن

الذي يتجسد مـن خـالل طلـ��م امل��ايـد ع�ـ� املنتجـات ا��ديثـة، لـذلك �سـتجيب املنظمـات عـن طر�ـق ��تمـام �ك�ـ� با��وانـب 

ـــھ والتصــــرف بــــھ، و�شــــ�� البحــــوث العامليــــة إ�ــــ� أن ا��م�ــــور يفكــــر با��مايــــة  ـــھ وتوز�عـ ــوج وإنتاجــــھ و�غليفـ البي�يــــة لتصــــميم املنتــ

.�ش�ل إيجا�يالبي�ية 
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:

تمتلـــك املنظمـــات ال�ـــ� ت�ـــتج منتوجـــات غ�ـــ� مضــرة بالب�ئـــة حصـــة ســـوقية ل�و��ـــا �ســـاعد الز�ـــائن ع�ـــ� تحقيـــق :مزايــا الســـوق -ب

أ�داف�م البي�ية، فاملنتوجات ال�ـ� يمكـن إعـادة تصـ�يع�ا �عـد �سـتخدام أو ال�ـ� ت�ـتج بإتبـاع تكنولوجيـا نظيفـة ومبـادئ �دارة 

يمثــل م�ــ�ة للمؤسســة ل�و��ــا تبــ�ن ISO14000املؤسســة التنافســية، وا��صــول ع�ــ� شــ�ادة �دارة البي�يــة امللوثـة تز�ــد مــن قــوة 

.ا�تمام�ا با��وانب البي�ية وتز�د من قو��ا التنافسية

ــما لــــإلدارة البي�يــــة ا��ارجيــــة، إذ تفــــرض املؤسســــات �داء البي�ــــ� :�شــــ��اطات التعاقديــــة-ت تمثــــل إدارة ا���ــــز عنصــــرا حاســ

وقـد تلزمـھ �ـ� �عـض �حيـان كمـا �ـو ا��ـال بال�سـبة ملقـاي�س . لمج�ز�ن لتحديد احتمال وجود مسؤولية �� إدارة العمل مع�ـمل

.ا��ودة ع�� تب�� املقاي�س

تــــؤدي ا���ومـــة دورا م�مــــا �ــــ� �عز�ـــز �داء البي�ــــ� مــــن خـــالل ال�شــــر�عات و�نظمــــة البي�يــــة،و��تم :�شـــ��اطات ا��كوميــــة-ث

ــات البي�يـــة �ســـ�ب الـــدور الـــذي يلعبـــھ كبـــديل عـــن �نظمـــة وال�شـــر�عات ا���ومـــات  �ـــ� الـــدول املتقدمـــة ذات �نظمـــة والتعليمـ

امل�شــددة وامل�لفـــة، أمــا الـــدول الناميــة فإ��ـــا تنظـــر إ�ــ� اســـتخدام املواصــفة كطر�قـــة لتعز�ـــز �نظمــة ال�ـــ� قــد ال ت�ـــون موجـــودة 

، والغامضــة �ـ� متطلبــات أدا��ـا البي�ــ�، و  وسـيلة لتحقيــق ��ــداف �ISO 14000ـذلك ت�ــون عمليـة ا��صــول ع�ـ� شــ�ادة أصـالً

.14البي�ية وتحس�ن �داء البي��

بالعديـــد مـــن املراحـــل الراميـــة ليتما�ـــ�� مـــع املســـتجدات ال�ـــ� تفرضـــ�ا الـــوت��ة امل�ســـارعة لتطـــور 14001ISOولقـــد مـــر مقيـــاس 

واملتعلــق بمواصـفات نظـم إدارة الب�ئــة مـع مرشــد ISO14001ن خـالل مــ1996آليـات �نتـاج والتصــ�يع، مـن املرحلــة �و�ـ� سـنة 

2000و�و متعلـق باملبـادئ العامـة للملصـقات و�عـالن البي�ـ�، أمـا سـنة ISO14020تم إصدار 1998لالستخدام، أما �� سنة 

.15تفس�� بيانات تقدير�ة لدورة ا��ياة: و�و متعلق بتقدير دورة ا��ياة14043ISOفقد ش�دت إصدار 

:�شركة مناجم الفوسفات ت�سةISO14000تطبيق نظام �دارة البي�ية . 2

ISO14000كخالصة ملا سبق سنعرض تجر�ة شركة الفوسفات بت�سة ومساع��ا لتطبيق نظام �دارة البي�ية 

:التعر�ف بالشركة. 1.2

خــالل مؤسســة �بحـاث و�ســتغالالت املنجميــة ،والـذي أ�شــأت مـن 1966مــاي �06عـد اســتقالل ا��زائـر تــم تــأميم املنـاجم �ــ� 

SONAREM وال�� �انت م�م��ا �شراف ع�� البحث واستخراج ال��وات املعدنية �� �افة أنحاء الوطن.

الـذي عرفـت فيـھ �ـ� �خـرى إعـادة �ي�لـة بموجـب املرسـوم 1983جو�لية 16واستمرت �ذه املؤسسة �� العمل إ�� غاية تار�خ 

ن�يجــةً لصــعو�ة �ســي���ا �ســ�ب ك�ــ� ��م�ــا وك�ــ�ة عمال�ــا وتفــاقم أعبا��ــا، لــذلك تــم تفكيك�ــا لتتفــرع إ�ــ� ســتة ،441-83رقــم 

ــاFERPHOSمؤسســـات أساســــية و ، مــــن بي��ــــا وأ�م�ــــا املؤسســــة الوطنيــــة ل��ديـــد والفوســــفات البحــــث : ، وال�ــــ� �ــــان مــــن م�ام�ــ

ــت��اد، توز�ــــــع امل ــ ــــدير و�ســ ــو�ر، التصــ ــ ــــاج والتطــ ــــال��م املنج�ــــــ�، �نتــ ـــد وفوســــــفات و�ــــــوزوالن �ــــــ� حــ ـــن حديـــ ــ ــــات املنجميــــــة مـ نتوجــ

.الطبيعية أو �عد التحو�ل داخل ال��اب الوط�� أو خارجھ

ال�نديــة للعدانـــة تـــم بموجبـــھ LNMو�عـــد فــتح رأســـمال�ا ، أبرمـــت املؤسســـة أول شــراكة مـــع مجموعـــة 2001أكتـــو�ر 18و�تــار�خ 

ــــون ـــرة والــ ــــ� منج�ـــــ� بوخضـــ ــــ�ة كشــــــر�ك �ــ ـــة ب�ســــــبة , زةدخـــــول �ــــــذه �خ�ــ ـــة ت�ســ ــواقع�ن بواليـــ ــ ــــا و��ســــــبة % 70الــ ــــة %30ل�ــ ملؤسســ

FERPHOS تـــم إعـــادة 05-1بموجـــب املرســـوم 2005، ليصـــبح بـــذلك �ســـي�� املنجمـــ�ن تـــا�ع للشـــركة ال�نديـــة ، و�ـــ� أول جـــانفي

SOMIPHOSإ�ــ� ســتة شــر�ات أساســية إحــدا�ا شــركة منــاجم الفوســفاط�FERPHOSي�لــة وتفر�ــع املؤسســة �م مجموعــة 

دج، حيــث تتمثــل 1.600.000.000و�ــ� الشــركة محــل الدراســة، مقر�ــا �جتمــا�� بمدينــة ت�ســة، رأس مال�ــا �جتمــا�� �ســاوي 

ــــة  ــــادة الفوســـــفاط للســـــوق ا��ليـ ـــة والتحو�ـــــل و�ســـــو�ق مـ ــتغالل واملعا��ــ ــ ــــ� عمليـــــة البحـــــث والتطـــــو�ر و�سـ م�ام�ـــــا �ساســـــية �ـ

.والدولية
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SOMIPHOSمناجــم الفوسفــات�شركةISO14000تطبيق نظام �دارة البي�ية 

2018مارس 14و13يومي 

SOMIPHOSة من طـرف شـركة مـواصفات �يـزو املعتمـد.2.2

مـــن بـــ�ن املؤسســات ا��زائر�ـــة الرائـــدة �ـــ� ا��صـــول ع�ـــ� شــ�ادة �يزو،وذلـــك بتحصـــل�ا ع�ـــ� �ـــل مـــن �SOMIPHOSعــد شـــركة

و�ـذا رغبـة م��ـا �ـ� إرسـاء مبـادئ إدارة ا��ـودة الشـاملة  و�دارة البي�يـة وإدارة السـالمة . 14000ISOوشـ�ادة ISO9000شـ�ادة 

نيـة ،وذلــك �ـ� إطــار سـع��ا مــن أجـل تحســ�ن صـور��ا وتفعيـل أدا��ــا وا��افظـة ع�ــ� الب�ئـة وتحســ�ن ظـروف العمــل وال�ـ�ة امل�

.،وإرضاء ز�ائ��ا السيما وأن البعض م��م �ش��ط حصول �ذه الشركة ع�� ش�ادة �يزو إلبقاء وتطو�ر أش�ال التعامل مع�ا

ي�بعــھ مــن عمليــات حفــر وتفج�ــ� واســتخراج وتحو�ــل ،فــإن ا��ــيط و�ــون  �شــاط الشــركة اســتخرا�� �عتمــد ع�ــ� التنقيــب ومــا

ا و�شـ�ل مباشـر وكب�ـ� با��لفـات املفـرزة مثـل الغبـار ومـا ي�ـتج عـن عمليـات التحو�ـل  البي�� الذي �عمل بـھ املؤسسـة يتـأثر سـلبيً

ـــاض و�فـــــران ا��ديديــــة الكب�ـــــ�ة امل� ــؤثر ع�ـــــ� ال��بــــة مثـــــل الز�ــــوت ا��روقـــــة و�حمـ ــــات تــ ــــافة إ�ــــ� �بخـــــرة مــــن نفايـ تلكــــة ، باإلضـ

ــا مــن شــركة  الصــادرة ال�ــ� زادت �ســ�ب قــدم وســائل �نتــاج وخاصــة غــاز الكر�ــون النــاتج عــن أفــران املعا��ــة والتحو�ــل، وإدرا�ً

أ�ميـــة ا��افظـــة ع�ـــ� الب�ئـــة مـــن أجـــل تجســـيد رســـال��ا تجـــاه التنميـــة املســـتدامة،إعتمدت SOMIPHOSمنـــاجم الفوســـفاط

نظف،حيـــث قامــــت بتجديـــد معظـــم وســــائل �نتـــاج بوســـائل تكنولوجيـــة حديثــــة صـــديقة للب�ئة،باإلضـــافة إ�ــــ� تقنيـــة �نتـــاج � 

ا مع تطبيق نظام إدارة ا��ودة ISO 2006.و�داية 2005مع ��اية 14001ISOتطبيق متطلبات نظام �دارة البي�ية 9001تزامنً

ISOو�عــد املراجعــة ال��ائيــة مـــن طــرف نفــس مكتـــب ال��ــ�يل،SGS تحصـــلت كــذلك الشــركة ع�ـــ� شــ�ادة املطابقــة ملواصـــفات

.��2007 ماي �1400يزو 

:16اعتمدت الشركة ما ي��1400ISOو�� إطار ا��صول ع��

ـــ� SOMIPHOSنحــــن شــــركة : رســــالة التنميــــة املســــتدامة· ـــأن التنميــــة املســــتدامة تتحقــــق ع�ـ مؤسســــة مواطنــــة تــــؤمن بـ

.ية لإلنتاج والتواجد وواجب ا��افظة ع�� الب�ئةالبحث املتواصل عن التوازن ب�ن ا��اجة الطبيع

واعيــة بــأن �شــاط�ا ي�ـتج المحالــة أثــارا ع�ــ� الب�ئــة،ولكن �اتــھ �ثــار معلومــة  SOMIPHOSشــركة: السياسـة البي�يــة·

ــي�� الصــــارم لألخطــــار البي�يـــة،لبلوغ أفضــــل أداء بي�ــــ� وا��افظــــة  و�مكـــن الــــتحكم ف��ا،ول�ــــذا �عمـــل جا�ــــدة ع�ــــ� ال�سـ

".من الطبيعة �ستخرج مواردنا ول�ا علينا حق �ح��ام وا��افظة: "�التا�� فشعار سياس�نا البي�يةعليھ،و 

ـــــية· ـــادئ �ساسـ ــــت :SOMIPHOSاملبــ ـــط ��ا،وتث�ــ ـــاطق ال�ـــــ� ت�شـــ ــــا و�ــــــ� املنـــ ـــط محيط�ـ ــأث�� وســـ ــــ� التـــ مؤسســـــة عازمــــــة ع�ــ

ـــ ــ ــــ�ة العمومية،وضــــــمانا ملـ ــــ� ال�ــ ـــة وع�ــ ــــ� الب�ئـــ ــــاظ ع�ــ ــــ� ا��فــ ـــة ع�ــ ــ ـــة حر�صـ ــــا كمؤسســـ ــــة وجود�ــ ــــة والقابلــ وارد ال�افيــ

.لالستغالل لألجيال القادمة

:تتع�د املدير�ة العامة بما ي��SOMIPHOSلتجسيد السياسة البي�ية لشركة: ال��ام �دارة العليا·

ــا للمواصــفة · وتحــرص 14001ISOتـوف�� �ــل املـوارد املاليــة واملاديـة وال�شــر�ة الالزمـة لوضــع نظـام ال�ســي�� البي�ـ� وفقً

.ھ داخل وحدا��ا و�يا�ل�ا باستمرارع�� متا�عت

العمـــل بواســـطة القيـــاس واملتا�عـــة واملراقبـــة،و�عالم و�تصـــال،من أجـــل بنـــاء ثقافـــة �ـــدف�ا �سا�ـــ�� التقلـــيص مـــن ·

إنتـــاج النفايـــات والتـــأث�� ع�ـــ� الب�ئـــة أثنـــاء مزاولـــة ال�شـــاط ع�ـــ� ســـطح �رض واملـــاء وكـــذا املـــوارد البي�يـــة �خـــرى �ـــ� أي 

.يھم�ان �عمل ف

القيام بجميع �شاطا��ا طبقاً للقوان�ن و�نظمة السار�ة املفعول من أجل الوقاية من �خطار البي�ية؛·

ـــل إيجــــاد ا��لــــول املناســــبة ع�ــــ� املــــدى املتوســــط والبعيــــد للمشــــا�ل البي�يـــــة · تــــدعيم و��ــــ�يع البحــــث العل�ــــ� مــــن أجـ

.املطروحة

.�ع�ا وعمليا��ا كمرحلة أولية وإجبار�ة قبل إنجاز�ا�ل��ام بإجراء دراسة �ثر البي�� ا��تمل ملشار ·

.ضمان دورات ت�و��ية دائمة ملستخدمي وسائل ا��افظة ع�� الب�ئة·
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SOMIPHOSبت�سةالفوسفــات �شركة مناجــمISO14000تطبيق نظام �دارة البي�ية 

:

:14000و 9000ت�اليف تطبيق النظام وا��صول ع�� ش�ادة �يزو . 3.2

ــامل لنظــــام �دار ة البي�يــــة املؤسســــات ت�ــــاليف با�ظــــة و خاصــــة إذ .املؤسســــات الصــــغ��ة واملتوســــطة يحمــــل التنفيــــذ الشــ

ـــديد للتنفيــــذ وللتصــــديق ع�ــــ� نظــــام �دارة البي�يــــة  فنجــــد أن معظــــم الشــــر�ات  مج�ــــ�ة ع�ــــ� تكبــــد . يجــــب ع�ــــ� املنظمــــات ال�سـ

،و ل�ـــذا يجـــب ع�ـــ� �ـــل الشــر�ات العاملـــة �ـــ� صـــناعة معينـــة تحمـــل 14001عنـــد تنفيـــذ�ا لنظــام �يـــزو ا��ةت�ــاليف أوليـــة م�شـــ

الشـر�ات ال�ـ� سـبق ل�ـا أن وضـعت موقـف بي�ـ� ايجـا�ي قـوي أو ال�ـ� ل�ـا : لفة �ي�ل التنفيذ باسـت�ناء حـالت�ن و �مـانفس آثار ت�

:ل��صول ع�� الش�ادت�نSOMIPHOSوا��دول التا�� ي��ز الت�اليف ال�� تحمل��ا شركة .9001ش�ادة �يزو 

14000و 9000ية وا��صول ع�� ش�ادة �يزو ت�اليف �ل من تطبيق نظام ا��ودة و�دارة البي�): 1(ا��دول 

SOMIPHOSرة ا��ودة والب�ئة �شركة من إعداد الباحث�ن باالعتماد ع�� معطيات إدا:املصـــدر

وذلك من خـالل 9000ل��صول ع�� ش�ادة �يزو SOMIPHOSيت�� لنا مدى حرص شركة ) 01(خالل ا��دول رقم من 

دج و�� قيمة متع��ة، واضـافة و�ـ� اطـار سـ�� املؤسسـة لتطـو�ر 10.100.000: تحقيق مبالغ مالية معت��ة ل�ذا الشأن قدرت ب

لي�ـون مجمـوع املصـار�ف ع�ــ� 14000دج  ل��صـول ع�ـ� شـ�ادة �يـزو 1.800.000بي�ـ� قامـت بتخصـيص مـا يقـارب ال��ام�ـا ال

.دج و�و مبلغ معت��11.900.000الش�ادت�ن ما يقارب 

جا�ــدة �ــ� محــيط متغ�ــ� ومتوجــھ نحــو التعقيــد إ�ــ� إصــالحات وتحســ�نات �ــ� أدا��ــا البي�ــ� SOMIPHOSولقــد عملــت شــركة 

) 01(مــن شــعار �ــا مــن الطبيعــة �ســتخرج مواردنــا، وانطالقــا مــن رســال��ا حــول ا��ــودة والب�ئــة املو�ــ�ة �ــ� ا��لــق رقــمانطالقــا

و��ـــ�ز ISO14000ول�ـــا علينـــا حـــق �ح�ـــ�ام وا��افظة،وخاصـــة �عـــد اعتماد�ـــا وتطبيق�ـــا لنظـــام �دارة البي�يـــة وفقـــا ملواصـــفة 

ــ�ثمارات ال�ــــ� قامــــت � ـــة واملوج�ــــة خصيصــــا ��مايــــة الب�ئــــة �ــــذا جليــــا مــــن خــــالل �ســ ـــ� أ�ــــم .�ــــا املؤسسـ وا��ــــدول املــــوا�� يو�ـ

.�س�ثمارات ال�� قامت ��ا املؤسسة �� ا��ال البي��

)دج(التكاليف البيان

تكاليف التكوين -

مصاريف اإلجتماعات، املراقبة، التدقيق؛-

التجهيز ات-

السياسة واإلتصاالت-

مصاريف النقل-

9000تكاليف شهادة اإليزو -

تكاليف أخرى-

2.000.000

700.000

700.000

1.400.000

400.000

4.500.000

400.000

10.100.000ا�موع األول

تكاليف وضع النظام حيز التنفيذ-

14000تكلفة شهادة اإليزو -

800.000

1.000.000

1.800.000ا�مــوع الــثاين 

11.900.000التـــكاليف اإلمجالية

90

AMOR DJENINA
Boîte de dialogue
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2018مارس 14و13يومي 

14000ت�اليف �ل من تطبيق نظام �دارة البي�ية وا��صول ع�� ش�ادة �يزو ): 2(ا��دول رقم

SOMIPHOSودة والب�ئة �شركة من اعداد الباحث�ن باالعتماد ع�� معطيات إدارة ا��:املصـــدر

يت�ـــ� مـــن خــــالل ا��ـــدول النمــــو املســـتمر لقيمــــة اســـ�ثمارات املؤسســـة املوج�ــــة نحـــو ا��فــــاظ ع�ـــ� الب�ئــــة 

، حيــث نالحــظ 2007ســنة 14000وخاصــة خــالل و�عــد حصــول�ا ع�ــ� شــ�ادة �يــزو 2013-2004خــالل الف�ــ�ة 

( 2006باملقارنـة مــع ســنة % 66.66ب�ســبة بلغــت 2007ارتفـاع جــد م��ـوظ �ــ� قيمــة �سـ�ثمارات البي�يــة سـنة

2013،  ل�سـتمر �رتفــاع ب�سـب معت�ـ�ة إ�ـ� أن يصــل إ�ـ� أوجـھ ســنة ) 14000قبـل حصـول املؤسسـة ع�ــ� �يـزو 

ــــو 6بقيمـــــة اســـــ�ثماراتفاقت ــــة املوج�ـــــة نحـ ــــة اســـــ�ثمارات املؤسسـ ــــاع املتواصـــــل �ـــــ� قيمـ ــــون دج  و�رجـــــع �رتفـ مليـ

إ�ـ� مـا تمليـھ �ـذه �خ�ـ�ة مـن معـاي�� محـددة 14000صة �عد اعتماد مواصـفات �يـزو ا��فاظ ع�� الب�ئة وخا

ــاً ملبــــدأ التحســــ�ن املســــتمر ل��وانــــب البي�يــــة املتعلقــــة بالشــــركة محــــل الدراســــة، ومــــن بي��ــــا  ــا وفقــ يجــــب تحقيق�ــ

��ـددة مـن طـرف م، و�� �سبة أقل من ال�سـبة ا/ملغ30تخفيض �سبة الغبار املتطاير �� ال�واء إ�� ما �عادل 

بم��انيـة تقـدر 2015إ�ـ� 2010م ،و�و برنامج ملشروع ��م للف��ة املمتدة من /ملغ 50: الدولة وال�� تقدر بـ 

ــاء (مليـــون دج ،كمــــا ��ـــدف الشــــركة مـــن خــــالل اســـ�ثمارا��ا البي�يـــة إ�ــــ� ترشـــيد اســــ��الك الطاقـــة 200: بــــ الك�ر�ــ

ــاه �ــــ� العمليــــة �نتاجيــــة، باإل ) والغـــاز ــ� التقليـــل مــــن كميــــة الفضــــالت الصــــناعية امللوثــــة ومحاولــــة وامليــ ضــــافة إ�ــ

�لـم ينقسـم إ�ـ� 2إذ قامـت املؤسسـة بإ�شـاء حـوض يبعـد عـن الشـركة بحـوا�� ) إعادة تدو�ر ا��لفـات( رس�ل��ا

قسم�ن يتم �� جـزء  م��مـا تجميـع السـوائل الناتجـة عـن العمليـة الصـناعية وال�ـ� تحـوي العديـد مـن الفضـالت 

د امللوثــة للب�ئــة وال�ـــ� �انــت ل�ــا عواقــب وخيمـــة ع�ــ� محــيط املؤسســة مـــن أرا�ــ�� زراعيــة ومنــاطق رعو�ـــة واملــوا

وال�� اشت�ى م��ا العديد من الفالح�ن ،وا��زء الثا�ي من ا��وض تقوم املؤسسة بإعادة تصفية �ذه السوائل 

عـادة اسـتغالل امليـاه �ـ� العمليـة امللوثة الناتجة عن عمليـة تصـفية الفوسـفات بامليـاه مـن الشـوائب ،مـن أجـل إ

.�نتاجية كما وتقوم الشركة باستغالل مساحات قر�بة م��ا للقيام �عمليات ����� �� ا��يط ا��اص ��ا

�سبةالتغ��)دج(البي�ية �س�ثماراتالسنة

2004245.000-

2005353.00044.08%

2006600.00069.97%

20071.000.00066.66%

20081.500.00050%

20092.000.00033.33%

20103.000.00050%

20114.000.00033%

20124.750.00018%

20136.550.00037%
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:

ع�� أداء املؤسسة وصادرا��اISO14000ا�عكــاسات استخدام مواصفة .4.2

:ISO14000تطور ا��صــة الســوقيـة �عد ا��صول ع�� 1.4.2.

تطور احلصة السوقية): 03(اجلدولتطور احلصة السوقية): 01(الشكل 

تقارير مقدمة من دائرة املالية واحملاسبة�إلعتماد علىنيمن إعداد الباحث:املصدر

:التحليل 

قد سا�م 14000و�يزو ISO9000يت�� من خالل ا��دول والش�ل أعاله ،أن حصول املؤسسة ع�� ش�اد�ي �يزو 

ادة قدر�ا التنافسية وتحسن صور��ا وسمع��ا �� السوق �� ا��فاظ ا��صة السوقية للمؤسسة وز�اد��ا، �س�ب ز�

الدولية ، وكسب ثقة العديد من الز�ائن واملس��لك�ن �عد اعتماد�ا ع�� آلية �نتاج �نظف والرفع من جودة املنتوج، 

، وا��صول مما ساعد ذلك ع�� �رتفاع �� ��م مبيعا��ا ا��ارجية نحو عمال��ا الدائم�ن ، وإخ��اق�ا ألسواق جديدة

كما نالحظ أن ع�� ز�ائن جدد، و�تا�� تحقيق ز�ادة �� ا��صة السوقية للمؤسسة ، وا��فاظ عل��ا أمام أ�م منافس��ا،

، و�ذا 2008سنة %  �5.45عد أن بلغت % 4.73لتصل إ�� �2009ناك تقلص �� ا��صة السوقية للمؤسسة سنة 

طن ب�سبة 19.590.700طن، ليصل إ�� 10.958.300: ط وإنخفاضھ بـ راجع إ�� نقص الطلب العال�� ع�� مادة الفوسفا

. متأثراً باألزمة املالية و�قتصادية العاملية، و�ذا ما أثر كذلك ع�� ��م مبيعات املؤسسة % 35.87إنخفاض �ساوي 

وات السابقة ب�سبة فنالحظ تحسن ا��صة السوقية للمؤسسة ورجوع�ا إ�� مستوى يفوق السن2010أما بال�سبة لسنة 

من ا��صة ال�لية للسوق العاملية ، وذلك �س�ب الز�ادة �� ��م مبيعات املؤسسة لعمال��ا الدائم�ن وا��صول % 5.53

.�� ا��صة السوقية للمؤسسة 2013،2012،2011ع�� ز�ائن جدد ،كما نالحظ تباث �س�� �� السنوات 

ISO9000ة �� تطورت بصورة مستمر ة �عد حصول�ا ع�� ش�ادة �يزو وعليھ يمكن القول أن ا��صة السوقية للمؤسس

ن�يجةً ��رص�ا ع�� تحقيق ا��ودة املطلو�ة ومراعاة أوقات �سليم املبيعات باإلضافة إ�� مراعاة حماية الب�ئة 14000و�يزو 

ل�� سرعان ما تحولت إ�� أزمة إقتصادية سنة التأثر باألزمة املالية ا��2009 جميع مراحل العملية �نتاجية ، بإست�ناء عام 

�قتصاد العال�� ك�لصاح��ا ر�ود كب�� �� 

2.4.2.

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

الحصة السوقیة

السنة

مبيعات 

املؤسسة

ا��ارجية 

التصدير

)طن(

ملبيعات ال�ليةا

للمنافس�ن

)طن(

�سبة ا��صة

السوقية

للمؤسسة

2004748.84030.942.3002.42%

2005818.00030.831.0002.65%

20061.515.50029.656.0005.11%

20071.685.80031.313.0005.38%

20081.664.32630.549.0005.45%

2009927.30019.590.7004.73%

20101.615.90029.220.6155.53%

20111.266.73422.452.3005.64%

20121.210.66722.106.9235.47%

20131.085.34220.981.7505.17%
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2018مارس 14و13يومي 

:14000تطــور رقـم �عــمال �عد ا��صول ع�� �يزو 

تطور رقم أعمال املؤسسة): 4(ا��دول رقمتطور رقم �عمال �عد ا��صول ع�� ايزو    ): 2(الش�ل

من إعداد الباحث�ن باإلعتماد ع�� تقار�ر مقدمة من دائرة املالية وا��اسبة: املصدر

:التحليل 

مـــن ا��ــــدول والشـــ�ل أعــــاله يت�ـــ� لنــــا التطــــور الكب�ـــ� لــــرقم أعمـــال املؤسســــة خــــالل و�عـــد ســــنة ا��صـــول ع�ــــ� شــــ�اد�ي 

ــو فـــاق 2006رقـــم �عمـــال ســـنةفـــنالحظ تحســـن9000و �يـــزو �14000يـــزو  و�ـــ� ســـنة التحضـــ�� لنيـــل %77بمعـــدل نمـ

، أمــا إذا 2006مقارنــة مــع ســنة % 28.94فـارتفع رقــم أعمــال املؤسســة بمعــدل نمـو بلــغ 2007شـ�ادة �يــزو ،ب�نمــا �ــ� ســنة  

الـــذي طـــرأ ع�ـــ� رقـــم نالحـــظ التغ�ـــ� الكب�ـــ� 2008و 2006، أي ســـن�� 9000قارنـــا بـــ�ن ســـنة قبـــل و�عـــد ا��صـــول ع�ـــ� �يـــزو 

، و�ــذا راجــع إ�ــ� ز�ــادة ��ــم املبيعــات ، إضــافة إ�ــ� إرتفــاع ســعر املنتــوج الــذي % �202.43عمــال ب�ســبة نمــو معت�ــ�ة بلغــت 

، وذلـك �سـ�ب التطـور ا��اصـل �ـ� 2006سنة $ 30و 2007سنة $ 35للطن الواحد �عد أن �ان $ 85أصبح �ساوي قرابة  

�2006سـن�� 2009كـذلك بمقارنـة سـنة . املرفقـة بـھ مـن نقـل و�سـليم �ـ� �جـال ا��ـددةجودة منتوج املؤسسـة وا��ـدمات 

ــــب 2007و  ـــ ــــ� ال��ت�ـ ـــ ـــــ� ع�ـ ـــــدة �ـــ ــ ـــــو جيـ ــــدالت  نمــ ـــ ـــة بمعـ ـــ ــــــال املؤسســ ــــم أعمــ ــــاع �ـــــــ� رقــــ ــــن و�رتفــــ ـــ ــــــاً التحسـ ـــظ أيضــ ــ 32.24: نالحــ

، %43.62سســــة ب�ســــبة فـــنالحظ إنخفــــاض �ــــ� رقـــم أعمــــال املؤ 2008وســــنة 2009أمـــا إذا مــــا قارنــــا بـــ�ن ســــنة %. %70.50،

و�رتفـــع ب�ســــبة 2010وذلـــك �ســـب إنخفـــاض مبيعـــات املؤسســــة نحـــو الســـوق العامليـــة، ليعـــود رقــــم �عمـــال للتحســـن ســـنة 

ـــظ بدايــــة انخفاضــــھ ســــنوات % 72.38 ــوق الدوليــــة ،ثــــم نالحـ ـــ� الســ ـــادرات املؤسســــة نحــــو عمال��ــــا �ـ ، نظــــراً لز�ــــادة ��ــــم صـ

ــ بمعــــدالت انخفــــاض طفيفــــة قــــدرت2013،2012،2011 ــود الســــ�ب إ�ــــ� %1.58-،0.75%-،%1.10-: بـــ ع�ــــ� التــــوا�� ،و�عــ

ز�ادة املنافسة من ج�ة وا�� �روب �عض الز�ائن إ�� ج�ات أخرى �س�ب عدم احتفاظ املؤسسـة �شـ�اد�ي �يـزو املتحصـل 

.2011واملن��ية الصالحية سنة 2007عل��ا سنة 

السنة
إمجايل رقم األعمال

)مليون دج(
نسبة التغري
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20063.07977.36%

20073.97028.94%
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:

: 14000صول ع�� إيزو تحليل تطــور �نتــاج قبل و�عد ا��3.4.2
تطور كميات �نتاج) :  05(تطور ��م �نتاج قبل و�عد حصول ع�� ش�ادة �يزو             ا��دول رقم ): 3(الش�ل

تقارير مقدمة من دائرة املالية واحملاسبة�إلعتماد علىنيمن إعداد الباحث:املصدر

: التحليل 

و ISO9000سـنة حصـول املؤسسـة ع�ـ� شـ�اد�ي 2007حظ أن �ناك تطور وإرتفاع �� كميات �نتـاج خـالل و�عـد عـام من ا��دول السابق نال 

ISO14000 يرجـــع الســـ�ب الرئ��ــ�� �ـــ� ذلـــك إ�ـــ� ) قبـــل ا��صـــول ع�ـــ� �يــزو و ،( ، و�ـــذا باملقارنــة مـــع الســـنوات الســابقة 2009بإســت�ناء ســـنة

سســة سـواء �ــ� ا��انــب التق�ــ� الــذي يخــص عمليـات �ســتخراج واملعا��ــة، وتطــور ا��انــب �داري مــن التغ�ـ�ات والتحســ�نات ال�ــ� عرف��ــا املؤ 

وما يتعلـق بـھ مـن متطلبـات �سـي��ية �عمـل مـن أ جـل تحقيـق �نتـاج ا��طـط، أي تقليـل الفجـوة 9001خالل اعتماد نظام إدارة ا��ودة �يزو 

راجع إ�� انخفاض الطلب ع�� مادة الفوسفات من طرف ز�ائن �2009اصل �� �نتاج سنة أما �نخفاض ا�. ب�ن ما �و مخطط وما �و فع�� 

تج�ا املؤسسة �� السوق الدولية �س�ب التأثر باألزمة املالية و�قتصادية العاملية ، ألن الشركة �عمل ع�� تخطـيط وتقـدير للكميـات ال�ـ� سـت�

نالحظــھ مــن خــالل التقـــارب الكب�ــ� بــ�ن الكميــات املنتجـــة و ��ــم مبيعــات املؤسســة �ـــل �ــل ســنة بنــاءاً ع�ــ� معرفـــة طلبــات عمال��ــا ، و�ــذا مـــا 

�ســـ�ب انتعـــاش الســـوق الـــدو�� تـــدر�جيا وز�ـــادة الطلـــب ع�ـــ� �ـــذه املـــادة 2010ســـنة،ثم نالحـــظ ز�ـــادة �ـــ� كميـــات �نتـــاج مـــن جديـــد بـــدءا �ســـنة 

فيعــود الســ�ب إ�ــ� ز�ــادة شــدة املنافســة مــن ج�ــة ،ومــن ج�ــة 2011،2012،2013ا��يو�ــة ،أمــا �نخفــاض امل��ــوظ �ــ� الســنوات ال�ــ� تلــت أي 

أي �عــد مـرور أر�ــع ســنوات مــن 2011ثانيـة �عــود إ�ــ� عـدم تمكــن املؤسســة مــن ا��فـاظ ع�ــ� شــ�اد�ي �يــزو �عـد ان��ــاء مــدة صـالحي��ما �ــ� ســنة 

.حصول الشركة عل��ما

:والسوق ا��لية)دراتالصـا(تحـليل تطــور مـبيعات املـؤسسة للسوق ا��ارجية4.4.2

2013-2004تطور مبيعـــات الشركة خالل الف��ة ) : 6(الجدول

السنة
اخلارجيةاملبيعات

)صـادرات املؤسسة(

الداخليةاملبيعات

)احملليةالسوق( 
الكليةاملبيعات

منومعدل

املبيعات

2004748.84044.500793.340--

2005818.00039.000857.0008.02%

20061.515.500001.515.50076.83%

20071.685.80021.4891.707.25612.65%

20081.664.32621.4891.685.815-1.25%

2009931.00923.765954.774-43.36%

20101.631.71720.7701.652.48773.07%

20111.266.73422.6521.289.386-21.97%

20121.210.66721.3311.231.998-4.45%

20131.085.34220.8911.106.233-10.20%
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2018مارس 14و13يومي 

:التحليل 

مـن سـنة نالحـظ مـن ا��ـدول والشـ�ل أعـاله أن صـادرات املؤسسـة نحـو السـوق العامليـة ارتفعـت �شـ�ل كب�ـ� جـدا ابتـداءا

حيث وصلت �سبة الز�ادة �� صادرا��ا بــ 9000و �يزو 14000و�� سنة تحض�� املؤسسة ل��صول ع�� ش�ادة �يزو 2006

علما أن معظم مبيعات الشركة موج�ة إ�� السوق العاملية ، ومن املالحظ أن سـ�� املؤسسـة إ�ـ� تحسـ�ن جـودة منتوج�ـا 76%

سا�م و�ش�ل كب�� �� ز�ادة حص��ا السوقية با��ـارج و�التـا�� ز�ـادة مبيعا��ـا وأر�اح�ـا ، فبمقارنـة وإتباع�ا آللية �نتاج �نظف 

ــــد أي ــــ� �يــــــزو و�عــ ــــنة ا��صــــــول ع�ـ ــــل ســ ـــة قبــ ــــادرات املؤسســـ ــــ� مبيعا��ــــــا  ) 2008/2006(صـ ــــ�ة �ــ ــــادة معت�ــ ــــت ز�ــ ــــا حققـ ـــ� أ��ــ يت�ـــ

 أننـا  نالحـظ �نخفـاض الشـديد ملبيعـات املؤسسـة إال%. 9.82طن أي تحسن �ـ� صـادرا��ا ب�سـبة 148.826: ا��ارجية قدرت بـ

ــ :2009ا��ارجيــة ســنة  و�عــود ســ�ب �ـــذا �نخفــاض إ�ــ� تــأثر الســوق الدوليــة باألزمــة املاليـــة % 44.28-طــن ب�ســبة 737.026بـ

رتفـــاع ســـنة و�قتصــادية العامليـــة و�التـــا�� انخفـــاض الطلـــب ع�ــ� مـــادة الفوســـفات ، لتعـــود املبيعـــات ا��ارجيــة �ـــ� التحســـن و� 

ن�يجـةً إلنتعـاش الطلـب العـال�� ع�ـ� مـادة الفوسـفاط ،ثـم ��ـ�ل انخفـاض % 74.26طن و�معـدل نمـو بلـغ 688.600بـ :2010

�ســ�ب  ز�ــادة شــدة املنافســة �ــ� الســوق العامليــة مــن ج�ــة ،ومــن ج�ــة ثانيــة �عــود إ�ــ� عــدم 2010طفيــف �ــ� الســنوات ال�ــ� تلــت 

.�يزو تمكن املؤسسة من ا��فاظ ع�� ش�اد�ي

ـــ�ل ف��ـــا أيضـــاً تحســـن وإرتفـــاع م��ـــوظ �عـــد حصـــول املؤسســـة ع�ـــ� شـــ�ادة �يـــزو  أمـــا بال�ســـبة للمبيعـــات ا��ليـــة، ف��

ال�ـــ� �انـــت ف��ـــا املبيعـــات ا��ليـــة �ســـاوي الصـــفر والســـنوات املواليـــة ، نالحـــظ أن �نـــاك تحســـن 2006،فــإذا مـــا قارنـــا بـــ�ن ســـنة 

. 2010نخفاض طفيف �� املبيعات سنة وإرتفاع معت�� بإست�ناء إ

لتمك��ـا مـن تصــدير 14000ISOو�تـا�� فـإن كميـة املبيعـات ال�ليـة قـد تحسـ�ت �عـد حصـول املؤسسـة ع�ـ� شـ�ادة �يـزو 

ة ،نظــراً ألن منتجا��ــا تطـــابق مواصــفات ا��ـــودة العامليــة ،حيــث إذا مـــا قارنــا بـــ�ن ســن ة قبـــل كميــات معت�ــ�ة نحـــو �ســواق العامليـــ

ل 2006طـن سـنة 1.515.500نجد أن �ناك تطور م��وظ للمبيعات ال�لية للمؤسسة من 14000و�عد ا��صول ع�� �يزو 

ـــ�  ـــ� % 11.24طــــن ب�ســـــبة 170.315بز�ــــادة قـــــدر�ا 2008ســـــنة 1.685.815تصــــل إ�ـ أخــــذينا �عـــــ�ن �عتبــــار الز�ـــــادة امل�ــــ�لة �ــ

.2007و سنة ا��صول ع�� �يز % 12.65املبيعات ب�سبة 

ــــات ال�ليــــــة ســــــنة  ــــ� للمبيعــ ــــاض كب�ــ ـــظ إنخفــ ـــ� 2009باإلضــــــافة إ�ــــــ� ذلــــــك نالحـــ ــــن ب�ســــــبة 954.774إ�ـــ �ســــــ�ب %43.36-طــ

ــة املاليـــة ال�ـــ� عصـــفت باقتصــــاد العـــالم، لتعـــود املبيعــــات  إنخفـــاض صـــادرات املؤسســـة ، نظــــراً لتـــأثر عمال��ـــا ا��ـــارجي�ن باألزمــ

ن�يجةً لتعا�� الطلب العال�� وز�ـادة طلبـات 2010طن سنة 1.652.487وتصل إ�� %73.07للتحسن ولإلرتفاع بمعدل نمو بلغ 

ــــد �ـــــ� ســـــنة  ــودة �نخفـــــاض مـــــن جديـ ــائن املؤسســـــة ، مـــــع عـــ ــ 2011ز�ـــ ــــ طـــــن ،مـــــع اســـــتمرار انخفاضـــــھ �ـــــ� ســـــن�� 363101:قـــــدر ب

.املنافسة العامليةع�� التوا�� ،�س�ب تراجع الطلب العال�� وارتفاع شدة %10.20-، %4.45-ب�سب 2013،2012

ـــــــة :خاتمــ

من خالل ما سبق يمكن القول و�صفة عامة أن مسألة مراعاة الب�ئة من طرف املؤسسات وخصوصا الصناعية م��ا 

�ش�ل محورا �اما ومدخال حديثا يجب مراعاتھ ع�� املراحل ا��تلفة لعمليات ال�شاط الصنا��، وفقد بذلت ا��زائر ج�ودا 

ممثلة �� محاولة بناء إطار قانو�ي ي�ون بمثابة منطلق الل��ام املؤسسات واملصا�ع ومختلف املنظمات �قتصادية كب��ة

.باملعاي�� الب�ئة

وضمن �ذا �طار فانھ توجد نماذج ملؤسسات رائدة �� مجال تطبيق املعاي�� الب�ئة و �ل��ام ��ا من منطلق مسؤولي��ا 

و ال�� ع�� الرغم من طبيعة �شاط�ا املتعلق باإلنتاج الفوسفات إال أ��ا SOMIPHOSمثل شركة�جتماعية و القانونية،

تمكنت من امل��� �ل��ام باملعاي�� الب�ئة و �ش�ل متم�� ولقد ملسنا التحسن الكب�� والفوائد ا��مة ال�� جن��ا املؤسسة �عد 

و�تا�� حصول�ا ع�� ش�ادات 9000و �يزو �14000ودة والب�ئة �يزو اعتماد�ا وتطبيق�ا ملتطلبات النظام املت�امل إلدارة ا�

،حيث ساعد�ا ذلك �� تحس�ن أدا��ا البي�� و�قتصادي وذلك ما ب�ناه من خالل إبراز )01(املطابقة املو��ة �� امل��ق رقم

�التا�� ارتفاع رقم أعمال�ا، باإلضافة إ�� أ�م املؤشرات �قتصادية كز�ادة �نتاجية وارتفاع قيمة املبيعات ال�لية للمؤسسة و 
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:

وت�ن��ا وتطبيق�ا 2007سنة 14000ز�ادة حص��ا السوقية،كما سا�م حصول شركة مناجم الفوسفاط ع�� ش�ادة �يزو 

�دارة البي�ية وفقاً ل�ذه املواصفات إ�� تحسن أ�م املؤشرات البي�ية واملتمثلة �� الت�اليف البي�ية، واس��الك الطاقة، لنظام 

واس��الك املياه، والتقليل من التلوث، والتوافق مع ال�شر�عات والقوان�ن البي�ية، و��تمام بالتحس�ن املستمر ، باإلضافة 

.إ�� ز�ادة الو�� البي�� ، و�التا�� تحس�ن �داء البي�� للشركة

:نتائج الدراسة

ذات ت�لفــة با�ظــة، إذ تتحمــل الدولــة قطاعــا عامــا �ــان أو خاصــا �عت�ــ� السياســات و التــداب�� مــن أجــل حمايــة الب�ئــة·

ـــرار البي�يــــة، و مبــــالغ ملنــــع حــــدوث تلــــوث أو خفــــض  ــار �عــــض �ضـ ــالغ املنفقــــة لعــــالج آثــ ـــ� املبــ ــات مباشــــرة تتمثــــل �ـ �ــــ� ســــ�يل�ا نفقــ

ـــدول في ــــ� املراكـــــز ال�ســـــ�ية للــ ـــات �غ�ـ ــــذ �ـــــذه السياســ ــــب جـــــراء تنفيـ ــــد ت��تـ ـــ� قـ ـــار ال�ــ ـــن �ثــ ــــات مســـــتو�اتھ، و مــ ـــص العالقـ ــــا يخــ مـ

؛.�قتصادية و كذا �� مجاالت تحر�ات رؤوس �موال و �س�ثمارات املباشر و العالقات التجار�ة

ـــأة أي غ�ـــــ� إلزاميـــــة ،حيـــــث ت�ـــــ�ك للمســـــ��لك حر�ـــــة �ISO 14000عت�ــــ� مواصـــــفة · ـــ� امل�شــ مـــــن �دوات �ختيار�ـــــة ع�ــ

ئــة �ـ� مراحــل إنتاج�ـا و�ـ�ن الســلع كثيفـة التلــوث ، إال أن مـن ســلبيات املفاضـلة بـ�ن الســلع الصـديقة للب�ئــة أي ال�ـ� ال تضـر الب�

؛�ذه املعاي�� وما �عاب عل��ا أ��ا �����ية أي صعب الوفاء ��ا، و�التا�� ���ز الدول النامية من ت�ن��ا الرتفاع ت�اليف�ا

ولــة التجــاري ، كمــا قــد تــؤثر أيضــا تـؤثر املعــاي�� البي�يــة ســواء �علقــت باملنتجــات أو باألســاليب �نتاجيــة ع�ــ� وضــع الد·

و�الحـــظ أنـــھ وإن �انـــت ��ـــداف املعلنـــة مـــن اســـتخدام املعـــاي�� . ع�ــ� الـــدول �خـــرى املتعاملـــة مع�ـــا �شـــ�ل مباشـــر وغ�ـــ� مباشـــر

الســابقة حمايــة الب�ئــة فإ��ــا قــد توظــف لتحقيــق أغــراض تجار�ــة و�التــا�� �ســتخدم �ــأداة حمائيــة ضــمنية مقنعــة ، كمــا أ��ــا وال 

.تؤثر ع�� التجارة ح�� ولو طبقت لألغراض البي�ية فقطشك 

:التوصيات

:وع�� ضوء ما سبق يمكن تقديم �ق��احات والتوصيات التالية

ü يجــب ع�ـــ� املؤسســـات ا��زائر�ــة أن تحـــاول جا�ـــدة ع�ــ� �ســـليم البضـــا�ع ســليمة و�ـــ� الظـــروف ا��ســنة ال�ـــ� يفرضـــ�ا

؛مواعيد ال�سليم، و�ذا �لھ �غية ترك انطباع جيد لدى املتعامل�ن �جن�ي�ناح��امباإلضافة إ�� املستورد �جن�� 

ü يجب ع�� الدولة أن تقوم بمتا�عات مالية مستمرة للمؤسسات �قتصادية ا��زائر�ة وكذا �غطيـة ا��ـاطر مـن ج�ـة

؛فيھ من ج�ة أخرى ووضع �س�يالت للبنوك من أجل مساندة املصدر�ن ووصول�م لل�دف املرغوب

ü شــ�ادة فقــط مــن أجــل الســوق أ��ــاع�ــ� مســؤو�� شــركة منــاجم الفوســفاط �غي�ــ� النظــرة تجــاه مواصــفات �يــزو ع�ــ�

الدولية؛

ü يجــب ع�ــ� مســؤو�� شــركة منــاجم الفوســفاط تكثيــف العمليــات الت�و��يــة والدراســية مــن أجــل تكييــف ثقافــة املــورد

اً ال �ســمح بـالتطبيق الــالزم وا��يـد ألنظمــة إدارة ا��ـودة والب�ئــة والســالمة ف��ــا ل��يلولـة دون أن �شــ�ل عائقـال�شـري 

.امل�نية وفقاً ملعاير �يزو 
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الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

تبسة- جامعة العربي التبسي
كلیة العلوم االقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر 
وبالتنسیق مع مخبر الدراسات البیئیة والتنمیة المستدامة

اإلنفاق البيئي

دامة ومتطلبات الحكم الراشدبین حاجات التنمیة المست
)The 5th IFES –TEBESSA/2018©(

2018مارس 14-13

متطلبات ا��كم الراشد �� إطار التنمية املستدامة

:م��ص

، إ�� إبراز العالقة ب�ن ا��كم الراشد والتنمية �ستكشافية��دف �ذه الدراسة ال�� تندرج ضمن الدراسات الوصفية 

تصادية و�دار�ة، ومن أ�م التحديات ال�� املستدامة، بإعتبار التنمية أصبحت القاسم املش��ك ��تلف ��تمامات �ق

تواجھ مختلف الدول، كما أن ا��كم الراشد من أ�م املفا�يم ا��ديثة ال�� �سا�م �� تحس�ن مختلف ا��وانب �قتصادية، 

.�جتماعية والبي�ية

.التنمية، ا��كم الراشد، التنمية املستدامة، الب�ئة: املفتاحيةال�لمات 

Abstract: 

The aim of this study, which fall within the descriptive studies exploratory, the highlight the 

relationship between good governance and sustainable development, considering that development 

has become the common denominator of various economic and administrative concerns, and one 

of the most important challenges facing different countries, The most important modern concepts 

that contribute to improving different Economic, social and environmental aspects.

Key Words : Development, governance, sustainable development, environment.

قروف صا��. ط د رفيق يوسفي. د

ت�سة- جامعة العر�ي الت���� ت�سة- جامعة العر�ي الت���� 

yousfirafik@yahoo.frsalah.guerrouf23000@gmail.com
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مقدمة

نا �� السنوات �خ��ة واملتعلقة أساسا بقضايا سياسات التنمية، واملرتبطة إن التحوالت �قتصادية ال�� �عرف�ا عامل

بظ�ور العديد من املفا�يم ا��ديثة خاصة م��ا ال�� ��تم �سالمة ا��كم، الشفافية، ومحار�ة الفساد، وكذا �سي�� املنظمات 

حول أمور ومشا�ل التنمية �� شق��ا ومؤسسات الدولة ع�� إختالف مستو�ا��ا، أصبحت أمرا يطرح العديد من النقاشات 

.، �قتصادي إ�� جانب ال�سي�� �داري والسيا���، ومن أ�م �ذه املفا�يم ا��كم الراشد والتنمية املستدامة�جتما��

بدأ ا��ديث عن التنمية املستدامة وا��كم الراشد �عد صدور تقار�ر �مم املتحدة �نمائية، حيث لقي املف�ومان 

كب��ا لدى الباحث�ن، و�� نفس الوقت أثارا جدال وخالفا وا��ا حول تحديد مضمو��ما و�عر�ف�ما ع�� نحو دقيق، ا�تماما

وذلك رغم �تفاق ع�� أ�مي��ما �� ��ضة الشعوب ورق��ا و ضرورة تطبيق�ما، من أجل  تطو�ر شروط ا��ياة �� ا��تمعات 

ن غياب قواعد ا��كم الراشد س�با أساسيا لألزمة التنمو�ة �� دول ع�� �افة �صعدة، خاصة وأن �عض الدراسات جعلت م

.العالم النامية

�� التنميةبا��كم الراشد ن�يجة منطقية ومدخل أسا��� للدول، ألنھ يمثل أ�م متطلبات تحقيق ��تماملقد أصبح 

قتصادية، �جتماعية و�دار�ة ا��تمعات، ال�� أصبحت بحاجة ماسة إلحداث إصالحات عديدة �� تنمي��ا السياسية، �

.�غية تحقيق حاجات املواطن�ن �ساسية

: مما سبق يمكن تتج�� لنا إش�الية البحث ال�� يمكن طرح�ا كماي��

�ل يؤدي �ل��ام بمتطلبات ا��كم الراشد إ�� تحقيق تنمية مستدامة؟

:من �ذه �ش�الية يتم طرح �سئلة الفرعية التاليةانطالقاو 

ماذا �ع�� با��كم الراشد وما �� أ�م متطلباتھ؟-

ماذا �ع�� بالتنمية املستدامة و ما �� أ�عاد�ا ؟-

ما �و دور ا��كم الراشد �� تحقيق التنمية املستدامة ؟-

:أ�مية الدراسة

( إرساء إ�����ستمد موضوع ا��كم الراشد والتنمية املستدامة أ�ميتھ من ذلك التالزم ب�ن املف�وم�ن �� إطار الس

.    ، دولة قو�ة �س�ند إ�� حكم القانون،املشاركة،املسائلة، والشفافية)دعائم الدولة الديمقراطية التنمو�ة

الدراسةأ�داف

:��دف �ذه الدراسة إ��

؛متطلباتھتقديم إطار نظري يو�� مف�وم ا��كم الراشد وعناصره و أ�م -

؛امة �شمل مختلف املستو�اتالتحس�س بضرورة الس�� نحو تنمية مستد-

.التعرف ع�� دور ا��كم الراشد كرك��ة أساسية للتنمية املستدامة-

من�� الدراسة

لإلجابة ع�� إش�الية البحث، تم إستخدام املن�� الوصفي التحلي��، حيث تم �عتماد ع�� الكتب والرسائل واملقاالت 

.لفيتھ النظر�ةوال�� ت�ناسب مع املوضوع  لوصف خ�ن��ن�تو مواقع 

خطة الدراسة
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متطلبات ا��كم الراشد �� إطار التنمية املستدامة

:

:ملعا��ية إش�الية البحث تم تقسيمھ إ�� محور�ن كماي��

مف�وم ا��كم الراشد: ا��ور �ول 

�عر�ف ا��كم الراشد: أوال-

عناصر ا��كم الراشد: ثانيا-

متطلبات ا��كم الراشد: ثالثا-

التنمية املستدامة وعالق��ا با��كم الراشد: ا��ور الثا�ي

أ�عاد التنمية املستدامة: ثانيا-�عر�ف التنمية املستدامة: والأ-

عالقة التنمية املستدامة با��كم الراشد: ثالثا-

مف�وم ا��كم الراشد: ا��ور �ول 

�عت�� ا��كم الراشد من ب�ن املواضيع ال�� إك�ست أ�مية بالغة من قبل الباحث�ن وال�يئات الدولية و�قليمية �� 

خ��ة، حيث أثار �ذا املصط�� جدال كب��ا ب�ن امل�تم�ن، و�عود ذلك إ�� أن �ذا املف�وم �عد من حقول املعرفة �ونة � 

إ��، فضال عن ذلك فإن �ذا املف�وم لھ ..علم �قتصاد، علم القانون، علم السياسة: املش��كة ب�ن تخصصات متعددة

د املصط��ات الدالة عليھ ف�و �عرف أيضا بالرشادة، ا��اكمية، مرادفات كث��ة �س�ب إش�الية ال��جمة، مما أدى إ�� �عد

ا��كم العقال�ي، ا��كم الصا��، ا��وكمة، وا��كم ا��يد، ورغم �ذا �ختالف �� �سمية املف�وم، إال أن �عار�فھ تتقارب 

.�ش�ل وا��

�عر�ف ا��كم الراشد: أوال

:�عددت التعار�ف املرتبطة با��كم الراشد ونذكر م��ا

�ش�� مف�وم ا��كم الراشد إ�� ممارسة السلطة السياسة، �قتصادية و�دار�ة إلدارة شؤون البلد ع�� جميع -

1.الدولة، ا��تمع املد�ي والقطاع ا��اص: املستو�ات، و�شمل ا��كم الراشد

جتماعية �غية التنمية، الطر�قة ال�� تمارس�ا السلطة ألجل �سي�� املوارد �قتصادية و� "عرف�ا البنك الدو�� بأ��ا -

أما �� التعر�ف الوارد �� برنامج �مم املتحدة �نما�ي، فقد ورد -2".و�و مرادف لل�سي�� �قتصادي الفعال و�مثل

ع�� أنھ ممارسة السلطة السياسية،�قتصادية و�دار�ة إلدارة شؤون الدولة ع�� �افة املستو�ات، من خالل آليات، 

سات ال�� تدور حول�ا مصا�� املواطن�ن،وممارسون حقوق�م القانونية، وأداء واجبا��م و�قبلون �جراءات واملؤس

3.الوساطة ��ل خالفا��م

بأنھ ش�ل جديد من ال�سي�� الفعال بحيث أن �عوان و كذلك املؤسسات العمومية "فر�سوا كزافييھ"وعرف�ا -

4.�ا ��لق تحالف جديد قائم ع�� تقاسم املسؤوليات�شارك �عض�ا البعض، وتجمع موارد�ا و�ل خ��ا��ا وقدرا�

عقد إجتما�� جديد يقوم ع�� شراكة ثالثية ب�ن ا���ومة وا��تمع املد�ي والقطاع "ع�� أنھ " جان �ومان"وعرف�ا -

5".ا��اص ��دف �عبئة أفضل لقدرات ا��تمع و إدارة أك�� رشادة لشؤون ا��كم

ل��كم ��تم باألنظمة ال�� �ش�ل مجموعة من املبادئ �ساسية لتنظيم أسلوب "بأ��ا " مورتن بوس"كما عرف�ا -

6.ا��ياة العامة، و�تضمن ذلك املؤسسات ا���ومية واملؤسسات الغ�� الرسمية ال�� �عمل �� ا��ال العام

100

AMOR DJENINA
Boîte de dialogue



تدامةمتطلبات ا��كم الراشد �� إطار التنمية املس

2018مارس 14و13يومي 

�شر �و ا��كم الذي �عزز و�دعم و�صون رفا�ية ��سان و�قوم ع�� توسيع قدرات المما سبق يمكن ا��كم الراشد 

وخيارا��م وفرص�م وحّر�ا��م �قتصادية و�جتماعية والسياسية، و�س�� إ�� تمثيل �افة فئات الشعب تمثيال �امال وت�ون 

.مسئولة أمامھ لضمان مصا�� جميع أفراد الشعب

.عناصر ا��كم الراشد: ثانيا

�� �طار ال�شر��� الذي �سمح إن املطلوب من الدولة كطرف من أطراف ا��كم الراشد، توف): ا���ومة(الدولة .أ

باملشاركة �� القوان�ن ال�� �ش�ل املنظمات غ�� ا���ومية، وإعطاء صالحيات إدار�ة ومالية مناسبة ل�يئات ا��كم ا���� 

لتقوم بوظائف�ا، وإ�� خلق �طر ا��وار�ة حول السياسات العامة ب�ن جميع �طراف واملؤسسات، وقبل الشروع �� �ذه 

بد من إح��ام ا��ر�ات العامة وحقوق ��سان، وسن ال�شر�عات ال�� تضمن حر�ة �عالم وتطبيق أح�ام القانون ا��طوة ال 

.وإصدار �شر�عات وقوان�ن ��دف إ�� ���يع املشاركة السياسية

إن القطاع ا��اص يتم�� بخصائص �امة تمكنھ من لعب دور كب�� كشر�ك ��     �دارة، وذلك : القطاع ا��اص.ب

من دور وانطالقا. حلقة م�مة من حلقات ا��كم الراشدباعتباره�ناسب مع املسؤولية �جتماعية ال�� تقع ع�� عاتقھ ي

مع الدولة وا��تمع املد�ي، باالش��اكالقطاع ا��اص فإنھ بإم�انھ توف�� ا����ة، املال واملعرفة الالزمة �� العمليات التنمو�ة 

) جامعات، مراكز بحث(فافية ب�شر املعلومات وتوف���ا و�ساعد ذلك �� ر�ط مخرجات التعليم كما لديھ القدرة �� تأم�ن الش

.�سوق العمل، من خالل توف�� فرص العمل وتأم�ن الوظائف و م�افحة البطالة

�ل تكمن حيو�ة ا��تمع املد�ي �� قدرتھ ع�� تأط�� املواطن�ن للعمل التطو�� �� الشأن العام و�� : ا��تمع املد�ي.ج

القيم، وذلك بالعمل مع أج�زة الدولة من ج�ة والسلطات ا��لية من ج�ة أخرى، وأن �عتمد أساليب إشراك املواطن�ن �� 

العمل املش��ك ب�ن السلطات ا��لية و أج�زة الدولة، �� إطار صنع السياسات العامة ومراقبة ومشاركة تنفيذ املشار�ع، كما 

دور�ة وتداول ع�� انتخاباتعتماد ع�� الشفافية واملسائلة الداخلية، بما تتضمنھ من يجب ع�� مؤسسات ا��تمع املد�ي � 

. السلطة وعدم إستغالل النفوذ

إن ضمان إستقرار �ذه املؤسسات وإنتاجي��ا يكمن �� القدرة ع�� إستقاللي��ا وتنو�ع مصادر تمو�ل�ا وكذا تطو�ر 

تية، و�ذلك ت�تقل من مف�وم املنظمات ا����ية إ�� منظمات التنمية و �سا�م �� قدرا��ا وصوال إ�� �عتماد ع�� املوارد الذا

.ا��كم الراشد

و�� �خ�� �ش�� إ�� أن تحقيق التنمية وا��كم الراشد ال يتم إ�� بت�امل ا��لقات الثالثة امل�ونة ل��كم الراشد 

ات ت�ون �� حد ذا��ا ا��اور الرئ�سية و�ساسية ل��كم الدولة، القطاع ا��اص، ا��تمع املد�ي، و�ذه امل�ون: واملتمثلة ��

7.الراشد

:متطلبات ا��كم الراشد: ثالثا

:لتطبيق ا��كم الراشد �ش��ط توفر املتطلبات �تية

�عد أساسا للمسائلة وا��اسبة وا��د من الفساد و�� حق �فراد �� معرفة ما يحدث والكشف عن : الشفافية-

موظفي ا���ومة وأج�ز��ا، وحقوق �فراد والواجبات والقوان�ن و�ح�ام املف��ض ��م مراعا��ا، املعلومات حول أداء 

؛و�جب أن يبقى الفرد ع�� علم بالقرارات ال�� تصدر�ا الدولة وم��را��ا

تمثل ممارسة ا��كم بإسم غالبية الشعب و�اإلق��اع العام، و��دف إ�� إدخال ا��ر�ة و�� حكم : الديمقراطية-

؛و�س�بدادك��ية املنتخبة، و�� حالة غياب الديمقراطية �سود ا��كم املطلق املتمثل بالديكتاتور�ة �
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تمثل نقل امل�ام من السلطة املركز�ة إ�� سلطات ا��الس ا��لية املنتخبة، لتحس�ن �داء وتأم�ن : الالمركز�ة-

؛الديمقراطية عند إتخاذ القرارات وتنفيذ �ح�ام

؛بھ دون تقديم املصا�� ا��اصة ع�� العامةو�ل��اماست�ناءن وتطبيقھ ع�� ا��ميع دون حكم القانو -

إن الفساد �داري واملا�� مضر ل�ل من �فراد وا��تمع والبد من محار�تھ للتخفيض من : ضبط الفساد ومحار�تھ-

؛أثاره السلبية

ا��تلفة حول كيفية إستخدام�ا للسلطة وملوارد مب�ية ع�� حق الشعب بمحاسبة السلطة بمستو�ا��ا : املسائلة-

؛الشعب

؛و�قتصاديالسيا��� �ستقرار-

؛الرشيد والعقال�ي للموارد �قتصادية وال�شر�ة�ستخدام-

؛العدالة وت�افؤ الفرص ب�ن أفراد ا��تمع-

لة �� ا��سابات القومية أما �قتصاد املنظم ف�شمل مجموعة ��شطة امل��: �قتصاد املنظم و�قتصاد ا��في-

والناتج القومي �جما�� وال�� يكشف ع��ا أ��ا��ا للدولة، �� ح�ن يمثل �قتصاد ا��في ذلك ا��زء من �قتصاد 

الذي ي�ون مخفيا ع�� نحو متعمد من قبل �فراد تجاه الدولة وذلك لتجنب الضرائب و�نظمة والقوان�ن، ومن 

؛��كم الراشد يتم �تجاه نحو �قتصاد املنظم و�بتعاد عن �قتصاد ا��فيا��دير بالذكر القول أنھ �� ا

أي املشاركة الفاعلة للمرأة �� ا��ياة السياسية و�قتصادية للمجتمع، وكذلك توف�� �م�انيات : تمك�ن املرأة- 

8. للدولةلعامة املتاحة ل�ا لشغل املناصب �� مراكز صنع القرار سواء �ان �� ال��ملان أو �دارات ا

التنمية املستدامة وعالق��ا با��كم الراشد: ا��ور الثا�ي

��تمام بالتنمية املستدامة من خالل الدراسات ال�� تناولت قضية سوء إستغالل الب�ئة، وال�� ركزت ع�� تزايد

التوفيق ب�ن ا��انب البي�� والتنمية �قتصادية، بقصد ضمان إستفادة �جيال ا��الية واملستقبلية من املوارد وا����ات 

.بدون �عر�ض الب�ئة ل��طر

املستدامة�عر�ف التنمية : أوال

التنمية ال�� تل�� إحتياجات ا��اضر دون املساس بقدرة �جيال املقبلة "�عرف�ا ال��نة العاملية للب�ئة والتنمية بأ��ا -

9؛"ع�� إشباع حاجيا��م

تل�� أما�يالعملية ال��"بأ��ا عرف�ا مؤتمر ر�و دي جان��و من خالل املبدأين الثالث والرا�ع الذي خرج ��ما املؤتمر-

10".وحاجات ا��اضر�ن دون �عر�ض قدرة أجيال املستقبل ع�� تلبية حاجا��م ل��طر

تلك التنمية ال�� �ستخدم املوارد الطبيعية دون أن �سمح بإست��اف�ا أو تدم���ا "وعرف�ا قاموس و��س�� ع�� أ��ا -

11".جزئيا أو �ليا

توفر إحتياجات �جيال ا��الية بدون �خالل بحقوق بأ��ا تلك �دارة ال�� " ���ياما"و " ساتو" ما عرف�ا املفكران-

12.�جيال املستقبلية �� الرفاه والتمتع باملوارد، ووضع حد أد�ى مائة عام ألي مشروع تنموي 
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ع�� أ��ا ��دف ل��فاظ ع�� حق �وكب �رض ب�ل ما يحملھ من " رو�رت"، "�ارل ���يك"كما ينظر ل�ا �ل من -

حتياجات �ل تلك ال�ائنات سواء ا��الية أو التالية، ور�ما ال يخل بالتوازن ا��يوي البيولو�� �ائنات حية، �� الوفاء بإ

13.املوجود ع�� سطح �رض

�� عبارة عن تنمية : "من خالل ما تم ذكره من قبل يمكن يمكن وضع �عر�ف مختصر للتنمية املستدامة كما ي��

14".س بحاجات ا��تمعات القادمة�سمح بقضاء حاجات ا��تمع بطر�قة تضمن عدم املسا

مية املستدامةنأ�عاد الت: ثانيا

�عد التنمية املستدامة تنمية م��ابطة ومتداخلة ومت�املة �� إطار تفاع�� ي�سم بالضبط وال��شيد للموارد، وتحقيق�ا 

ترتكز فلسفة : لبعد البي��ا-.ال يتم إال بتجسيد �ندماج وال��ابط الوثيق ب�ن عناصر أساسية تتمثل �� مختلف ��عاد

التنمية املستدامة �� محاولة املوازنة ب�ن النظام �قتصادي والنظام البي�� بدون إست��اف للموارد الطبيعية مع مراعاة �من 

.البي��

�ستخدامو�ذلك تفرض التنمية لتحقيق �عد�ا البي�� ضرورة ا��فاظ ع�� الب�ئة و موارد�ا الطبيعية، و�� أ�مية 

.لعقال�ي و�مثل ل�ا وا��فاظ ع�� النظم �ي�ولوجية، التنوع البيولو��، �نتاجية البيولوجية، القدرة ع�� التكيفا

إن تحقيق �ستدامة �جتماعية �ع�� تحقيق العدالة �� توز�ع ثروة أفراد ا��تمع : البعد ال�شري و�جتما��-

كن للفئات الفق��ة من ا��تمع، وإتاحة املشاركة السياسية والقضاء ع�� وتوف�� ا��دمات الضرور�ة �ال��ة والتعليم والس

.جميع الفوارق ب�ن س�ان �ر�اف واملدن، باإلضافة إ�� تحدي الز�ادة الديموغرافية السر�عة وغ�� املتوازنة

املستدامة، من خالل ومن ا��دير باإلشارة أنھ من الضروري ا��افظة ع�� التوازن ب�ن البعد البي�� وال�شري للتنمية

ضرورة إيجاد توازن ب�ن إست��اف املوارد املتاحة مثل النفط، و��م الس�ان ومتطلبات التنمية بدون التأث�� ع�� مستوى 

.�جيال القادمة

ونتائج �قتصاد ع�� الب�ئة وكيفية ا�ع�اساتيتمثل البعد �قتصادي للتنمية املستدامة �� : البعد �قتصادي-

لتقنيات الصناعية وتظ�ر أ�م عناصر �ذا البعد �� النمو �قتصادي املستدام، كفاءة رأس املال، إشباع ا��اجات تحس�ن ا

.والعدالة �جتماعية�ساسية

إن تطبيق نظام إقتصادي مستدام �سمح بإنتاج سلع وخدمات إلشباع ��سانية وتحقيق الرفا�ية �ش�ل مستمر، 

�نتاج و�س��الك ل��د من �در املوارد الطبيعية، والبحث عن أساليب أك�� فعالية لتلبية يفرض �غي��ا جذر�ا �� أنماط

.ا��اجات �قتصادية دون �ضرار بالب�ئة �التقليل من التلوث بجميع أنواعھ

ا��ا تمثل �دارات واملؤسسات العامة الذراع التنفيذي للدولة ال�� بواسط��ا ترسم وتطبق سياس: البعد املؤس���-

فبدون مؤسسات قادرة ع�� تطبيق إس��اتجيات مخطط التنمية املستدامة ع�� . التنمو�ة البي�ية، �جتماعية و�قتصادية

.برامج مستديمة يطبق�ا أفراد مؤ�ل�ن لن �ستطيع الدول امل��� �� تنمية مستدامة

تنمية املستدامة، وال���� املطرد توفر الدولة ا��دمات واملنافع لرعايا�ا ومواطن��ا، ومن ثم فإن تحقيق ال

للمجتمعات، ورفع مستوى ونوعية حياة �فراد و تأم�ن حقوق�م ��سانية، وتوف�� �طار الصا�� إلل��ام�م بواجبا��م إتجاه 

.ا��تمع والدولة، تتوقف جميع�ا ع�� مدى نجاح مؤسسا��ا وإدارا��ا �� أداء وظائف�ا وم�ما��ا
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اك من يرى بأن التنمية املستدامة �عد م�م جدا و�و البعد التكنولو�� والذي �ع�� التحول و�ن: البعد التكنولو��-

وتقلل من إس��الك إ�� تكنولوجيات أنظف وأكفأ، وت�ون قر�بة قدر املستطاع من إنبعاثات الصفر أو العمليات املغلقة،

15.الطاقة وغ���ا من املوارد الطبيعية إ�� أد�ى حد

م الراشد بالتنمية املستدامةعالقة ا��ك: ثالثا

أدى �ع�� �صالحات �قتصادية إ�� البحث عن م�امن النقص �� السياسات �صالحية، �مر الذي أق��� إ�� ن�يجة 

مفاد�ا أن التصور القديم لإلصالحات أحادي ا��انب ذو إرت�از إقتصادي للتنمية ��مل كال من النظام�ن السيا��� و�داري، 

الذي يقصد منھ التنمية (عن املف�وم التقليدي للتنمية �ستعاضةاملد�ي �� محاوالت ال��قية �جتماعية، وتم ودور ا��تمع

ذو املع�� الضيق بمف�وم التنمية املستدامة ببعد�ا الشامل و معنا�ا الواسع، أي ال��ابط ب�ن �ل مستو�ات ) �قتصادية

�� والبي��، باإلس�ناذ ع�� ن�� مت�امل �عتمد ع�� املشاركة والتخطيط ، �قتصادي الثقا�جتما��ال�شاط السيا���، 

الطو�ل �مد، و�تو�� قدرا من العدالة واملساءلة والشرعية والتخطيط طو�ل �مد �� حقول التعليم وال��بية و�س�ان 

منوا��دل�او�مثليالعقال�الطبيعية و�ستخداموال��ة �إستدامة إجتماعية، وا��فاظ ع�� الب�ئة وموارد�ا

البيولو�� �إستدامة بي�ية، وا��فاظ واملوائمة ع�� القيم الثقافية�ي�ولوجية والتنوعالنظمع��وا��فاظإست��اف�ا

16.املتوارثة وا��داثة �إستدامة ثقافية

لتنمية املستدامة كما أن �بحاث ال�� أجرا�ا البنك الدو�� جاءت لتث�ت أن ا��كم الراشد شرط أسا��� لتحقيق ا

فقد إعت�� البنك الدو�� أن غياب �ذا النوع من ا��كم �ان س�با �� �ع�� ��لة التنمية �� القارة �فر�قية، وحدد ذلك ببعض 

��صنة السلطة، عدم إح��ام ا��قوق �ساسية لإل�سان، تف��� الفساد ع�� نطاق واسع، وجود : املؤشرات العامة مثل

إذن فال ��ب أن ي�ون صالح ا��كم و وتطبيق مبادئھ �املسائلة وحكم القانون . تخضع للمسائلةح�ومات غ�� منتجة وال 

17.والشفافية وغ���ا �و لب و أساس التنمية املستدامة

خاتمة

�� ظل التغي��ات والتقلبات املستمرة والتطور الذي �ش�ده العالم �� مختلف ا��االت و خصوصا �� ا��ال 

، أ��ت التنمية املستدامة بمثابة القاسم املش��ك ��تلف ��تمامات �قتصادية و�دار�ة، إذ �قتصادي والسيا���

.تحظى بالعناية و��تمام والتحليل و�ذا كن�يجة منطقية لو�� م��ايد إن��ت لھ جميع ا��تمعات والدول 

تنمو�ة حكم ي�سم بالشفافية، و من �نا يقع ع�� عاتق ا���ومات وضع خطط تنمو�ة، لكن يتطلب تطبيق أي خطة 

الديمقراطية واملشاركة، و��ون مؤسسا ع�� مبادئ سيادة القانون و��سم بالكفاءة و�قبل املسائلة عن أدائھ، و�شارك فيھ 

، كما يتوجب عليھ القيام بمجموعة من �جراءات و�صالحات )القطاع ا��اص، ا��تمع املد�ي، ا���ومة( ا��ميع 

تماعية والبي�ية للوصول لتحقيق التنمية املستدامة، و�ذا ما أكدتھ الدراسة ا��الية وال�� �انت أ�م �قتصادية، �ج

:نتائج�ا

؛املستدامةللتنمية�ساسيةالدعامة�والراشدا��كم-

الشفافية، الديمقراطية، سيادة القانون محار�ة الفساد، ( لتطبيق ا��كم الراشد �ش��ط توفر مجموعة متطلبات -

؛)إ��...العدالةالرشيد والعقال�ي للموارد�ستخدامالسيا��� و�قتصادي، �ستقرارملسائلة، ا

؛�من والغذاءم، التعلي�سا�م ا��كم الراشد �� تحس�ن جودة حياة ��سان من خالل تحس�ن مجاالت ال��ة-

؛الك موارد�ا الطبيعية�سا�م ا��كم الراشد �� حماية الب�ئة من خالل م�افحة التلوث وترشيد إس��-

.�سا�م ا��كم الراشد �� تحس�ن ا��وانب �قتصادية من خالل م�افحة الفساد وإرساء الشفافية-
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وبالتنسیق مع مخبر الدراسات البیئیة والتنمیة المستدامة

اإلنفاق البيئي

دامة ومتطلبات الحكم الراشدبین حاجات التنمیة المست
)The 5th IFES –TEBESSA/2018©(

2018مارس 14-13

آليات ا��وكمة ودور�ا �� �عز�ز املسؤولية البي�ية للمؤسسة

-دراسة حالة مؤسسة سونلغاز-

باليات املتعلقةا��وانبإغفالالقص��أوالبعيداملدىع��سواءاملؤسسةمص��ة��اليوم�عدلم:م��ص

وتحس�ناملؤسسة�ةاستمرار لضمانضرور�اأمراالبي�ية�دارةنظمتب��أصبحإذا��تلفة،ا��وكمة واملوارد

���والب�ئةع��ا��فاظأنكمافيھ،تتواجدالذيا��يط��ا��صور ع��ا��فاظوكذاأدا��ا �قتصادي

ول�ذا قمنا بدراسة تطبيقية �� مؤسسة سونلغاز فرع مستغانم، من خالل . للمؤسسة�قتصاديةاملص��ة

ست�يان صا�� ملعا��ة، و�عد تحليل توصلنا إ�� أن آليات ا39است�يان ع�� موظف��ا واس��جعنا م��ا 47توز�ع 

.ا��وكمة �سا�م �� ال��ام املؤسسة باملسؤولية البي�ية

.ا��وكمة، �فصاح، الشفافية، املسؤولية البي�ية، املؤسسة: ال�لمات املفتاحية
Abstract

It is no longer in the interest of the institution, both in the long term or in the short term, to 
ignore aspects related to the mechanisms of governance and resources. The adoption of 
environmental management systems is necessary to ensure the sustainability of the institution and 
improve its economic performance as well as maintain its image in the environment in which it 
exists. In the economic interest of the institution. Therefore, we conducted an applied study at the
Sunlagaz branch of Mostaganem branch through the distribution of 47 questionnaires to its 
employees and retrieved 39 valid questionnaires for processing. After analyzing, we concluded 
that governance mechanisms contribute to the institution's commitment to environmental 
responsibility.
Keywords: Governance, Disclosure, Transparency, Environmental Responsibility, Enterprise.

بوطالعة دمحمبطا�ر بختة

�زائر، ا�املركز ا��ام�� للميلة�زائر، ا�جامعة مستغانم

Bakhta_48@hotmail.frmohstrategie@gmail.com
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:مقدمة

أضحت الحو�مة من أهم النظر�ات واألف�ار الحدیثة التي تبنتها االقتصاد�النشا�وتیرةاتساعمع

افتها العدید من االقتصاد�ات والمنظمات المتطورة، وذلك من خالل بناء أنظمة شاملة قوعملت على ترسیخ ث

ز� وضد أ� مظهر من مظاهر الفساد المالي ومتكاملة للحو�مة التي تعتبر صمام أمان ضد أ� سلوك انتها

الحسا�اتمراقبيتأكیدإلى�اإلضافةالرقابي،بواجبهاالق�امعلىاإلدارةقدرةعدممنصاح�هوما. واإلدار� 

.دقتهاعلى

النظمتواجهالتيالتحد�اتأكبرأحدوالحفا� على الموارد الطب�ع�ةالبیئ�ةالمسؤول�ةولقد أضحت 

معدالتز�ادةفي�ساهمما�قدراالقتصاد�النشا�حجمارتفاعأن�حیثوالمؤسسات،والدول�ةاالقتصاد

ولذلك .البیئيالنظاموعناصرم�وناتواختاللالبیئيالتلوثفيم�اشر�ش�ل�ساهم�المقابلفإنهالتنم�ة،

سؤول�ة البیئ�ة، إذا ما ط�قت نجد أن م�اد� الحو�مة تساهم �ش�ل من أش�ال في تعز�ز التزام المؤسسة �الم

ماهو دور آل�ات الحو�مة في تعز�ز المسؤول�ة : وعل�ه �م�ن طرح إش�ال�ة التال�ة. آل�اتها �طر�قة جیدة

البیئ�ة للمؤسسة؟

أسئلة الفرع�ة

ماهي م�اد� وال�ات حو�مة المؤسسات؟-

المسؤول�ة البیئ�ة ودوافع تبینها من طرف المؤسسة؟-

�مة في تعز�ز التزام �المسؤول�ة البیئ�ة للمؤسسة؟ما مساهمة آل�ات الحو -

الفرض�ات

.مستو� تفعیل آل�ات الحو�مة في المؤسسة جید-

.التزام المؤسسة �المسؤول�ة البیئ�ة جید و�حسن �استمرار-

.تساهم آل�ات الحو�مة في التزام المؤسسة �المسؤول�ة البیئ�ة-

المنهج المستخدم

الوصفي لتالؤمه مع معط�ات دراستنا في الجانب النظر�، أما في ي ویلالتحليعتمدنا على المنهجا 

.الجانب التطب�قي فقد اعتمدنا على منهج دراسة حالة

قسمنا دراستنا على ثالث محاور، فقد ر�زنا في المحور األول على م�اد� وال�ات الحو�مة، :ه��ل الدراسة

، أما في المؤسسةوالتحد�ات التي تحول دون تطب�قها في ة المسؤول�ة البیئ�أما في المحور الثاني ر�زنا على 

.المحور الثالث ر�زنا على مساهمة آل�ات الحو�مة في تعز�ز التزام المؤسسة �المسؤول�ة البیئ�ة

مؤسساتم�ادئ وال�ات حو�مة ال: ألولالمحور ا

�ساعدها وتوجیهها إلى مااتمؤسسإدارة التعتبر الحو�مة �نظام فعال یتم بواسطته الرقا�ة والتح�م في

.  في تحقی� أهدافها

مفهوم وقواعد حو�مة الشر�ات: أوال
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آليات ا��وكمة ودور�ا �� �عز�ز املسؤولية البي�ية للمؤسسة

- دراسة حالة مؤسسة سونلغاز-

 :

سنتطرق في هذا العنصر إلى مفهوم واهم قواعد الحو�مة

مفهوم الحو�مة الشر�ات . 1

حو�مةتعتبر:"حیثشمول�ةأكثرأخرتعر�ف(OECD)والتنم�ة االقتصاد�التعاون منظمةقدمت

الواج�اتتوز�عه��لتحدداألعمال ،و الحو�مةمنظماتورقا�ةتوج�هبواسطتهیتمظامن�أنهاالشر�ات

ذو� منوغیرهموالمدیر�ن،اإلدارة،مجلسمثلالمساهمة،في لشر�ةالمختلفینالمشار�ینبینوالمسئول�ات

الحو�مةفانجراء،اإلو�هذاالمساهمة،الشر�ةلشئون القراراتالتخاذواألح�امالقواعدوتضعالمصالح،

األهداف،هذهلتحقی�األزمةوالوسائلأهدافها،وضعالشر�ةخاللهمنتستط�عالذ�المالئماله��لتعطي

.1"األداء مراق�ةعلىوالعمل

�سعىالذ�.األمثلوالفعالاالقتصاد�التسییرمرادفالراشدالح�م:"1992الدوليالبنكعرفهابینما

اإلصالحات فيتش�كالتيالمؤسساتوللدولالموجهةوالخاصة،االنتقاداتمختلفعنلإلجا�ة

قدراتتعبئةبدلمؤسساتيفراغإلىأدتالتيواألسفلنحواألعلىمنأ�علو�ة،�طر�قةالمسیرةاله��ل�ة

."2بهایزخرالتيالمجتمع،طاقاتو

3."م لصنع القرارات من أجل ح�م الشر�ة العصر�ةإیجاد مجموعة من الم�اد� والنظ" عرفها سول�فان �أنهاو 

فيوالتح�مالشر�اتإدارةخاللهمنیتمالذ��أنها النظام: IFCالدول�ةالتمو�لمؤسسةعرفتها

4".أعمالها

داخلواإلدار�ةالمال�ةوالمساءلةوالمراق�ةالشفاف�ة�م�اد�العملیؤ�دالمفهومهذاإن:"�ما عرفت أ�ضا

5".المنهارةالشر�اتمصیرذاتتلقىأنمن�حمیهاما�الشر�ات

ومنه �م�ن استنتاج تعر�ف التالي �ان الحو�مة ماهي إال ع�ارة عن نظام یؤ�د على العمل �شفاف�ة 

فصاح للمساعدة على حسن إدارة الشر�ات وتح�م فیها .وإ

قواعد حو�مة الشر�ات. 2

:ليهناك عدید من الدعائم للحو�مة نشملها ف�مای

و�تحق� االنض�ا� بوجود عدة مفاه�م منها .أ� إت�اع السلوك األخالقي المناسب والصح�ح:�االنض�ا-

وجود الحافز لد� اإلدارة في االلتزام �األعمال الرئ�س�ة المحددة وتزو�د المساهمین �معلومات صح�حة والتقو�م 

الحو�مة في التقر�ر السنو�، وتوز�ع الفائض السل�م لحقوق الملك�ة ورأس المال، والبد من إدراج مد� تطبی�

6.من النقد على المساهمین واستخدام الدیون لعمل�ات التوسع في المشار�ع التي تعود �العائد على الشر�ة

تعتبر الشفاف�ة العنصر األساسي في الحو�مة ألنها تتضمن مفاه�م متعددة مثل نزاهة التقار�ر :الشفاف�ة-

لصراحة،وتلزم الشر�ة �اإلفصاح عن جم�ع المعلومات المتعلقة �المر�ز المالي وأداء المال�ة واإلفصاح وا

7. الشر�ة في التوقیت المناسب والدقة التامة

لتطبی� الحو�مة، وقد ر�زت الحو�مة على تحقی� تحقی� االستقالل�ة من القواعد الرئ�سة عد�:االستقالل�ة-

استقالل�ة أعضاء مجلس اإلدارة، والمراجعین الخارجین، ووجود لجان مجلس اإلدارة مستقلة عن عمل اإلدارة 
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التنفیذ�ة، مثل لجنة الترش�حات، لجنة المراجعة، لجنة الم�افآت والتعو�ضات والرواتب، ولجنة اإلدارة 

8.التنفیذ�ة

توفیر ه��ل واضح �حدد نقا� السلطة والمسؤول�ة ومحاس�ة مجلس اإلدارة "و�قصد بها : المسؤول�ة-

مجلس اإلدارة الق�ام بدور إشرافي و�قع على عات� 9"ومتخذ� القرار عن مسؤولیتهم تجاه الشر�ة والمساهمین

والبد من وجود لجان مراجعة ترشح . أكثر من ق�امه بدور تنفیذ�، وق�امهم �التدقی� الفعال على أداء العاملین

.المراجعین الخارجیین وتشرف على عملهم وتشرف �ذلك على المراجعة الداخل�ة واإلجراءات المحاسب�ة

یتم تحق� العدالة من خالل المعاملة العادلة للمساهمین وخاصة مساهمي األقل�ة وتقد�م �افة :لةالعدا—

�الحضور المعلومات المطلو�ة للمساهمین سواء �حضور االجتماعات أو التزامهم بنتائجها، والتصو�ت سواء 

10.من الشر�ة% 40یتجاوز مجموع نس�ة المساهمین الحاكمة عن أالشخص�ًا أو �التو�یل، و

م�ادئ حو�مة الشر�ات: ثان�ا

حو�مةم�اد�أصدرتالتيأوائل المنظماتمن(O.C.E.D)والتنم�ةاالقتصاد�التعاون منظمةتعد

العالمدولمعظماعتمدتحیث، 2004عامفيمنهاالمعدلةالنسخةأصدرتثم، 1999سنةالشر�ات

:رئ�س�ةم�اد�ستةإلىالم�اد�هذهوتنقسمفیها،المؤسساتحو�مةدساتیرتطو�رفيالم�اد�هذهعلى

و�فاءةشفاف�ةضمانعلىالحو�مةتعملحیث: الشر�اتلحو�مةفعالإلطارأساسوجودضمان-

اإلشراف�ةالجهاتمختلفبینللمسئول�اتواضحوتوز�عحدیدتمع .القانون ح�مویتواف��مااألسواق

األسواق،ونزاهةالشامل،االقتصاد�األداءعلىاالیجابيالتأثیرإلىیؤد�ماوهذاوالتنفیذ�ةوالتنظ�م�ة

علىتعمل�ما .والفعال�ة�الشفاف�ةتتمیزأسواقق�اموتشج�عالسوق،فيللمشار�ینیخلقهاالتيوالحوافز

اختصاصنطاقفيالمؤسساتحو�مةممارساتفيتؤثرالتيوالتنظ�م�ةالقانون�ةالمتطل�اتعلج

11 .للتنفیذوذات شفاف�ة،وقابلةالقانون،ح�ممعمتوافقةما،تشر�عي

�القراراتعلمااإلحاطةاألقلعلىأوالمشار�ةفيالح�المساهمون �متلك :المساهمینحقوق -

والتصو�تالفعالةالمشار�ةفرصةللمساهمینتتاحأنین�غيالشر�ة،�مافياألساس�ة�التغیراتالمتصلة

والمساهمیناجتماعاتتح�مالتي�القواعدعلماإحاطتهمین�غي�ما،للمساهمینالعامةاالجتماعاتفي

مندرجةممارسةالمساهمینمنمعن�ةأعدادتم�نالتيالرأسمال�ةوالترتی�اتاله�اكلعناإلفصاحیتعین

.�12حوزونهاالتيالملك�ةحقوق معتتناسبالالرقا�ة

من حیث یجب أن �عامل المساهمون بنفس طر�قة: المعاملةفيالمساهمینبینالمساواةمبدأ-

عنالمساهمین،و اإلفصاحمنالمتكافئةللفئاتالمعاملةوفيالفئاتلمختلفالمعلوماتتوفیرفيالمساواة

.حقوقهمعلىالتعد�حاالتعنو �التعو�ض.والمدیر�ناإلدارة�مجلسالخاصةحةالمصال

االقتصاد�ةالوحدةاتجاهالمجلسمسؤول�ةو�جب أن تشتمل على ضمان:اإلدارةمجلسول�اتؤ مس-

�افةمصالحوتحقی��القوانینفیها ،وااللتزاموالموثوق الكاف�ةالمعلوماتوالمساهمین، بإضافة إلى توفیر

.13االقتصاد�ة�الوحدة،األساس�ةوالوظائفالمهامومتا�عةالقراراتاألطراف، وحسن اتخاذ
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آليات ا��وكمة ودور�ا �� �عز�ز املسؤولية البي�ية للمؤسسة

- دراسة حالة مؤسسة سونلغاز-

 :

و�ذلكالحقوق،لتلكانتهاكأ�عنوالتعو�ضالقانون�ة،حقوقهماحتراموتشمل: المصالحأصحابدور-

�أصحابو�قصد .و�ةالمطلالمعلوماتعلىوحصولهمالشر�ة،علىالرقا�ةفيالفعالةمشار�تهمآل�ات

14.والعمالءوالموردینالسنداتوحملةوالعاملینالبنوكالمصالح

السر�عالفهمفيالشر�ةلحو�مةالمنظمةللقواعدالمحاسبياإلفصاحأهم�ةنبرز:ةوالشفاف�اإلفصاح-

الملك�ةوحقوق األدائيوالماليالموقفذلكفي�ماللشر�ةالماد�ة�األجورالمتعلقةالب�اناتلكافةوالدقی�

.15الشر�ةعلىوالرقا�ة

:آل�ات تطبی� الحو�مة الشر�ات: ثالثا

: �م�ن تصنف آل�ات الحو�مة إلى نوعین مختلفین هما

16: آل�ات الداخل�ة لحو�مة الشر�ات.1

:اإلدارةمجلس1.1

و�قدمالشر�ة،إستراتیج�ةوضعفي�فاعل�ة�ما انه �شارك، اإلدارةسلوكلمراق�ةأداةأحسن�عد

مجلسیتم�نولكيالشر�ةق�مةتعظ�م�التاليوأدائها،و�قومسلو�هاو�راقب،لإلدارةالمناس�ةفزالحوا

:أبرزها مایليمناللجانمنمجموعةتألیفإلىیلجأالمراق�ة،والتوج�هفيبواج�اتهالق�اممناإلدارة

نو�ة قبل تسل�مها إلى مجلس اإلدارة، فهي تتر�ز مسؤول�اتها على مراجعة القوائم المال�ة الس:التدقی�لجنة-

.مجموعة م�ونة من أعضاء مجلس اإلدارة في الغالب ثالثة أعضاء على األقل

وظائفها على وضع تتر�زحیثالتنفیذیینغیراإلدارةمجلسأعضاءمنتتش�ل: الم�افآتلجنة-

.الم�افآت لإلدارة العل�ا ووضع س�اسات إلدارة برامج الم�افآت

وتوخي�استمرارالمؤهلین وتقو�مالمرشحینأفضلفي تحدیداللجنةهذهواج�اتوتتمثل:التعییناتنةلج-

.إشغالهاالمطلوبالوظائفعناإلعالنو�ذلكالتوظیفعمل�ةفيالموضوع�ة

�ستند التدقی� الداخلي إلى فحص أنظمة الرقا�ة الداخل�ة للمستندات، الحسا�ات: التدقی� الداخلي1.2

الدفاتر الخاصة �المشروع فحصا منظما �قصد الخروج برأ� محاید عن مد� داللة القوائم المال�ة عن الوضع و 

.المالي للشر�ة

17:الشر�اتلحو�مةالخارج�ةاآلل�ات. 2

المهمةاآلل�اتمنافسة هذا السوق أحدتعد:اإلدار� العملوسوق )الخدمات/المنتجات (سوق منافسة- 

منافسةفيتفشلسوفإنهاالصح�ح،�الش�لبواج�اتهااإلدارةتتملمإذاألنهاوذلكالشر�ات،لحو�مة

.الصناعةحقلنفسفيتعملالتيالشر�ات

اله��لةإلعادةالتقلید�ةاألدواتمنواالكتساباالندماجاتأنف�هالشكمما:االكتسا�اتواالندماجات-

علىالس�طرة�م�نالو�دونهالحو�مة،آل�اتمنمهمةآل�ةاالكتسابألنالعالم،أنحاءفيقطاعفي

.فعال�ش�لاإلدارةسلوك
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المال�ة،الكشوفاتنوع�ةتحسینعلىالمساعدةفيمهمادوراالخارجيالمدق�یؤد�: الخارجيالتدقی�-

مجالسدورعلىلتر�یزاتزایدومعالكشوفات،تلكنوع�ةفيالتدقی�لجنةمناقشةعل�هین�غيكذلولتحقی�

.تكل�فهفيواالستمرارالخارجيالمدق�اخت�ارفيالتدقی�لجنةالخصوصوجهوعلىاإلدارة،

فاعلینالبینتجر� التيالتفاعالتعلىاآلل�اتهذهوتؤثرتش�لماغال�ا: والقوانینالتشر�ع-

فيالفاعلین األساسیینعلىالتشر�عات�عضأثرتلقدالحو�مة،عمل�ةفيم�اشر�ش�ل�شتر�ون الذین

.�عضهممعتفاعلهم��ف�ةعلىبلالعمل�ة،هذهفيووظ�فتهمبدورهمیتصلف�ماالحو�مة،ل�سعمل�ة

المؤسسةي والتحد�ات التي تحول دون تطب�قها فالمسؤول�ة البیئ�ة : ثانيالمحور ال

توع�ةیجبولهذااإلنسان فیها�ع�شالتيوالثقاف�ةواالجتماع�ةالطب�ع�ةالنظممنمجموعةالبیئةتش�ل

علیهم تتمثل في المحافظة على البیئة وتحمل مسؤول�اتهم الملقاةالواج�اتأهم�أنأفراد أصحاب المؤسسات

.اتجاهها

تعر�ف المسؤول�ة البیئ�ة : أوال

الحفا�معاالقتصاد�ة،التنم�ةفي�المساهمةالمؤسسةالتزامأنهاعلى:"للمؤسسةالبیئ�ةلمسؤول�ةتعرف ا

هذهلجم�عالح�اةجودةتحسینبهدفعام�ش�لوالمجتمعالمحليوالمجتمعالعمالمعوالعملالبیئةعلى

18."األطراف

منالمستدامةالتنم�ةفيالمساهمةتصاد�ةاالقالنشاطاتأصحابأنها التزامعلى:"الدوليالبنكوعرفها

و�خدماالقتصادیخدم�أسلوبالس�انمع�شةمستو� تحسینبهدفالمحليالمجتمعمعالعملخالل

وقوةداخل�ة�م�ادرة��ون أنیجبالخاصالقطاع�ه�قومالذ�التنمو� الدورأنواحد،�ماآنفيالتنم�ة

."19المؤسسةفيالقرارصناعداخلمنذات�ةدفع

بینالتوفی�خاللمنالمستد�مةالتنم�ةتحقی�فيالمؤسسةمساهمةهيالبیئ�ةالمسؤول�ة:" وتعرف أ�ضا

تعظ�مومعمنهاالمتعاملون ینتظرهمامراعاةخاللمنوذلكواالجتماع�ة،البیئ�ةاالقتصاد�ة،األهداف

20."للمساهمینالق�مة

والجماع�ة، الشخص�ةالمشار�ةتنتج أن المسؤول�ة البیئ�ة تتمثل في تعز�زومن خالل التعر�ف السا�قة نس

فيوال�حثالتلوث،لم�افحةالطوع�ةالم�ادراتلتشج�عالحوافزوتقد�مالعماللد�البیئيالوعيوز�ادة 

الق�امابلمقأقل�ش�لالستعمالهاوتكنولوج�ةه��ل�ةبتحسیناتالق�امطر��عناالقتصاد�ةالنتائجتحسین

.أفضل�ش�ل�األش�اء

دوافع تبني المسؤول�ة البیئ�ة للمؤسسة: ثان�ا

: هناك العدید من الدوافع االخت�ار�ة واإلج�ار�ة لتبني المسؤول�ة االجتماع�ة نذ�ر من بینها
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آليات ا��وكمة ودور�ا �� �عز�ز املسؤولية البي�ية للمؤسسة

- دراسة حالة مؤسسة سونلغاز-

 :

االقتصاد�ةالمؤسسةفيالبیئ�ةللمسؤول�ةاالخت�ار� التبنيأس�اب.1

:یليمااألس�ابهذهأهممن

اإلشعاع�ة؛واإلصداراتاإلن�عاثاتعنالناتجةالمخاطرتقلو�التاليالنفا�ات�م�ةتقلیل-

الطب�ع�ة؛للموارداألفضلواالستخدامالبیئ�ةاألنظمةحما�ة-

األوزون؛ط�قةوحما�ةالحرار� االحت�اسمش�لةمعالجةفي�س��بجزءولواإلسهام-

وفروعها؛المؤسسةفیهاتتمر�زالتيالمنطقةيفالبیئ�ة�المشاكلالوعيز�ادة-

متهقدراوتحسینالبیئ�ةالمتطل�اتعلىللتعرفالعاملینودفعالبیئ�ةالنواحيفيالمؤسسةأداءتحسین-

والبیئة؛التفاعلعلى

ةالفاعلوقواهمجتمعهاأمامللمؤسسةالعامةالصورةو�صفة خاصة تحسینبیئ�ا،المؤسساتصورةتحسین-

ودعمهم؛ودهم�سبمن�التاليوتم�ین المؤسساتوالبیئةالمستهلكحما�ةمجالفي

المؤسسة؛لعمل�اتالبیئ�ةللجوانباألفضلواإلدارةالمرافقة،والبرامجالتدو�ربإعادةالتكلفةتقلیل-

.المحتملالبیئيالتأثیرذاتالعملوطرق األفرادسلوكعلىالجیدةالس�طرة-

االقتصاد�ةالمؤسسةفيالبیئ�ةالمسؤول�ةاإلج�ار� التبنيبأس�ا.2

لذلكالمصلحة،ذاتالخارج�ةالجهاتمنللعدیدمطل�اأص�حبلالوحیدالسبب�عدالالطوعيالتبنيإن

ف�ماموضحهو�ما،21الضغ�جماعاتلمطالباستجا�ةیتمالبیئ�ة�االعت�اراتالمؤسساتاهتمامصار

22:یلي

البیئ�ة؛لالعت�اراتورعا�ةالتزاماأكثرالمؤسسةلجعلالبیئ�ةالتشر�عاتفيالمتمثلة:الح�وم�ةطل�اتالمت-

االعت�ارات وأحداالستهالك�ة،دوافعهمعلىالمؤثرةالرئ�سةالعواملأحدالبیئةأص�حتلقد: المستهلكین-

غیرها؛دون السلعمنمعینلنم�مهوتفضیلوجاذبیتهممتهرغ�اتحدیدفياألساس�ة

منوالمستثمر�نالمساهمینمن�لجانبمنمتزایدةضغوطاالمؤسساتتواجه:والمستثمر�نالمساهمین-

البیئي؛ألدائهاالمؤسساتتحسینأجل

المتالحقةوالتشر�عاتالقوانینمنالضغو�وز�ادةالبیئة�شؤون الخاصالقل�إن:التعاقد�ةالمتطل�ات-

.العالممستو� علىالصفقاتوعقداألعمالأسلوبمنغیرتقدفئاته،�مختلفتمعجلمامنو�ذلك
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البیئ�ةالتحد�اتتجاهاالقتصاد�ةالمؤسساتفعلردود:ثالثا

هناكبلالمؤسسات،لتقی�مالوحیدالمع�ارهياعت�ارها�م�نالالعاملة،الیدوتوظیفالثروةخل�

المؤسساتعم�في. أش�الهبجم�ع�التلوثالمرت�طةالمخاطرتسییرمثلذلكإلىإضافةأخر� معاییر

خاللمنو�م�نالبیئ�ة،الجوانبالحس�انفيتأخذالتياإلستراتیج�ةتقودالتيهيعدیدة،وضع�اتنجد

:التاليالنحوعلىهيالبیئ�ة،الرهاناتمختلفتجاهالمؤسسةفعلردودمنأنواعثالثبیننمیزأنهذا

هذاالمستدامة،التنم�ة�أهم�ة�قینعلىهيالتيالمؤسسات):التامالوعيذات(الطوع�ةالمؤسسات.1

توقعاتإلى�اإلضافةالتنم�ة،لهذهالثالثةاأل�عادمن�بیرةأجزاءو�وضوحالحس�انفي�أخذالصنف

وعيمننا�عالبیئ�ة،اناتالرهلمختلفالتصد��ضرورةالمؤسساتهذهووعيالمصلحة،ذاتاألطراف

بتنم�ةالمؤسساتهذهوتقوماستمرارها،علىخطرلهاتش�لالتيالرهاناتتلكبخطورةواعتقادهممسئولیها،

منمجموعةعلىبناءاالمسئولینتقی�مخاللمنالتنم�ة،هذهأ�عاد�مختلفالمرت�طةالداخل�ةالبرامج

23؛تدامةالمسالتنم�ةوأ�عادتتالءمالمعاییر

عندالبیئ�ة، حیث أنهاالتشر�عاتلكلاحترامهاتبد�المؤسساتهذه: للتشر�عالموافقةالمؤسسات.2

نتیجةجاءإنماالبیئي،وعیهامننا�عغیراالهتمامهذالكنالبیئ�ةللجوانباهتمامتوليمنتجاتها،تصن�ع

للرهاناتفهمهرغمالمؤسسات،منالصنفذاه. والتنظ�ماتالقوانینمختلفعلیهامارستهالذ�الضغ�

24والتنظ�مات؛القوانینلهذهاإلج�ار�ةاإلجراءاتینتظرإنمام�ادرة،�أ�ة�قومالأنهإالالبیئ�ة

أر�احتعظ�مهوالمؤسسات،منالنوعهذالمثلالوحیداالنشغال:األدنىالحدفيالمؤسسات-3

للبیئة، وتهمل القیوداهتمامأ�توليالالتيالمؤسسات،منلكبر� االفئة�مثلالصنفهذا.المساهمین

هوالوحیدهمهاإنمااالعت�ار،�عینتأخذهاوالد�مومتهاعلىخطرتش�لوالتيالبیئي،�ال�عدالمرت�طة

نالقصیر،المد�علىالر�حتعظ�م هذاإلىتنتميالتيالمؤسساتوتعتقدالبیئة،حسابعلىذلك�انوإ

القوانینمنفق�األدنىالحدتطبی�الفئةهذهتستط�عالمال�ة،اإلم�ان�اتتنقصهاالبیئةأنلصنفا

مختلف�سبفيحق�ق�ةصعو�ةتجدالمؤسساتالبیئ�ة، وهذه�الجوانبالمرت�طةالتنظ�م�ةواإلجراءات

.25معهاوالتكیفالبیئ�ةالرهانات

سهامها في حو�مة آل�ات دراسة میدان�ة حول : المحور الثالث البیئ�ة في مؤسسة التزام �المسؤول�ة وإ

سونلغاز

سیتم إبراز المنهج�ة واإلجراءات المت�عة في إنجاز الدراسة، إضافة إلى تحلیل ب�انات الدراسة واخت�ار 

.الفرض�ات

منهج�ة الدراسة المیدان�ة واألدوات المستخدمة: أوال
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- دراسة حالة مؤسسة سونلغاز-

 :

وحدة (Sonelgaz)ن مؤسسة سونلغازراسة من موظفییتكون مجتمع الد: مجتمع وعینة الدراسة.1

البیئ�ة التي وأثر ذلك على تحسین سلو�هما اتجاه التحد�ات مساهمة آل�ات الحو�مة ، إلبراز مد� ممستغان

استمارة صالحة للتحلیل 39استمارة على موظفي وحدة المؤسسة األولى، واسترجعت 47ما، وتم توز�ع تواجه

من االستمارات الموزعة، وهو عدد مقبول إحصائ�ا نظرا ألن حجم العینة % 82.97أ� ما �عادل نس�ة 

. فردا30یتجاوز 

لمعالجة متغیر� الدراسة، حیث خصص حیز للمعلومات الشخص�ة ألفراد اإلست�انةتم بناء : أداة الدراسة.2

في المؤسسة، الفئة الجنس، العمر، المستو� الدراسي، المؤسسة، عدد سنوات العمل (العینة ومشار�عهم 

تفعیل آل�ات الحو�مة في فقرات مقسمة على محور�ن، محور 10على اإلست�انةواحتوت ).الوظ�ف�ة

.فقرات5و�شمل بدوره مد� التزام المؤسسة �المسؤول�ة البیئ�ة فقرات، ومحور �5حتو� المؤسسة

�أداة للدراسة وتحلیل االستب�ان (Likert Scale)�ما أنه تجدر اإلشارة أننا اعتمدنا مق�اس ل��رت الخماسي 

:مع منح الدرجات التال�ة

.  5: ؛ مواف� تماما4: ؛ مواف�3: ؛ محاید2: ؛ غیر مواف�1: غیر مواف� إطالقا-

:أما �النس�ة لمتوسطات اإلجا�ة عن الفقرات فتحدد درجاتها وفقا للمجاالت التال�ة

: 3.39إلى 2.60غیر مواف�؛  من : 2.59إلى 1.80غیر مواف� إطالقا؛ من : 1.79إلى 1من -

.مواف� تماما: 5إلى 4.20مواف�؛  من : 4.19إلى 3.40محاید؛  من 

تم تحلیل الب�انات ومعالجتها بواسطة البرنامج : األدوات اإلحصائ�ة المستخدمة في تحلیل الب�انات.3

�رون�اخ، -الدراسة من خالل معامل ألفا، وقد تم ق�اس االعتماد�ة للتأكد من ث�ات أداة(STATA)اإلحصائي 

االنحرافالتكرارات، المتوس� الحسابي، (�ما تم تحلیل الفقرات من خالل مقای�س اإلحصاء الوصفي 

).المع�ار� 

-One Sample T)�ما أن الفقرات تم التأكد من تحققها وترتیبها وفقا الخت�ار ستیودنت للعینة الواحدة 

test) األحاد� االتجاه، إضافة إلى استخدامه الخت�ار الفرض�ات، إضافة إلى استخدام أسلوب تحلیل الت�این

لتحلیل ت�این أجو�ة أفراد العینة وفقا ل�عض خصائص أفراد العینة (One Way ANOVA)األحاد� 

.ومشار�عهم

دراسات االقتصاد�ة واالجتماع�ة، أ� وهو األكثر استعماال في ال% 5أما �النس�ة لمستو� الداللة المعتمد فهو 

ال فإننا نرفض H0أننا نقبل الفرض�ة الصفر�ة  H0إذا �ان مستو� الداللة المحسوب �فوق هذا المستو�، وإ

.إذا �ان مستو� الداللة أقل من هذا المستو� وهو ما �عني وجود داللة

تحلیل ب�انات ونتائج االستب�ان: ثان�ا
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تم اخت�ار درجة وصدق فقرات �ل محور من محاور االستب�ان من : االستب�انتحلیل ث�ات وصدق فقرات.1

:�رون�اخ، والنتائج مبینة في الجدول التالي- خالل اخت�ار ألفا

)ألفا �رون�اخ(ق�م ث�ات وصدق االستب�ان ): 01(الجدول رقم 

معامل الصدقمعامل الث�اتعدد الفقراتالمحور

%80.50%564.81المؤسسةمستو� تفعیل آل�ات الحو�مة في

%84.40%571.24مد� التزام المؤسسة �المسؤول�ة البیئ�ة

%83.81%1070.25المحاور السا�قة معا

STATAنتائج االستب�ان �االعتماد على : المصدر

% �70النس�ة لالستب�ان بجم�ع محاوره نظرا أنه �فوق النس�ة المقبولةمقبولیتضح أن معامل ألفا �رون�اخ 

�النس�ة إلجمالي المحاور، رغم ضعف هذا المعامل �النس�ة لفقرات المحور األول نسب�ا حیث أنه أقل من 

الجذر (، وهذا مؤشر على الث�ات النسبي لفقرات ومحاور االستب�ان ��ل، �ما أنه یتمیز �معامل صدق 65%

لف ب�اناته، إضافة إلى أن معامل ما یدل على صدق مخت% 82عال یتجاوز ) التر��عي لمعامل ألفا �رون�اخ

.%83.81الصدق �النس�ة للمحور�ن جید وهو �ساو� 

، وأظهرت خصائص ب�اناتهم مؤسسةموظف في ال39تم تحلیل إجا�ات : تحلیل خصائص عینة الدراسة.2

:الشخص�ة والوظ�ف�ة النتائج اآلت�ة

، وهو مؤشر %22.51إلناث من المستجو�ین ذ�ور، في حین تش�ل نس�ة ا% 77.49: عامل الجنس-

على ضعف تواجد وتمثیل العنصر النسائي في العدید من وحدات المؤسسات الكبیرة، �التواز� مع ضعف 

.من المؤسسات الصغیرة والمتوسطةتواجدها ومشار�تها في الكثیر

40و31تتراوح أعمارهم بین % 34.33سنة، 30و21تتراوح أعمارهم بین % 21.08: عامل السن-

وهي . سنة60و51تتراوح أعمارهم بین % 8.69سنة، و50و41تتراوح أعمارهم بین % 35.90نة، س

نسب تؤ�د أن أغلب موظفي المؤسسات الجزائر�ة من الط�قة الش�اب�ة من خر�جي الجامعات، مع تواجد قو� 

) التجدید(الش�اب نسب�ا للكهول، وهو ما قد �عطیها میزة تنافس�ة مصدرها الموارد ال�شر�ة بتكامل عنصر� 

والخبرة؛

ذوو مستو� جامعي، % 80.05مستواهم دون الجامعي، في حین أن % 19.75: عامل المستو� الدراسي-

وهي نسب تؤ�د توجه خر�جي الجامعات إلى القطاع االقتصاد�، وتفضیلهم العمل في مناصب إدار�ة وتقن�ة 

ال ف�ر� هام �م�ن االعتماد عل�ه في تحقی� في المؤسسات االقتصاد�ة، ما یوفر لهذه المؤسسات رأسم

التحسین المستمر المؤد� إلى تحقی� میزة تنافس�ة هامة؛
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- دراسة حالة مؤسسة سونلغاز-

 :

تتراوح % 28.21سنوات، 5لم تتجاوز عدد سنوات عملهم % 27.21: عدد سنوات العمل في المؤسسة-

هم عدد سنوات عمل% 6.69سنة،15إلى 11من % 11.26سنوات، 10إلى 6عدد سنوات عملهم من 

ؤ�د أن سنة، وهو ما ی30إلى 26من % 12.82سنة، 25إلى 21من % 13.82سنة، 20إلى 16من 

من الش�اب خر�جي الجامعات ومعاهد التكو�ن الذین ال تتجاوز سنوات عملهم مؤسسةأغلب الموظفین في ال

سنوات؛ 10

ب موظفین ینتمون إلى �ل فئة، مع حرصا على تمثیل الفئات الوظ�ف�ة الثالث، تم استجوا: الفئة الوظ�ف�ة-

. إعطاء األولو�ة لإلطارات �ما أنهم األكثر إلماما �متغیر� ال�حث، ثم أعوان التح�م، ومن ثم أعوان التنفیذ

، في حین أن نس�ة المستجو�ین من أعوان % 51.85وتمثل نس�ة المستجو�ین من اإلطارات في الوحدتین 

%.16.38هي مؤسسة ما نس�ة المستجو�ین من أعوان التنفیذ في ال، أ%31.77التح�م في الوحدتین تساو� 

:سیتم تحلیل نتائج األجو�ة عن فقرات �ل محور من محاور االستب�ان: تحلیل فقرات محاور الدراسة.3

، وهو مستو� تفعیل آل�ات الحو�مة في المؤسسةیتمثل المحور األول في : تحلیل فقرات المحور األول1.3

ليمبینة في الجدول التافقرات�5شمل 

استعراض فقرات المحور األول): 02(الجدول رقم 

ع�ارة الفقرةرقم الفقرة

.المختلفینالمشار�ینبینوالمسؤول�اتالواج�اتتوز�عه��لالحو�مة للمؤسسةتحدد01

.ح�ممواك�ة العصرنة في توفر الحو�مة للمؤسسة الم�اد� والنظم لصنع القرارات من أجل 02

.استخدام الحو�مةعلو�ة�طر�قةالمسیرةتقوم المؤسسة على اإلصالحات اله��ل�ة03

04
تساعد الحو�مة المؤسسة على اإلفصاح عن جم�ع المعلومات المتعلقة �مر�زها المالي وأدائها في التوقیت 

.المناسب

.اهمي األقل�ة وتقد�م �افة المعلوماتتحق� المؤسسة العدالة من خالل المعاملة العادلة للمساهمین وخاصة مس05

االستب�ان المعد من طرف ال�احثین: المصدر

:�استخدام األدوات اإلحصائ�ة تم تحلیل فقرات المحور األول، والجدول التالي یوضح نتائج هذا التحلیل
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تحلیل فقرات المحور األول): 03(الجدول رقم 

رقم الفقرة
المتوس� 

الحسابي

االنحراف 

مع�ار� ال

درجة 

الموافقة

ق�مة اخت�ار 

T

مستو� 

الداللة
الرت�ةالقرار

02الع�ارة غیر محققة1.1200.089واف�م013.621.17

03الع�ارة محققة1.7410.038واف�م023.561.09

04الع�ارة غیر محققة0.6530.251محاید033.100.99

01ة محققةالع�ار 4.1740.001مواف�043.771.18

05الع�ارة محققة2.3270.017مواف�غیر 051.771.11

المحور 

األول
3.7310.004واف�م3.410.65

آل�ات الحو�مة في المؤسسة 

�ش�ل نسبيمفعلة 

STATAنتائج االستب�ان �االعتماد على : المصدر

�ش�ل نسبي، وهذا و�مة بداخلها آل�ات حمن تفعیل تم�نتة محل الدراسةالجدول الساب� أن المؤسسیبین

أهم�ة �بیرة للحفا�يحیث أنها تول،لقراراتها اإلنتاج�ة على عمالئهاا لآلثار السلب�ة تقلیلهراجع أساسا إلى  

إضافة ، وتزو�د المستهلك الجزائر� �الغاز والكهر�اء دون اإلضرار �البیئة المح�طة �ه، على مواردها المال�ة

ر�ح�ةال، وضمان تحقی� أهدافهاةللمؤسسماليمن شأنها تحسین األداء اللشفافةرة اأنظمة إلدانىتتبا أنه

موارد من الو�صفة خاصة الحفا� على الموارد الطب�ع�ة التي تزخر بها الجزائر، خاصة أن الكهر�اء والغاز 

شراكثقافينشر الوعي العلى �ما أنها تعملحیو�ة،الطاقو�ة ال آل�ات هم في تفعیل بین إطاراتها وموظفیها وإ

داعمة إلستراتیج�ة المت�عة في ةا �مؤسسهرتا على ترسیخ صو حرصه، وهو ما یبین الحو�مة في المؤسسة

ش�ل ا على تحقی� األهداف االقتصاد�ة على حساب األهداف االجتماع�ة والبیئ�ة، وهو ما �، وتر�یزهالوطن

. امع مجتمعها و�یئتهةقصورا في عالقة المؤسس

بیئ�ة، وهو مؤسسة �المسؤول�ة الالمد� التزام یتمثل المحور الثاني في : ل فقرات المحور الثانيتحلی2.3

:فقرات مبینة في الجدول التالي�5شمل 
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- دراسة حالة مؤسسة سونلغاز-

 :

استعراض فقرات المحور الثاني): 04(الجدول رقم 

ع�ارة الفقرةرقم الفقرة

01
لمحلي والمنظمات البیئ�ة لتحسین جودة الح�اة لمختلف تلتزم المؤسسة �الحفا� على البیئة وتتعاون مع المجتمع ا

.األطراف ذات المصلحة 

02
شراكهم في تفعیل التزامها �مسؤولیتها  تعمل المؤسسة على نشر الوعي البیئي في وس� إطاراتها وموظفیها وإ

.البیئ�ة

03
أهدافها االقتصاد�ة، االجتماع�ة، تساهم المؤسسة �ش�ل فاعل في تحقی� التنم�ة المستدامة من خالل التوفی� بین

.والبیئ�ة

.تعمل المؤسسة على تقلیل اآلثار السلب�ة على البیئة الناتجة من نشاطها �النفا�ات والمخلفات الضارة04

.تتبنى المؤسسة أنظمة إلدارة البیئة تت�ح لها االستخدام الجید لمواردها االقتصاد�ة �أقل أثار سلب�ة على البیئة05

.االستب�ان المعد من طرف ال�احثین: مصدرال

:�استخدام األدوات اإلحصائ�ة قمنا بتحلیل فقرات المحور الثاني، والجدول التالي یوضح نتائج هذا التحلیل

تحلیل فقرات المحور الثاني): 05(الجدول رقم 

رقم الفقرة
المتوس� 

الحسابي

االنحراف 

المع�ار� 

درجة 

الموافقة

ق�مة اخت�ار 

T

تو� مس

الداللة
الرت�ةالقرار

01الع�ارة محققة2.3250.007مواف�013.541.02

02الع�ارة محققة2.3450.013مواف�023.421.11

03الع�ارة غیر محققة0.1280.442محاید033.041.23

04الع�ارة غیر محققة0.724-0.598محاید042.891.78

05الع�ارة غیر محققة0.872-1.114محاید052.791.21

المحور 

الثاني
0.7890.245محاید3.140.78

البیئ�ة التزام المؤسسة �المسؤول�ة 

غیر فاعل و�حاجة لتحسین

STATAنتائج االستب�ان �االعتماد على : المصدر
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رغم ث أنه غیر فاعل و�حاجة لتحسین، حیالتزام المؤسسة �المسؤول�ة البیئ�ة یوضح الجدول الساب� أن 

، م�انتهاحدیثة تساعد في الحفا� علىا اإلنتاجي الفاعل من خالل تطبی� طرق وأسالیب تكنولوج�ة سلو�ه

ا أسس هلوطن�ة والدول�ة، ومحاولة ترسیخا القانوني الجید والملتزم �مختلف قوانین حما�ة البیئة اوسلو�ه

م یبلغ المستو� د�ات البیئ�ة قاصر ولا التنظ�مي في ما یخص التحلو�هالمؤسسة المواطنة، إال أن س

ا وتز�د من خل�ة توجه السلوك البیئي ألفرادهبنود تنظ�م�ة أو حتى تعل�مات داىالمطلوب، حیث أنها ال تتبن

ةمسطرة من طرف المؤسسالتراتیج�ات وغ�اب اس، اتجاه بیئتهةوهو خلل ملحو� في سلوك المؤسسوعیهم،

من الجوانب إهمال العدید في یهاا في وضع احتكار� ولدأنهما �فسرر�اء والغاز،لترشید استهالك الكه

ا على أنظمة فرع�ة � نموذج إلدارة البیئة رغم توفرهأىال تتبنةالبیئ�ة واالجتماع�ة، �ما یتبین أن المؤسس

.البیئةة صد�قة الس�اسات والمناهج البیئ�ة للمؤسسات الرائداخل�ة تهتم بهذا المجال، �ما أنها ال تتا�عد

اخت�ار فرض�ات الدراسة: ثالثا

ةفي المؤسسنسب�ا یتضح أن الفرض�ة األولى محققة) 03(من الجدول رقم : اخت�ار الفرض�ة األولى.1

على ا حرصه�ش�ل نسبي، وهو نتیجة مستو� آل�ات الحو�مة في المؤسسة مفعلة ا محل الدراسة، حیث أنه

.ناجحةترسیخ صورة المؤسسة ال

محل ة لمؤسسیتضح أن الفرض�ة الثان�ة غیر محققة في ا) 05(من الجدول رقم : الفرض�ة الثان�ةاخت�ار .2

بتحسینه من خالل ترشید ةمطال�يو�التالي هغیر فاعل، التزامها �المسؤول�ة البیئ�ة الدراسة، حیث أن 

ف تحد�اتها؛ا االستهالكي والتنظ�مي وتبني نماذج فاعلة إلدارة البیئة والتعامل مع مختلسلو�ه

آل�ات الحو�مة الخت�ار صحة الفرض�ة الثالثة البد من ق�اس مد� ارت�ا� : اخت�ار الفرض�ة الثالثة.3

:، والتي یوضحها الجدول التالي)المتغیر التا�ع(االلتزام �المسؤول�ة البیئ�ة �) المتغیر المستقل(

تحلیل ارت�ا� المتغیر�ن): 06(الجدول رقم 

القرارمستو� الداللة)یر مستقلمتغ(األول المتغیر

توجد داللة ارت�ا� ضعیف موجب0.032%34.52)متغیر تا�ع(الثاني 

STATAنتائج االستب�ان �االعتماد على : المصدر

آل�ات یتضح من الجدول الساب� أن هناك ارت�ا� دال إحصائ�ا رغم ضعفه، و�التالي فإنه یوجد عالقة بین 

ؤول�ة البیئ�ة وطب�عة هذه العالقة موج�ة ضع�فة، وهو ما یدل على وجود عوامل االلتزام �المسالحو�مة و 

للمؤسسة، و�التالي فإن الفرض�ة الثالثة صح�حة نسب�ا، التزام �المسؤول�ة البیئ�ة أخر� أكثر تأثیر على تحسین 

.�المسؤول�ة البیئ�ةةالتزام المؤسستفعیل آل�ات الحو�مة �ساعد في حیث أن 
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- دراسة حالة مؤسسة سونلغاز-

 :

خالصة

إن للحو�مة اثر �بیر في ترسیخ القواعد واحترام النظام داخل الشر�ات وهذا یز�د من ق�متها و أهم�ة 

لهذا نجد العدید من الدول المقدمة والنام�ة �ادرت إلى استخدامها لتخلص من شتى أنواع الفساد ،وجودها

.الذ� �سود �بر� الشر�ات في العالم

المؤسساتمما دفعتحفیزا،أكثراالقتصاد�ةواألدواتإلزام�ةأكثر�ةالبیئالتشر�عاتأص�حت وقد

جدید یتمیز �المسؤول�ة البیئ�ة، واالهتمام ��ل ما یؤثر على البیئة و�لوثها، والعمل سلوكاعتمادإلىالملوثة

البیئييالوعوز�ادةظهورإلىأد�للبیئةالمهددةاألخطارحجمأنعلى تخف�ضه وتقل�صه وتقلیله، �ما

إدماجدفبهالمؤسسةعلىالمصلحةذاتاألطرافتمارسهاضغوطاتإلىتحولوالذ�العامالرأ�لد�

:وعلي �م�ن التوصل إلى نتائج التال�ة. اتهإدار نظامفيالبیئيال�عد

؛للشر�ةالمال�ةالقوائمفيوالشفاف�ةاإلفصاحأهمهاالم�اد�منمجموعةعلىالشر�اتحو�مةتقوم-

إلح�ام الس�طرة على فعاالً رقاب�اً نظاماً تعتبر�ماالشر�ةعلىللرقا�ةفعالةأداةالحو�مة �تمثل-

؛زمام األمور

؛�ة قبل تسل�مها إلى مجلس اإلدارةتر�ز لجنة التدقی� مسؤولیتها على مراجعة القوائم المال�ة السنو -

؛ئ�ة من ضعیف إلى متوس�ؤول�ة البییتفاوت مستو� التزام المؤسسات الجزائر�ة �المس-

.حاجة لتحسینسلوك المؤسسات الجزائر�ة تجاه التحد�ات البیئ�ة التي تواجهها غیر فاعل و�-

:أهم التوص�ات

یتوجب على المؤسسة اعتماد م�اد� الحو�مة خاصة الشفاف�ة واإلفصاح الذین �عتبران مهمین؛-

ائر�ة لضمان مشار�تهم الفعالة في ترسیخ الوعي البیئي في وس� إطارات وموظفي المؤسسات الجز -

تحسین السلوك البیئي لمؤسساتهم؛

تعز�ز التشر�عات الخاصة �حما�ة البیئة في الجزائر، وتخص�ص بنود تنظ�م�ة تتعل� �الحفا� على -

البیئة في النظام الداخلي للمؤسسات الجزائر�ة؛

:واإلحاالتالمراجع 

1 الملتقـى ، األزمـة المال�ـة العالم�ـة واستشـراف الحـل �اسـتخدام م�ـادئ اإلفصـاح والشـفاف�ة وحو�مـة الشـر�ات مـن منظـور اقتصـاد�،احمد مخلـوف.

ــ ة المال�ـــة واقتصـــاد�ة الدول�ـــة و الحو�مـــة العالم�ـــة، �ل�ـــة العلـــوم االقتصـــاد�ة والتجار�ـــة والتســـییر، جامعـــة ســـطیف، لیـــومي العلمـــي الـــدولى حـــول األزمـ

.9،ص2009اكتو�ر 21و20
2 لمؤسسة ، الملتقى الدولي األول حول الحو�مة المحاسب�ة لدور حو�مة الشر�ات في إرساء قواعد والشفاف�ة اإلفصاحبلعاد� عمار، جاو حادو رضا، .

.03،ص2010د�سمبر 08و07واقع وأفاق ورهانات، جامعة ام بواقي،
.3، ص 2006مر�ز المشروعات الدول�ة الخاصة، أخالق�ات العمل  الم�ون الرئ�سي لحو�مة الشر�ات،سول�فان  جون و ش�ولین�وف ش�و، .3
تخصص الماجستیر،رسالةلنیلمقدمةرسالةمیدان�ة،دراسة،�اسور فيالمراجعةمهنةعلىالشر�اتلحو�مةالمتوقعاألثرسعید،عليعهد. 4

.38ص، 2009االقتصاد،�ل�ةتشر�ن،جامعةمحاس�ة،
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5 الملتقـى الـوطني حـول حو�مـة الشـر�ات �آل�ـة للحـد مـن الفسـاد المـالي واإلدار�، �ل�ـة العلـوم ، الحو�مـة المفهـوم واألهم�ـة،بـوقرة را�ـح، غـانم هـاجرة.

.02،ص2012ما�،07و 06تجار�ة والتسییر، جامعة �س�رة، لیومياالقتصاد�ة وال
6 .65، ص 2003، مر�ز المشروعات الدول�ة الخاصة،، حو�مة الشر�ات في القرن  الحاد� و العشر�نسول�ف�ان جون وآخرون 
7 .24، ص2008ع�ة، اإلس�ندر�ة الدار الجامحو�مة الشر�ات ودور أعضاء مجالس اإلدارة والمدر�ن التنفیذیین، سل�مان دمحم مصطفى، . 
8 .66سول�ف�ان جون وآخرون، مرجع سب� ذ�ره، ص . 
9 مجلـة جامعـة دمشـ� ، الشر�ات المسـاهمة مـابین الحو�مـة و القـوانین التعل�مـات  حالـة دراسـ�ة للشـر�ات المسـاهمة العامـة العمان�ـة،ر�حاو� مها. 

.98،ص 2008،، العدد األول24المجلد —للعلوم االقتصاد�ة و القانون�ة 
10 .67سول�ف�ان جون وآخرون،مرجع سب� ذ�ره ، ص . 
11 جامعـة دراسـة حالـة الجزائـر، -إم�ان�ة تطبی� م�ادئ منظمة التعاون والتنم�ة االقتصاد�ة بخصوص الحو�مة في الـ�الد العر��ـةعبد المجید قد�، .

.1الجزائر ص
12 .2جون سل�فان، مرجع سب� ذ�ره، ص.
13 .10،11هاجرة، مرجع سب� ذ�ره، صبوقرة را�ح وغانم . 
14 .8،ص2007منشورات بنك االستثمار القومي،الحو�مة ومعاییرها مع إشارة خاصة لنم� تطب�قها في مصر،، محدداتدمحم حسن یوسف.

ظلفيوالمراجعةللمحاس�ةاألولالدوليالمؤتمر،المال�ةالقوائمونزاهةجودةتفعیلفيوأهمیتهاالحو�مة، دوربن عمارة منصور نحولي دمحم.15

.6،ص2012د�سمبر05و04مسیلة، لیومي بجامعةالدول�ة،األعمالبیئة
16. ، الملتقـى الـوطني حـول حو�مـة الشـر�ات دور تطبی� آل�ات حو�مة الشر�ات فـي التقلیـل مـن الفسـاد المـالي واإلدار� قرشي العید، ولید بن تر�ـي،
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إس��اتيجية إدارة الطلب ع�� املياه ودور�ا �� تحقيق حوكمة املياه �� ا��زائر

:تم�يد

�سي�� العرض، ال�� ��دف إ�� إس��اتيجيةمنصبا ع�� ) ومن بي��ا ا��زائر(ح�� وقت قر�ب، ظل ا�تمام معظم الدول 

البحث عن مصادر مائية جديدة وتطو�ر�ا لز�ادة كمية املياه املعروضة لتلبية حاجات ا��تمع من املياه، والذي يتطلب 

و�دون . ت�اليف واس�ثمارات ��مة تتحملھ الدولة �� �سي�� �ذا القطاع من أجل تحس�ن ا��دمة العمومية للموارد املائية

لكن . ، تم توظيف اس�ثمارات كب��ة وإقامة م�شآت الب�ية التحتية و�شغيل�ا وصيان��اع�� املياهإدارة الطلببا�تمام كب��

السياسات ا��الية �ش�د تحوال نحو �سي�� الطلب ملواج�ة الوضع املا�ي ا��ديد، الناتج عن عدد من العوامل امل��اكمة مثل 

زدياد الت�اليف وا��صصات املالية الكب��ة لبناء الب�ية التحتية للمياه، است��اف املوارد املائية وتد�ور�ا النو��، ا

.....و�ستخدام غ�� الكفء ل�ا، و�فتقار إ�� تخطيط شمو�� ل�ا، 

دبلن الطلب ع�� املياه لم يبدأ �� ال��وز إال �� أوائل ال�سعينات من القرن املا���، و�� بيان إدارةإس��اتيجيةإن مف�وم 

، والذي أقر بمبدآن يتضمنان أن املياه لد��ا قيمة اقتصادية �� �ل استخداما��ا املتنافسة؛ وأيضا أن تنمية 1992سنة 

ب�ن املستخدم�ن للمياه وا��طط�ن وصا��� السياسات �� �ل " من�� املشاركة"وإدارة املياه البد أن تتم ع�� أساس 

زو�يدةمحسن : الدكتوره�ي أحمد: الدكتور 

جـامعة قاصدي مر�اح، ورقلة، ا��زائرجـامعة الش�يد حمھ ��ضر، الوادي، ا��زائر

Teiahmed39@gmail.comzoubidamo@yahoo.fr

:م��ص
إدارة الطلب ع�� املياه ودور�ا �� تحقيق حوكمة املياه �آلية ل��شيد واستدامة استخدام املياه إس��اتيجية أ�ميةإبرازإ��الدراسة�ذه��دف

استعرضتإدارة الطلب ع�� املياه؛إس��اتيجية وم�وناتمف�وم وأ�دافقدمت الورقة . والتقليل من �نفاق ا���ومي لقطاع املياه �� ا��زائر

إدارة الطلب إس��اتيجيةإدارة الطلب ع�� املياه من خالل ال��ك�� ع�� �دوات �قتصادية؛ كما أبرزت الدراسة واقع إس��اتيجيةأدوات الدراسة أيضا

املياهخدمات�سي����ا��اصالقطاعملشاركةا��زائر�ةالتجر�ة: من خالل �عض �دوات وال�� من بي��اع�� املياه �� السياسة املائية ل��زائر

.2005ا��ماية القانونية للمياه �� ا��زائر من خالل قانون املياه والسياسة ال�سع��ية ��دمات املياه، وأخ��االص��،الصرفو 

.التنمية املستدامةحوكمة املياه، ال�سع��، إدارة الطلب ع�� املياه،:ال�لمات املفتاحية

Abstract: 
The aim of this study is to highlight the importance of Water Demand Management strategy and its role in achieving 

water governance as a mechanism for rationalizing and sustaining water use and reducing government spending for the 
water sector in Algeria. The study also highlighted the Water Demand Management strategy tools by focusing on 
economic instruments. The study also highlighted the reality of Water Demand Management strategy in the water 
policy of Algeria through a number of tools, including: the Algerian experience The participation of the private sector 
in the management of water and sanitation services, the pricing policy for water services, and finally the legal 
protection of water in Algeria through the Water Law 2005.

Key Words: water demand management, water governance, pricing, sustainable development.
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2018مارس 14و13يومي 

املياه �� إس��اتيجية مقدمة من طرف البنك الدو�� لبعض مناطق العالم ومن ناحية أخرى فإن إدارة الطلب ع��.املستو�ات

.الشرق �وسط وشمال إفر�قياال�� �عا�ي من أزمة مائية حادة، وتأ�ي �� مقدمة �ذه املناطق 

إدارة الطلب إس��اتيجيةإ�� أي مدى يمكن أن �سا�م : من خالل ما سبق رأينا أن ت�ون إش�الية البحث �� السؤال التا��

ع�� املياه إ�� ترشيد استخدام املاء �ش�ل مستدام و�� تحقيق حوكمة املياه؟

:سنحاول �جابة عن �ش�الية املطروحة من خالل تحليلنا للمحاور الرئ�سية التالية

إدارة الطلب ع�� املياه؛س��اتيجية�طار النظري إل : أوال

).�عض �دوات(إدارة الطلب ع�� املياه �� السياسة املائية ل��زائرس��اتيجيةإواقع :ثانيا

. إدارة الطلب ع�� املياهس��اتيجية�طار النظري إل : أوال

�س�� بـ الفكر املا�ي إدارة الطلب ع�� املياه �و التوجھ إ�� �دارة ا��ديثة للموارد املائية أو ماإس��اتيجيةإن التوجھ نحو 

1992دي جان��و سنة ومؤتمر البي�ية والتنمية بر�و1992حيث �عد بيان املؤتمر الدو�� حول املاء والب�ئة بدبلن ا��ديد، 

بمثابة نقطة البداية فيما �س�� بالفكر املا�ي ا��ديد حيث أكدت الدول ع�� إدارة التنمية املت�املة للموارد املائية بوصف�ا 

.جزءا من النظام البي�� الشامل

: ف�وم إدارة الطلب ع�� املياهم. 1

: �عددت التعار�ف ا��اصة بمف�وم إدارة الطلب ع�� املياه و�مكن إبراز �عض م��ا

�� مجموعة من �جراءات تحث �فراد �� أ�شط��م ع�� تنظيم كمية وثمن املياه، والطر�قة ال�� إدارة الطلب ع�� املياه

.1ف الضغوط ع�� املياه العذبة و�حافظ ع�� جود��ايصلون ��ا إل��ا ثم تصر�ف�ا، مما يخف

تطو�ر وتنفيذ اس��اتيجيات ��دف إ�� التأث�� �� الطلب، وذلك لتحقيق �ستخدام العادل  والكفء : " كما �عرف بأ��ا

.2واملستدام للمياه للموارد النادرة 

�� أي إجراء ذي نفع اجتما�� يقلل أو �عيد إعادة عمليات ��ب املياه أو اس��الك�ا املتوسط �� أوقات الندرة وا��فاف 

سواء من املياه السطحية أو ا��وفية، و��ون م�سقا مع ا��افظة ع�� نوعية املياه أو تحسي��ا، ومنھ �� �خ�� تحقيق أق��� 

.3منفعة ممكنة من مواردنا املائية

دارة الطلب ع�� املياه، رغم �ن�شار امل��ايد من خالل استعراض التعر�فات السابقة، نلمس صعو�ة وضع �عر�ف واحد إل 

ل�ذا املف�وم، و�عود بالدرجة �و�� إ�� أن إدارة الطلب ع�� املياه ال تتضمن مجموعة محددة من املمارسات املع��ف ��ا 

. واملتفق عل��ا

: رة الطلب ع�� املياهأ�داف إدا. 2

:��لالستعمال املستدام للمياه رئ�سيةأ�دافثالثةلتحقيقاملياهع��الطلبإدارة�س��

املائيةاملواردمن�لندرةلز�ادةن�يجةممكن،مدىأق���إ��املياهاستخدامكفاءة�عظيميجب:�قتصاديةالكفاءة-

�قتصاديةالتنميةمجرد�قتصادياملنظور �شملالحيثعل��ا،الطلبطبي�� وز�ادةكمورداملياهومحدوديةواملالية

والصيانةال�شغيلت�اليفو�غطيةاملالية،والتحدياتالفوائد بالت�اليف،عالقةع��أيضا�ن�باهيركزبلعامة،بصفة

. 4ا��تلفة �غراض��استخدام�اعندقيمة املياهوكذلكالتنفيذ،ع��املستحقةوا��وافزالتحتية،املائيةللب�ية

استخدامواستدامةتوز�عوعدالةكفاءةتحس�نع��مجمل�ا��تركزإجراءاتتطبيقإن الكفاءة �قتصادية تدعو إ��

: 5ما ي�� خاللمناملائية ا��الية،املوارد

ل��شيداملستخدمةالتقنياتمثل(املتخذ باإلجراءتأثردون تظلأغراضتحقيق��املياهاستخدامكفاءةتحس�ن-

؛)املياهتوز�عأثناءالفاقدتقليل��أوالري،��املياهاستخدام

تتطلبالمحاصيلإ��التحول مثل(أقلجودةأوأقلكمياتف��ا�ستخدمبحيثاملياهاستخدامأغراضأوطبيعة�عديل-

؛ )املعا��ةالصرفمياهاستخدامأواملياه،كميات من

.)التبخرمنالفاقدمنل��داللي��الري (�ستخدامكفاءة��م�اسبلتحقيقاملياهإطالقمناو�ات�غي��-
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:

العدالة�دفا��سبان��تأخذأناملياهع��الطلبإدارةلتنفيذإس��اتيجيةأيةع��يتع�ن:�جتماعيةالعدالة-

نظيفة، كمامياهع��ا��صول أمامحائالالفقريقفالأنوضماناملياه�سع��:القضايا ا��ساسةب�نومن�جتماعية،

كماالر�ف،��م��حاجياعنتختلفاملدينة��الفقراءفحاجياتباختالف املوقع،الفقراء��اجياتتختلف �ستجابة

كما.6والعملالتعليمفرصخاللمنأمام�اعائقايقفماو�ذا نظيفةمياهع��ا��صول مسؤولية�سرة��املرأةتتو��

ع�� وقبول�ا�دارةتلكمنالعائدف�مضمان��املياهع��الطلبإدارةقراراتاتخاذ��ا��ليةتمعات��امشاركة�ساعد

.7نجاح�ا احتمالثمومنأوسعنطاق

الستغالل املوارد الطبيعية و�صول البي�ية وا��فاظ عل��ا بصورة �ع�� توف�� الظروف املالئمة :البي�ية�ستدامة-

8.��يحة وفعلية لضمان أمن �جيال القادمة ل�ي ال �عا�ي من نضوب املوارد

: �9ستدامة البي�ية من خاللإدارة الطلب ع�� املياه �س�� لتحقيق �دف إن 

خالل تخفيض كمية ونوعية املياه املستخدمة؛التحكم �� استخدام املياه ��تلف �غراض من -

التحكم �� التلوث، من خالل معا��ة املياه امللوثة قبل تصر�ف�ا �� الطبيعية، ووضع ال��ت�بات الالزمة؛-

.التحكم �� الطلب، من خالل التحكم �� العوامل املؤثرة فيھ واملؤدية إ�� ارتفاعھ-

: إدارة الطلب ع�� املياهخصائص. 3

: 10إدارة الطلب ع�� املياه �عدة خصائص تتم�� ��ا، نذكر من بي��ا تتم�� 

إدارة الطلب ع�� عكس من�� إدارة العرض الذي �ان ينظر إ�� استخدام املياه ع�� أنھ مطلب يجب الوفاء بھ، ترى مقار�ة -

داب�� وا����ات �قتصادية أن استخدام املياه �و طلب يمكن التحكم فيھ و�عديلھ من خالل توظيف مختلف الت

؛....والتقنية،

إدارة الطلب ع�� املياه مع الكمية والنوعية بنفس القدر من ��مية، بحيث تدمج اعتبارات الكمية والنوعية للمياه تتعامل -

ضمن جميع تداب���ا؛

إدارة الطلب ع�� املياه ��تم بتحقيق الوفرات �� املياه، وكذلك الوفرات املالية؛-

تقوم إدارة الطلب ع�� �نتقال من التوجھ التقليدي الذي ��تم بز�ادة العرض، إ�� توجھ آخر ��تم باستدامة موارد املياه -

والب�ئة، فضال عن تحقيق التنمية �قتصادية و�جتماعية؛

تركز إدارة الطلب ع�� املياه ع�� السياسات أك�� من ترك���ا ع�� التكنولوجيات؛-

ارة الطلب ع�� املياه بالتعقيد �س�ب العامل ال�شري، إذ �س�ند إدارة الطلب ع�� املياه إ�� ا��اجة إ�� �غي�� تتم�� إد-

التصورات والسلوكيات واملواقف اتجاه املياه؛

كن �� كث�� من �حيان ت�ون إدارة الطلب ع�� املياه داعمة بصورة تلقائية أل�داف أخرى سياسية واجتماعية، ح�� لو لم ت-

.مصممة ألخذ �ذه ��داف �ع�ن �عتبار

: إدارة الطلب ع�� املياهمكونات إس��اتيجية. 4

إدارة إس��اتيجية إلدارة الطلب، حيث تتضمن إس��اتيجيةإن اعتماد إدارة الطلب كمن�� إلدارة أزمة املياه، يتطلب وضع 

الطلب ع�� املياه العديد من �س��اتيجيات الفرعية ال�� يمكن تص�يف�ا حسب ال�دف م��ا إ�� مجموعت�ن أساس�ت�ن كما 

: يو��ھ الش�ل التا��
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.إدارة الطلب ع�� املياهم�ونات إس��اتيجية ): 01(الش�ل رقم 

Source: Asset Management: Water Demand Management, Implementation Guide, 2004, p06: 
http://www.pacificwater.org/WaterDemandManagementI.pdf. page consultée le: (13/12/2017)

:اس��اتيجيات ترشيد العرض. 1.4

التبخر وال�سرب تتضمن �ذه �س��اتيجية �ل التداب�� و�جراءات ال�� من شأ��ا ا��افظة ع�� العرض املا�ي املتاح من 

الضياع �س�ب التبخر إعادة استخدام مياه الصرف الص�� والزرا�� وخسائر التخز�ن �� السدود وشب�ات الري، و 

ومن أمثلة التداب�� ال�� تحافظ ع�� . التوحلوال�سر�ات، أو تد�ور نوعي��ا ك��اجع نوعية املياه ا��زنة �� السدود بفعل 

وما يمكن مالحظتھ أن أغلب �ذه . 11والصنا��اك�شاف ال�سر�ات وإصالح�ا، ا��د من : العرض املا�ي وترشد من استخدامھ

.ذات طبيعة تقنية وتكنولوجيةالتداب�� ت�ون 

:تخفيض الطلباس��اتيجيات . 2.4

تخفيض طلب املياه الالزم لتحقيق �دف مع�ن دون املساس بجودتھ، كما ��دف تتضمن �ل التداب�� و�جراءات ال�ادفة إ�� 

�� املياه و�عمل ع�� التأث�� �� إ�� �غي�� السلوكيات اتجاه املياه، لذا ف�ذا النوع من �س��اتيجيات غالبا ما يخاطب مستعم

، وتحس�ن ممارسات )�ال�سع��(تفك���م وسلوكيا��م من خالل التوعية والتعليم مثال، أو فرض قيود ع�� استخدام املياه 

.12)�الري ليال مثال(إدارة املياه خاصة �� الزراعة 

:إدارة الطلب ع�� املياه �أحد مفا�يم حوكمة املياه. 5

املائية �� أ�سط معان��ا إ�� مجموعة مت�املة من النظم ال�� تتحكم بصنع القرارات ا��اصة بتطو�ر املوارد �ش�� ا��وكمة

ا��وكمة املائية تتعلق بمجموعة من النظم السياسية و�قتصادية : " املائية وإدار��ا، ووفقا للشراكة العاملية للمياه فإن

13".رة املوارد املائية، وتقديم ا��دمات املائية ع�� مختلف املستو�ات ا��تمعية و�جتماعية و�دار�ة املالئمة لتطو�ر إدا

بتصاعد حدة التنافس ع�� املياه، ت�ناول حوكمة املياه قرارات تحديد من يحصل ع�� املياه وم�� يحصل عل��ا، وكيف، و�� 

لب ع�� املياه �� من حيث ا��و�ر أحد مفا�يم ا��وكمة القرارات ال�� �ع�� ��ا إدارة الطلب ع�� املياه، لذلك فإن إدارة الط

، ومن ج�ة أخرى �س�� إدارة الطلب إ�� تحقيق �رتباط والتوازن 14إذ تنظم احتياجاتنا من املياه العذبة و�النوعية املطلو�ة

ة العامة و�و ما يجعل�ا ب�ن أ�داف تحس�ن كفاءة استخدام املياه، وتلك املتعلقة بالعدالة وا��افظة ع�� الب�ئة واملشارك

.15وسيلة فعالة ل��وكمة

لذا فعليھ، من أجل �عظيم فرص نجاح إدارة الطلب ع�� املياه فإنھ يجب أن يخطط ل�ا و�تم تطبيق�ا ع�� أ��ا جزء ال يتجزأ 

.من نظام تحس�ن حوكمة املياه

: أدوات سياسات إدارة الطلب ع�� املياه. 6

: �دوات املستخدمة �� سياسات إدارة الطلب ع�� املياه و��1995وآخرون سنة " bhatia" حدد العالم 

�نا إصالح حقوق املياه ) السياسات(واملؤسسية، و�شمل �دوات ) القانونية(ا��االت القادرة ع�� �غي�� الب�ئة ال�شر�عية -

؛16ه واملشاركة �� استعمال املياه والقوان�ن ا��اصة بمساعدة مستخدمي امليا

الكشف عن ال�سر�ات –فواقد املياه ا��د من-

أنظمة القياس –تخفيض الضغط -وإصالح�ا 

.إعادة استخدام املياه–

اس��اتيجيات تخفيض الطلب

إس��اتيجية إدارة الطلب ع�� املياه

القيود ع�� استخدام املياه –سياسات ال�سع��-

. استخدام �ج�زة املوفرة للمياه–التعليم والتوعية –

اس��اتيجيات ترشيد العرض
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:

امل�افآت ا��اصة �سوق املياه وال�� تؤثر مباشرة ع�� سلوكيات مستخدمي املياه ��دف حفظ املياه  الستخدام�ا، و�شمل -

إصالح �سع�� املياه وتقليص املساعدات ع�� اس��الك املياه باملناطق ا��ضر�ة، والت�اليف البي�ية، ) السياسات(�دوات �نا 

؛17والضرائب و�عانات �خرى 

؛18أدوات خارج نطاق السوق، و�شمل محددات الرخص ومراقبة التلوث ونظام ا��صص-

التدخل املباشر، و�شمل برامج الصيانة و�صالح؛-

.التوعية بقيمة املاء وآليات ترشيد استخدامھ-

: �دوات �قتصادية. 1.6

حوافز مالية ل��د من اس��الك املياه �� :وم��االعملية�جراءاتمنعددااملياهقطاع���قتصادية�دوات�شمل

املياه، وتقن�ن دعم أسعار املياه، باإلضافة إ�� وضع حوافز ���يعية ت�لفةالقطاعات ا��تلفة من خالل ال�سع�� واس��داد

.ا��اصالقطاع��فض اس��الك املياه، وتطبيق مبدأ امللوث الدافع، و���يع

:�سع�� املياه. 1.1.6

�� ظل ندرة املياه �عد �سع�� املياه أداة اقتصادية يمك��ا أن �س�م بدرجة ملموسة �� إدارة الطلب ع�� املياه، ور�ما تطبيق 

.19الفجوة ب�ن العرض والطلب �� �ذا ا��ال

إنھ من املسلم بھ اليوم عامليا وقد أكدت ذلك جميع املؤتمرات ال�� عقدت �� موضوع السياسة املائية : ؟ملاذا �سع�� املياه-

أن الدعائم �قتصادية �انت وال تزال �� ��سب و�ليق �� �سي�� املياه، ومن ذلك تقر�ر البنك العال�� عن التنمية 

تعمال املاء وترشيد اس��الكھ �� أن نطال��م بدفع ثمن املستدامة إذ يؤكد أن أن�� وسيلة ��مل الناس ع�� حسن اس

.20اس��الك�م للماء

كما أن بيان دبلن قد أورد ضمن مبادئھ التوج��ية أن للماء قيمة اقتصادية �� جميع استخدامھ، و��ب�� ال�سليم بأنھ سلعة 

ن املاء سلعة اقتصادية و اجتماعية، ولقد اقتصادية، كما أن الدراسات والوثائق ال�� ان�ثقت عن مؤتمرات الحقة اعت��ت أ

: 21أصبح من املسلم بھ ضرورة أن يفي سعر املياه باملتطلبات التالية

.توف�� موارد مالية لصيانة و�شغيل مرافق نقل املياه و توز�ع�ا-

. توف�� حوافز للمحافظة ع�� املياه، والعتماد تكنولوجيات مقتصدة �� اس��الك املياه-

ي�ب�� أن ي�ون اس��جاع الت�اليف �و ال�دف �د�ى عند تحديد سعر املياه ��تلف �ستخدامات، مع الس�� العتماد كما -

.�ي�ل �سع�� تدر��� و�سيط ي�ون شفافا وعادال

: املشاركة ب�ن القطاع�ن العام وا��اص. 2.1.6

��تصة �� ترت�بات �عاقدية مع القطاع ا��اص يقصد املشاركة ب�ن القطاع�ن العام وا��اص دخول ال�يئة ا���ومية ا

وتختلف درجة تو�� القطاع ا��اص املسؤولية عن . ليتو�� ع��ا �عض أو �ل أ�شط��ا �� تقديم ا��دمات املائية ل��م�ور العام

سؤولية ع�� ا��دمات املائية باختالف مستوى الشراكة املائية ال�� تمنح�ا ال�يئة العامة للقطاع ا��اص، ومدى س�� تلك امل

وت��اوح املشاركة ب�ن عقد خدمة �سيطة وعقد إدارة، تأج�� الشبكة و�متياز ح�� خروج الدولة من تقديم .خط متصل

�ذا وال تؤثر املشاركة ع�� ملكية وإدارة املوارد . ا��دمة، ول�ل م��ا مستوى مختلف من امللكية واملسؤوليات ال�شغيلية

.22ما تقع تحت سيطرة ورقابة القطاع العام�ساسية للمياه، وال�� عادة 

: الالمركز�ة وإدارة الري باملشاركة. 3.1.6

أداة رئ�سية من أدوات إدارة الطلب ع�� املياه، من أجل تحس�ن -بما �� ذلك الري باملشاركة-�عت�� الالمركز�ة �� إدارة املياه

ت�سم بندرة �ذا املورد وتتطلب الالمركز�ة مشاركة مجتمع املستخدم�ن كفاءة إدارة املوارد املائية السيما �� املناطق ال�� 

.ورابطا��م �� تصميم وتنفيذ و�شغيل وصيانة نظم املياه وخدما��ا

�عد خلق جمعيات مستخدمي مياه الري حال حيو�ا وإطارا مناسبا يمكن من خاللھ توعية املزارع�ن حول ضرورة وأ�مية 

.�23ات الري �سي�� وصيانة شب�ات وتج��
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2018مارس 14و13يومي 

: 24تتمثل فيما ي�� ��داف التالية: أ�داف الالمركز�ة وإدارة الري باملشاركة-

تخفيف �عباء عن �ا�ل ا���ومة �� �شغيل وإدارة وصيانة وإعادة تأ�يل نظم الري؛-

ة م��ا و�� �عطي املزارع�ن ���يع إدارة الري باملشاركة �ستخدام �قتصادي للمياه، وما يرتبط بذلك من ز�ادة �نتاجي-

الفرصة لتقدير ندرة املياه وت�لفة توصيل�ا إ�� موقع املزرعة؛

تحس�ن استدامة �ذا النظام عن طر�ق تمك�ن املستخدم�ن من توفيق ممارسات ال�شغيل والصيانة؛-

م؛تخفيض ت�اليف �شغيل مشار�ع الري من خالل مشارك��م بأعمال توز�ع و�شر املياه فيما بي��-

�سو�ة مختلف ا��الفات واملواضيع �خرى دون تدخل الدولة؛-

اش��اك املزارع�ن �� عمليات �سي�� وصيانة شب�ات الري وتحميل�م قسطا من املسؤولية من أجل �ستغالل العقال�ي ملوارد -

.املياه وا��افظة عل��ا

).�عض �دوات(ية ل��زائرواقع سياسات إدارة الطلب ع�� املياه �� السياسة املائ: ثانيا

انتقلت ا��زائر �� جزء من سياس��ا املائية من مرحلة التوجھ التام والك�� نحو إدارة العرض إ�� مرحلة أصبحت ��تم ف��ا 

سياسات إدارة عرض �عض من أدوات لذا سنقوم �� �ذا ا��ور �. بتضم�ن وإدراج تداب�� إدارة الطلب ضمن سياس��ا املائية

، السياسة ال�سع��ية للمياه، الص��والصرفاملياهخدمات�سي����ا��اصالقطاعملشاركةا��زائر�ةالتجر�ة:الطلب

.2005ا��ماية القانونية للمياه من خالل قانون املياه 

:الص��والصرفاملياهخدمات�سي����ا��اصالقطاعملشاركةا��زائر�ةالتجر�ة. 1

شرعت ا��زائر �� �عديل صيغ �سي�� املاء من أجل مز�د من الفعالية وتجنيد ال�� يواج��ا قطاع املياه أمام تحديات 

�م�انيات الوطنية و�جن�ية �� أحسن الظروف ح�� يجلب قطاع املياه املس�ثمر�ن وتوف�� عرض أفضل للماء وضمان �سي�� 

. 25تحول املاء إ�� مادة تجار�ة، ألنھ يبقى �� ا��زائر مادة اجتماعيةأنجع للموارد املائية املتوفرة والقابلة للتجنيد، دون 

املتعلق باملياه بتفو�ض �سي�� ا��دمات العمومية للمياه والتط��� 2005أوت 04املؤرخ �� 12- 05لقد نص القانون رقم 

�ة ملؤسسات املياه واستقطاب الدعم ومن أجل إصالح طرق ال�سي�� ورفع الكفاءة �دار . إ�� شر�ات خاصة بموجب اتفاقية

باالستعانة بخ��ة القطاع ا��اص �جن�� �� مجال �سي�� 2005املا�� من خالل املس�ثمر�ن، قامت وزارة املوارد املائية منذ 

وتوز�ع املياه بأك�� مدن ا��زائر ع�� غرار العاصمة، و�ران، قسنطينة، عنابة والطارف وذلك �� مرحلة أو�� �غرض بلوغ

ا��دمةمستخدميوعصرن��ا، وت�و�نال�سي��أنماطوتحديثاملياه،انقطاعف��اتاملتمثلة �� تقليص*��داف املسطرة

التحكم �� �سي�� قطاع املياه مما خلق الوطنية العموميةاملؤسسات��زو�ذا �عد. أطول لف��اتاملياهوتوف��العمومية

.26ا��زائر��ن باملياه خاصة �� املدن الك��ى أزمة حادة �� إمداد املواطن�ن 

:ا��زائرلواليةوالتط���للمياهالعموميةا��دمة�سي��تفو�ض.1.1

أورو �عد التوقيع ع�� بروتو�ول مليون  120قيمتھ)إدارةعقد(اتفاقية بتوقيع2005نوفم��  28قامت ا���ومة بتار�خ

و�شغيلإدارة��دف)suez-environnement" (سو�ز " الفر�سية مع الشركةسنواتخمسةوملدة،2003إتفاق �� فيفري 

 24ع��ساعة 24العاصمة املدينةا��زائرلس�انالشروباملاءتوف��أجلمنالص��والصرفاملياهمرافقجميعوصيانة

ان��اء�عدتوز�ع املياهعمليةل�سي��ا��زائر�ة�طاراتت�و�نع��العقدينصكما.27ال�سر�اتع��ال��ا�يوالقضاءساعة

أبرموقد.أش�ر06ملدةانتقاليةبف��ةمتبوعاسنوات05ملدة 2006مارس��01التنفيذح��ودخل.الفر�سيةالشركةعقد

، 2011أوت 31بحلول انت��الذيالعقدو�و" سيال " ل��زائر والتط���للمياهاملسا�مةشركة�س��أجلمنالعقد�ذا

العموميةا��دمات�سي��تفو�ضمن��مواصلةاتفاقبروتو�ول خاللمنالعموميةالسلطاتقررتالعقد��ايةوعند

2018.28سنة إ�� غاية 2011س�تم�� منابتداءاملدةبنفسجددوالتط���، والذيللمياه

: "ا��زائرسيال"العاصمة ا��زائر��والتط���املياهشركةنتائج.2.1

:29ذكريمكن "ا��زائرسيال"العاصمة با��زائروالتط���املياهلشركةاملنجزةالعملياتب�نمن
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:

خدمات�سي��مجال��معارف�اوتحس�تا��زائر�ةالكفاءةتطورتحيثا��زائر��ن،املوظف�نإ���جن�يةا����اتنقل–

ملراقبةخاصنظامإ�� وضعباإلضافةا��ديثة،التكنولوجياذاتعملبوسائلاملصا��مختلفتدعيموتم.واملاءالتط���

صيانةعمليةتوسيع�عدالستغالل املياها��زافيةالفوات��عددتخفيض،"املتيجة "ملنطقة ا��وفيةاملياهاستغاللعملية

.العداداتو�غي��

ساعة 14إ�� 12منبمعدليومي�ش�لمزودون  22.7%م��م،**2009سنة أكتو�ر��باملياهالس�انمن%73.6تزو�د–

�لم؛ 4.000طول منش�ر�ا�لم 07إ�� 06منبوت��ةمستمر�ش�لالشبكة��تجديدمعيوميا،

وال�ستعمل املاءفرد 180.000وجودقدركمايوميا،3/م 50.000تحصيلتمحيثال�سر�اتمناطقعناملنتظمالبحث–

م��م؛ألف 100واس��جاعالفاتورةثمنيدفع

قنوات التط���من�لم 56وتجديدتوصيل15.000والشروبباملاءال��و�دشبكةمن�لم 100إ�� 50نحوتجديد–

، وتصليح2009خالل والتط���للمياهوورشةمشروع 747وإنجازسنة،�لاملستعملةاملياهمن3ممليون  102ومعا��ة

.200030سنة 40%�انت�عدما30%بـامل�سر�ةاملياهقدرتف�سرب،نقطة 20.000

أنھ تم  ���يل تحسنا �� العديد من " جون مارك جا�ن " سنوات من ال�شاط أكد 03أما عن حصيلة الشركة �عد 

ا��االت، وتم إقامة العديد من امل�شآت ا��ديدة م��ا نظام املراقبة عن �عد، كما ن��ت الشركة �� ضمان استقرار توف�� 

مس��لك للمياه لم ي�ونوا مدرج�ن �� الشبكة الرسمية ) ألف100(املياه وتطو�ر شبكة الصرف الص��، وتم اس��جاع 

�عدما �انت تقدر بحوا�� %30، أما �سبة الضياع أو ال�سر�ات فقد قدرت بحوا�� )مس��لك�ن لم يمتل�وا عدادات للمياه(

. 31)�سرب ش�ر�ا2000(، و�تم إصالح 2000سنة 40%

:نذكر م��ا" يال س" من النتائج �خرى ال�� حقق��ا شركة 

الشروب، حيث وصلت �سبة ال��و�دباملاءال��و�دفقد تم ���يل تحسن كب�� �� مستو�ات :من حيث جودة ا��دمة-1

تم ومن ناحية أخرى . سنوات فقط من بداية العقد03، �عد %95الشروب ع�� مدار الساعة و�صفة يومية بأك�� من ماءب

:والش�ل التا�� يب�ن ذلك.32يتم معا����اتطور �� عدد الش�اوى ال�� ���يل 

".سيال"من طرف تطور �� عدد الش�اوى ال�� يتم معا����ا):02(الش�ل رقم 

Source: Clarissa VITIELLO, SEAAL, Société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger,
Exemple d’un partenariat public privé innovant, OCDE, Tunis, 8-9 juillet 2009, 
p16: www.oecd.org/mena/governance/43371773.pdf. Page consulté le :(25/12/2017).

معا����ا، حيث وصلت �سبة من خالل الش�ل يالحظ انخفاض �� عدد الش�اوى املقدمة، وارتفاع �سبة الش�اوى ال�� يتم

.جودة ا��دمة املقدمة، مما يدل ع�� تحسن %100املعا��ة �� السنة الثالثة 

حالة 3355تم ���يل ارتفاع �� عدد ال�سر�ات من قنوات التوز�ع ال�� يتم إصالح�ا من : من حيث صيانة شبكة التوز�ع-2

�� ح�ن تم ���يل انخفاض محسوس �� الزمن الالزم إلصالح . الثةحالة �سرب �� السنة الث�5061سرب �� السنة �و�� إ�� 
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أيام �� السنة �و�� من بداية العقد إ�� أقل من يوم�ن  �� السنة الثالثة، 04ال�سر�ات، حيث انخفضت ف��ة �صالح من 

:والش�ل التا�� يو�� ذلك. 33و�و معدل جيد وفقا للمعاي�� العاملية

.الزمن الالزم إلصالح ال�سر�اتتطور ):04(الش�ل رقم . عدد ال�سر�ات ال�� تم إصالح�ا من طرف سيال):03(الش�ل رقم 

Source: Ibid, P16.

لقد تم تحقيق نتائج ايجابية �� مجال عدد �سر املر�وطة بالشبكة : املوصول�ن �شبكة التوز�عمن حيث عدد املش��ك�ن-3

:والش�ل التا�� يو�� ذلك. 34العقدسنوات فقط من بداية�03عد 

.تطور عدد املش��ك�ن املوصول�ن �شبكة التوز�ع):05(الش�ل رقم

Source: Ibid, P 17.

شبكة بدأت ا��زائر خالل السنوات �خ��ة ب�سط�� برامج لتجديد وإعادة تأ�يل :الكشف عن ال�سر�ات وإصالح�ا-4

.35من الواليات، خاصة الواليات الك��ى كقسنطينة، و�ران، ا��زائر العاصمة، وعنابةال��و�د باملاء الشروب �� العديد

الشروب ��دف تخفيض من باملاءالتمو�نوشب�اتقنواتوتجديدتأ�يلل�ذا قامت الدولة �عدة عمليات خاصة بإعادة

 %بـتقدر)و�جتما��الوط�� �قتصاديا��لسحسب(ال�سرب �سبة�انت�سب �سرب املياه �� شب�ات التوز�ع، حيث

36%.35إ�� 20ماب�ناليوم، وت��اوح50

30مدينة، ��دف تخفيض معدل �سرب املياه أكثـر، حيث تقلص بالعاصمة من 12تحديث شب�ات 2012حيث تم �� سنة 

.37قاي�س الدوليةباملائة وفقا للم15و10، إال أن املعدل املرغوب يقدر ما ب�ن %20و17إ�� % 35و

�لم 30.000املوارد املائية أن تجديد شبكة ال��و�د باملاء الشروب ستمس حوا�� أر�ع�ن مدينة، وستخص ارةوز تأكدكما 

؛ وإ�� توسيع شبكة ال��و�د من )مليار دينار1500الذي رصد لھ مبلغ (2019-2015من القنوات خالل ا��ما��� املقبل 

. خالل رفع �سبة الر�ط وتأ�يل الشبكة من ج�ة أخرى 

�لم من �ناب�ب �5.000ناك حوا�� . تحقيق �ذه ��داف �س��اتيجية �� ��اية ا��ما��� املقبل" وأشار إ�� أنھ من أجل 

. 38"ال�� يجب تأ�يل�ا سنو�ا 
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:

ام م��ايد بقياس الكميات املس��لكة من املياه والتخ�� عن التقدير ا��زا�� ل�ا، ومن أصبح �ناك ا�تم: ��تمام بالقياس-5

. مظا�ر �ذا ��تمام ال��ك�� ع�� تركيب العدادات و�غي�� العدادات املعطلة وغ�� الدقيقة

، 2013عداد سنة 160.000املسؤولة عن �سي�� املياه والصرف الص�� بو�ران، فقد تقرر تركيب " SEOR"فحسب شركة 

.  39عداد معطل �س�ب التقادم145000كما س�تم �غي�� 

عداد �� 97000بتغي�� أك�� من " سيال " وكمثال ع�� تجر�ة ا��زائر العاصمة �� إطار ال�سي�� املفوض، فقد قامت شركة 

03خالل % 19إ�� % 22س ا��زا�� من �� انخفاض القيااتو�ال�و��، عداد �� السنة�24739عدما �ان العدد السنة الثالثة، 

:و�ش�ال التالية تو�� ذلك.40سنوات

.�سبة القياس ا��زا��تطور ): 07(الش�ل رقم.   عدد العدادات ال�� تم �غي���اتطور ):06(الش�ل رقم

Source: Clarissa VITIELLO, op.cit, PP 17-18.

لإلشارة فإن عملية ا��ساب الدقيق الستغالل املياه تج�� املواطن ع�� �بتعاد عن ثقافة التبذير، و�� �ذا السياق، �س�� 

ا��تصة �� صنع العدادات، إ�� الرفع من طاقات �نتاج الوط�� �� مجال عدادات املياه ذات " 3ايدرو " شركة 

علوماتية ا��ديثة �� مجال ال�سي�� �عد العقد �خ�� امل��م مع اك�� مؤسسة التكنولوجيات املتطورة ا���ز باألنظمة امل

اق��اح عدادات جديدة لصا�� الديوان الوط�� لسقي �را��� 2012، حيث تم خالل سنة "اي��ون " أمر�كية �� �ذا ا��ال 

ه أو �حواض املائية حيث سي�ون ل�ل فالح الفالحية الستغالل�ا �� مجال نقل وتوز�ع املياه انطالقا من محطات معا��ة امليا

.عداده ا��اص

.السياسة ال�سع��ية ��دمات املياه. 2

مماالعامملؤسسات القطاعبھوتوز�ع، مو�لوإنتاج،استكشاف،: مراحلھو�مختلفببالدنااملياهقطاع���ستغاللإن

املياهلتوف��ا��قيقيةو�غطية الت�اليفج�ة،منم�مةواس�ثماراتكب��ةماليةمواردبتوف���خ��ة�ذهقياميتطلب

. أخرى ج�ةمناملاء�سع��ةبواسطة

ل�ذا�ليا،الدولة��اتتكفلأناملمكنغ��منتمو�ل،مصادرعل��ا تتطلبوا��فاظوتوز�ع�اونقل�ااملياهكما أن �عبئة

يتمثلاملصدر�ذاالذا�ي،التمو�لمصادرلتوف��و�س��املياه،قطاعتنميةحول استمرار�ةتتمحور إس��اتيجيةوضعيجب

.41للمس��لك�نتقدم�اال��ا��دماتمقابلاملياهمؤسسةتحصل عليھالذيالثمن��

: �سع��ة املياه الصا��ة للشرب والصناعة.1.2

لعملالالزمةوامل�شآتالتنقيةومحطاتالشب�ات�افةوإ�شاءللمستخدم�نوالصناعةالشربمياهبتوف��الدولةتقوم

ثابتاجزءاللشربالصا��باملاءلل��و�د) للشربالصا��املاء�سع��ات(ا��اصةالفوترةبدفعاملستعملون الشبكة، و��لف

صيانةت�اليفمنوكذااملاء،عدادوصيانة�ش��اكت�اليفمنجزءأو�للتغطيةالثابتيحدد ا��زءحيثومتغ��ا،

منانطالقااملستعمل�س��لكھالذياملاء��محسبفيحدداملتغ��ا��زءأمابالشب�ات العمومية،املستعملإيصاالت

.العموميةبالشبكة�يصال
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�دارات�سر،(املستعمل�نفئات�شملحيثاملاءاس��الكوأقساطاملستعمل�نفئاتمختلفع��املياهتوز�عيتم

).والسياحيةالصناعيةالوحداتا��دمات،قطاعوا��رفي�ن، ومصا��

 (03)ثالثة�لاملكعببامل��تحدداس��الكبأقساطا��ددةالفئاتحسباملستعملون �س��لك�اال��املاءكمياتتوزع

 (03)ثالثة�لاس��الكأقساط (04)أر�عةع���و��الفئةملستعم��بال�سبةاملس��لكةالكمياتتقسمأش�ر، حيث

.42والثالثةالثانيةالفئةمناملستعمل�نع��لالس��الكوحيدو�طبق قسطأش�ر،

املرسومحسبنظام �سع��ة جديد واملطبق حاليا �� ا��زائرو�صدور  قانون املياه ا��ديد تم إرساء ، 2005جانفي ��09

الشروبباملاءلل��و�دالعموميةا��دمات�سع��لقواعد، ا��دد 2005جانفي ��09املؤرخ، 05-13رقمالتنفيذي

�ع�نوتأخذا��ددةالتعر�فيةاملناطقحسبتختلفتدر�جيةيحدد �عر�فةوالذيبھ،املتعلقةالتعر�فاتوكذاوالتط���

:��السياسة ال�سع��ية بما يالتعر�فة، حيث تم��ت ع��رات��ااس��الكھ التغي��اتو��ماملس��لكفئة�عتبار

ي�ب�� ألسعار خدمات املياه أن �غطي كال أو جزء من �عباء املالية لالس�ثمار واستغالل وصيانة وتجديد امل�شآت املرتبطة -

ب�سي�� ا��دمات العمومية؛ 

حماية املياه؛التوازن املا��، التضامن �جتما��، التحف�� ع�� اقتصاد املياه،: تقوم سياسة ال�سع�� ع��-

التعر�فة؛لنفستخضعمناطق 10منبدالمناطق 03إ��التعر�فيةاملناطقتقليص-

أصناف؛ 04منبدالأصناف 03إ��املستعمل�نتص�يف-

:وا��دول التا�� يب�ن دلك. تقسيم ا��زائر إ�� خمس مناطق �سع��ية إقليمية بدال من عشر مناطق-

.الوالياتحسب�قليميةال�سع��يةاملناطق): 01(ا��دول رقم 

املناطق 

ال�سع��ية 

�قليمية

الواليات املغطاة
السعر القاعدي للماء 

)3م/ ج.د(الشروب 

السعر القاعدي 

للتط���

)3م/ج.د(

ا��زائر
-ت��ي وزو–بومرداس - ت�بازة -املدية -البليدة-ا��زائر

.سطيف–بجاية -املسيلة - برج بوعر�رج –البو�رة 
6,302,35

و�ران
سيدي -معسكر -مستغانم–تلمسان -ع�ن تموش�ت -و�ران 

.البيض–النعامة -سعيدة -بلعباس 
6,302,35

قسنطينة
-عنابة -�سكرة -خ�شلة -باتنة -ميلة–جيجل - قسنطينة 

. أم البوا��-ت�سة-قاملة-سوق أ�راس-سكيكدة -الطارف 
6.302,35

الشلف
–ت�سمسيلت -تيارت –غل��ان -ع�ن الدفلة -الشلف 

ا��لفة
6.102.20

ورقلة
–تندوف -�شار-غرداية–�غواط -إل��ي - الوادي -ورقلة 

.تم��است-أدرار
5.802,10

يحدد قواعد �سع�� ا��دمات العمومية لل��و�د ، 2005جانفي �09ـ املوافق  لـ1425مؤرخ �� ذي القعدة 13- 05مرسوم تنفيذي رقم : املصدر

.6ص،12/01/2005، الصادر بتار�خ  05العدد ، ا��ر�دة الرسمية،باملاء الشروب والتط��� وكذا التعر�فات املتعلقة بھ

أما سلم �سع��ة ا��دمات العموميـة لل��و�د باملـاء الصا�� للشرب والتط�يـر فإنھ يخضع إ�� مبدأ التطور التدر��� لألسعار 

: إقليميةأش�ر �� �ل منطقة �سع��ية ) 03(حسب فئات املستعمل�ن وأقساط �س��الك �ل ثالثة 

.2005التط�يـر ابتداءا من جانفي نظام �سع��ة املياه الصا��ة للشرب و :)02(ا��دول رقم 

ا��دمة العمومية للتط���ا��دمة العمومية لل��و�د باملاء الشروبأقساط �س��الك �ل ثالثة 
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معامالتأش�ر) 03(فئات املستعمل�ن

الضرب
)3م/ج.د(ال�سع��ة املطبقة 

معامالت

الضرب

ال�سع��ة املطبقة 

)3م/ج.د(

�سر: 01الفئة 

القسط �ول 

القسط الثا�ي

القسط الثالث

القسط الرا�ع

أش�ر3/03م25إ�� 0من 

أش�ر3/3م55إ�� 26من 

أش�ر3/3م82إ�� 56من 

أش�ر3/03م82أك�� من 

0

0,1

3,25

5,5

6,5

0

وحدة0,1

وحدة3,25

وحدة5,5

وحدة6,5

0

0,1

3,25

5,5

6,5

0

وحدة0,1

وحدة3,25

وحدة5,5

وحدة6,5

-�دارات: 02الفئة 

ا��رفيون، ومصا�� 

قطاع ا��دمات

وحدة5,55,5وحدة5,55,5سعر موحد

الوحدات      : 03الفئة 

لصناعية وا

.سياحيةال

وحدة6,56,5وحدة6,56,5سعر موحد

.7-6، مرجع سب� ذ�ره، ص ص05-13رقمالتنفیذ�المرسوممن 16و10من إعداد ال�احثین �االعتماد على المادة :المصدر

6.30إ�� 5.8 0إ��ب�نمافقطيدفعاملس��لكأننجدا��زائر��ا��اليةاملياه�سع��ةإ��نظرنامن ا��دول أعاله إذا

�لفةفيھتصلالذيالوقت��للتط���،بال�سبة3م/ج.د2.35إ��  2.10ب�ن إ��وماللشرب،الصا��للماءبال�سبة3م/ج.د

يحفزوال���عالو�ذا.املياهمناملط�رالواحدللم�� املكعبج.د22وج.د31إ�� الشروباملاءمنالواحداملكعبامل��

.املا�ي�س��الكترشيدع��

حيث تفوق ت�لفة (�كذا ورغم �ذه التعديالت تبقى �سعار منخفضة سواء مقارنة بت�اليف التعبئة و�سي�� املياه وطنيا 

، 43أو مقارنة بمستو�ات �سعار املعمول ��ا �� بلدان حوض البحر �بيض املتوسط) ج.د50امل�� مكعب الواحد من املاء 

، و�� مرسيليا 3دوالر م0.60، و�� تو�س 3م/دوالر0.70شرب �� الدار البيضاء باملغرب حيث تبلغ ال�سع��ة املتوسطة ملياه ال

3.44م/دوالر0.13، أما �� ا��زائر بـ 3م/دوالر1.20بفر�سا بـ 

منتوف�� مصادر تمو�ل،عل��اوا��فاظوتوز�ع�اونقل�ااملياه�عبئةتتطلبالشرب،ملياهالعموميةا��دمةفإن�نامن

لتوف��و�س��املياه،قطاعاستمرار�ة تنميةحول تتمحور إس��اتيجيةوضعيجبل�ذا�ليا،الدولةا��تتكفلأناملمكنغ��

تقدم�اال��مقابل ا��دماتمؤسسة املياهعليھتحصلالذيالثمن��يتمثلاملصدر�ذاالذا�ي،التمو�لمصادر

.للمواطن�ن

:��2005 ا��زائر من خالل قانون املياه ا��ديد ا��ماية القانونية للمياه . 3

، يمكن أن نلمس أن �ذا القانون يتضمن الكث�� من النصوص ال�� من شأ��ا أن 12-05قانون املياه من خالل �طالع ع�� 

من 12-05وفيما ي�� قراءة للقانون . تنظم الطلب ع�� املياه، حيث يتضمن نصوص تتعلق بامللكية و��نظيم ال��ب والتلوث

:خالل �ذه ا��وانب

:التلوث. 1.3

جملة من املواد ال�� تب�ن أ�م �ليات القانونية ذات الطا�ع الوقا�ي 12-05قانون املياه أر��� املشرع ا��زائري من خالل 

.والطا�ع التدخ�� ��ماية املوارد املائية وصيان��ا من �ل أش�ال التلوث و�ستعمال الالعقال�ي

:وتتمثل �ذه �ليات من خالل املواد التالية

يخضع رمي �فرازات أو تفر�غ أو إيداع �ل أنواع املواد ال�� �ش�ل خطر �سمم أو ضررا باألمالك العمومية للماء :44املادة -

. 45إ�� ترخيص، تحدد شروط وكيفيات منحھ عن طر�ق التنظيم
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عندوتضاعف العقو�ة(ج،  .د 100.000إ�� 10.000منغرامة��) 171املادة(فالعقو�ةأما من يخالف أح�ام �ذه املادة 

.46)العود

عندما تضر �فرازات أو املواد محل الرخصة بالقدرة ع�� ) 44املنصوص عليھ �� املادة (يرفض منح ال��خيص :45املادة -

التجديد الطبي�� للمياه، أو بمتطلبات استعمال املياه، أو بال��ة والنظافة العمومية، أو بحماية �نظمة البي�ية املائية، أو 

؛47يھ املال��السيالن العادي للمياه، أو بأ�شطة ال��ف

حظر تفر�غ املياه القذرة م�ما �انت طبيع��ا أو ص��ا �� �بار وا��فر وأروقة التقاء املياه والينابيع وأماكن الشرب :46املادة -

العمومية والوديان ا��افة والقنوات؛ وحظر وضع أو طمر املواد الغ�� ال��ية ال�� من شأ��ا أن تلوث املياه ا��وفية؛ 

أو طمر�ا �� الوديان والبح��ات وال��ك و �ماكن القر�بة من �بار وا��فر وأروقة التقاء املياه /جثث ا��يوانات ووحظر رمي 

.48والينابيع وأماكن الشرب العمومية

50.000سنوات و�غرامة من05ا���س من سنة إ�� ��) 172املادة(فالعقو�ةأما من يخالف أح�ام �ذه املادة 

. 49)وتضاعف العقو�ة عند العود(ج، .د 1.000.000إ��

إلزام �ل م�شأة مصنفة �عت�� تفر�غا��ا ملوثة بوضع م�شآت تصفية مالئمة، و�مطابقة م�شآ��ا وكذا كيفيات :47املادة -

.50معا��ة ميا��ا وامل��سبة حسب معاي�� التفر�غ ا��ددة عن طر�ق التنظيم

وتضاعف العقو�ة (ج، .د1.000.000إ�� 100.000غرامة من ��)173املادة(فالعقو�ةأما من يخالف أح�ام �ذه املادة 

).عند العود

يخضع �ل تفر�غ �� الشبكة العمومية للتط��� أو �� محطة تصفية املياه القذرة غ�� امل��لية لل��خيص املسبق :119املادة -

أما من يخالف أح�ام �ذه .51التفر�غ إ�� وجوب املعا��ة املسبقةو�مكن أن يخضع �ذا. من �دارة امل�لفة باملوارد املائية

ج، أو بإحدى .د500.000إ�� 100.000أش�ر و�غرامة من 06ا���س من ش�ر�ن إ�� ��)177املادة(فالعقو�ةاملادة 

.52)وتضاعف العقو�ة عند العود. (العقو�ت�ن فقط

: �طار القانو�ي املنظم الستعمال املياه. 2.3

جملة من النصوص القانونية املنظمة ل��ب املياه من مختلف 12-05قانون املياه املشرع ا��زائري من خالل وضع

:مصادر�ا بما ي�ناسب مع قدر��ا ع�� التجدد الطبي��، وكذا أ�م العقو�ات �� املواد التالية

:بداخل نطاق ا��ماية الكمية:32املادة -

ر جديدة أو أي �غي��ات للم�شآت املوجودة ال�� من شا��ا أن ترفع من امل�سوب املستخرج؛يمنع إنجاز أية آبار أو حف-

تخضع إ�� ترخيص �دارة امل�لفة باملوارد املائية �ل أشغال تبديل أو إعادة ��يئة م�شآت الري ا��ديدة؛-

53.قاط �ستخراج أو توقيف�ايمكن لإلدارة امل�لفة باملوارد املائية أن تقوم بتحديد م�سوب استغالل �عض ن-

إ�� 50.000سنوات و�غرامة من03أش�ر إ�� 06ا���س من ��) 170املادة(فالعقو�ةأما من يخالف أح�ام �ذه املادة 

. 54)العود�� حالةالعقو�ةوتضاعفاملستعملةواملعداتالتج���اتمصادرةمع إم�انية(ج، .د1.000.000

القيام بأي استعمال للموارد املائية بما �� ذلك املياه املوج�ة لالستعمال الفال�� واملياه غ�� العادية من ال يمكن :71املادة -

طرف أ��اص طبيعي�ن ومعنو��ن خاضع�ن للقانون العام أو القانون ا��اص، عن طر�ق م�شآت و�يا�ل استخراج املاء، أو 

.55لم من قبل �دارة ا��تصةمن أجل تر�ية املائيات إال بموجب رخصة أو امتياز �س

:56استعمال املوارد املائية، العمليات ال�� تتضمنتخضع لنظام رخصة : 75املادة -

؛املياه ا��وفيةإنجاز آبار أو حفر الستخراج  -*

إنجاز م�شآت تنقيب عن املنبع غ�� املوج�ة لالستغالل التجاري؛-*

ا���ز، باست�ناء السدود الستخراج املياه السطحية؛بناء م�شآت و�يا�ل التحو�ل أو ال�� أو -*

.إقامة �ل امل�شآت أو ال�يا�ل �خرى الستخراج املياه ا��وفية أو السطحية-*
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:

إ�� 100.000أش�ر إ�� س�ت�ن و�غرامة من06ا���س من ��) 174املادة(فالعقو�ةأما من يخالف أح�ام �ذه املادة 

. 57)العودحالة��العقو�ةوتضاعفاملستعملةواملعداتالتج���اتمصادرةمع إم�انية(ج، .د500.000

:خالصة

:من خالل �ذا البحث توصلنا إ�� النتائج التالية

إدارة الطلب ع�� املياه، �و التوجھ نحو �دارة ا��ديثة للموارد املائية وال�� ��دف إ�� ا��افظة إس��اتيجيةإن التوجھ نحو -

وحماية جودة ونوعية املياه، أي التوفيق ب�ن نوعية املياه وعرض استخداما��ا، وكذا تحس�ن كفاءة استخدام املياه خاصة �� 

من الفاقد �� كمية املياه وجود��ا، و�ستمرار �� توف�� املياه �� أوقات مجال الري وتحس�ن صيانة املياه ورفع كفاء��ا وا��د

ال��مة ال�� تتحمل�ا الدولة �� �سي�� �ذا الت�اليف وا��صصات املاليةالندرة وا��فاف، ومن ج�ة أخرى التقليل من 

. القطاع

جب أن ت�ون �سعار عادلة ومنصفة، ول�ذا يجب من املمكن أن ي�ون �سع�� املياه أداة فعالة إلدارة خدمة املياه، كما ي-

تطبيق�ا ع�� الكميات الفعلية املس��لكة، ومما ال شك فيھ أن نظاما موثوقا بھ لقياس تلك الكميات ال يحقق فقط الشفافية 

أساسا �� العالقة ب�ن مورد ا��دمة وجم�ور املستخدم�ن، ولكنھ ي�يح أيضا معلومات حول مستوى �س��الك باعتبار ذلك

.لتحقيق ال��شيد والتخطيط لالحتياجات املستقبلية

انتقلت ا��زائر �� جزء من سياس��ا املائية من مرحلة التوجھ التام والك�� نحو إدارة العرض إ�� مرحلة أصبحت ��تم ف��ا -

�دمة العمومية للموارد بتضم�ن وإدراج تداب�� إدارة الطلب ضمن سياس��ا املائية، وخ�� دليل ع�� ذلك ومن أجل تحس�ن ا�

إضافة إ�� - و�� أداة من أدوات إدارة الطلب(املائية، أدى إ�� ضرورة ان��اج ا��زائر للمشاركة ب�ن القطاع�ن العام وا��اص 

وقد حققت تجر�ة ا��زائر . ببعض املدن ا��زائر�ة ع�� غرار العاصمة، عنابة، قسنطينة، و�ران) -�عض �دوات �خرى 

إال أن . ايجابية تمثلت �� تخفيض معدالت ال�سرب، والقياس ا��زا�� لالس��الك، و�التا�� تحسن �يراداتالعاصمة نتائج

. �عت�� ضعيفا و�نقصھ الكث�� من ا��طوات ال�امة والفعالة) التوجھ نحو إدارة الطلب(�ذا التوجھ 
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Essai d'Analyse des effets des politiques de libéralisation du commerce extérieur sur le développement durable dans les 
pays en développement à travers  la dimension environnementale.                                                                    

(Cas de l'Algérie)

اعداد

�ستاذ الدكتور �خضر عزي 

املسيلة-جامعة دمحم بوضياف

�ستاذ املساعد وليد عا�ي

ت�سة-جامعة العر�ي الت����

مستخلص

�� ظل خصوصاً ،لامن ا��دتث�� كث��اً الب�ئةالتجارة و أصبحت مواضيع حد أ�م املواضيع �� العصر ا��ديث، حيث أدراسةالورقة �دفت

تحر�ر التجارة ا��ارجية و�س�ثمار �جن�� و�تفاقيات �قليمية والدولية املرتبطة بذلك :التطورات ال�� طرأت ع�� �قتصاد العال��، واملتمثلة �� عمليات

. � التنافسية والتجارة الدوليةثر ال�شر�عات البي�ية ع�أوآثار�ا ع�� الب�ئة والتنمية املستدامة، و 

حيث ركزت �و�� ع�� موضوع العالقة ب�ن السياسات التجار�ة والب�ئة، أما ؛تباي�ت مواقف الدول املتقدمة والدول النامية حول �ذين املوضوع�ن 

إن . ملنتجا��اا��مائيةللسياساتوإم�انية استخدام الدول املتقدمة فتمثلت مخاوف�ا �� �ثار املتوقعة للسياسات البي�ية ع�� تنافسية منتجا��ا الثانية

غ�� أن تباين ��تمامات ؛ن�يلةاومقاصدحول العالقة ب�ن التحر�ر التجاري والب�ئة والتنمية املستدامة تحمل �� واقع �مر أ�دافاً القضايا املطروحة عاملياً 

إ�� قدر ا��زائر-�� ذلكبما -ية واملتقدمة، وكذلك اختالف مراحل التطور �قتصادي ل�ل م��ا يدعو الدول الناميةالبي�ية �� املرحلة ا��الية ب�ن الدول النام

و�دعو�ا إ�� �ن�باه إ�� ما يمكن أن ينطوي عليھ طرح تلك القضايا من تح�� م��وظ لغ�� صا���ا، وما يتوقع لھ ،من �رتياب والتحفظ حول التوج�ات املثارة

.أث�� سل�� ع�� التجارة والتنمية املستدامة لتلك الدول من ت

.سياسات التحر�ر التجاري، حماية الب�ئة، التنمية املستدامة، املعاي�� البي�ية، الدول النامية: الدالةالكلمات 

مقدمة
طبت ا�تمام ا��تمع الدو�� تد�ور الب�ئة، �ذا أصبح العالم أك�� �عقيداً إذ تتجاذبھ مشا�ل عاملية عديدة، ومن ب�ن �ذه املشا�ل ال�� استق

للموارد الطبيعية، و�و ن�يجة حتمية ملنا�� التنمية املسئول التد�ور الذي �عت�� أقوى دليل عن التحر�ر التجاري و�س�ثمار و�ستغالل غ�� 

ولو �ان ذلك ع�� حساب �نظمة البي�ية واملوارد �قتصادية ال�� تت�نا�ا دول العالم وال�� �س�� من خالل�ا إ�� تحقيق أع�� معدالت نمو

�ي الطبيعية، وعليھ فالتحرك الواجب �ن �و نحو املوازنة ب�ن ضرور�ات التنمية وحماية الب�ئة، و�ذا ��لق نمو مستدام �� ظل استخدام عقال

ن تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية �� ظل ب�ئة نظيفة، ورشيد للموارد البي�ية يؤدي بنا �� �خ�� إ�� تب�� ن�� التنمية املستدامة الذي يضم

�ية، وتبقى ا��زائر وسط �ذا �لھ كدول مصنفة ضمن البلدان السائرة �� طر�ق النمو وحال�ا كحال جميع دول العالم ال�� �عا�ي من املشا�ل البي

أو التخفيف من مستو�ات التلوث ال�� أصبحت ��دد حياة ، �مر الذي استلزم التدخل ل��دف��ا إ�� حد ينذر با��طرحيث وصل مستوى الب�ئة 

التحر�ر سياساتوتحديد أ�م �ثار الناجمة عن، املواطن�ن �ش�ل مباشر، حيث س�تم التطرق �� �ذا ا��انب إ�� دراسة واقع التحر�ر التجاري 

د آثار بي�ية إيجابية �انت أو سلبية، وذلك نظرا لغياب ا���ات رغم غياب املؤشرات الكمية املباشرة ال�� تث�ت وجو التنمية املستدامةالتجاري ع�� 

، وال�� تب�ن مدى تد�ور عن �وضاع البي�ية السائدةإال أنھ يمكننا أخذ نظرة �سيطة،عن رصد التغ��ات الناتجة عن التحر�ر التجاري املسئولة

.ظل التحر�ر التجاري وف من تنامي التد�ور البي�� ��وا��،ةيمة البي�تأث�� التحر�ر التجاري ع�� �ستدامنيبقى تخوف�احيث ،حالة الب�ئة

ببصما��ا ا��ار�� التحر�ر التجاري لسياساتيمكنكيف: التا��ا����ل إليجاد اجابة موضوعية عن السؤال الرئ�����س�� :إش�الية الدراسة

.؟�� ظل تحر�ر التجارة ا��ارجيةا��زائر ع��ذلك ما اثر التنمية املستدامة �� الدول النامية؟التأث�� �� مساراتالبي�ية

:تندرج ضمن �ذه �ش�الية �سئلة الفرعية التالية
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�ل يؤدي التحر�ر التجاري إ�� حماية الب�ئة أم إ�� تد�ور�ا؟ -

.�ل �ستخدم املعاي�� والسياسات البي�ية �إجراءات حماية ضد صادرات الدول النامية؟-

.ا�ع�اسات التحر�ر التجاري ع�� التنمية املستدامة �� ا��زائر؟ما ��-

:الفرضيات التاليةننطلق من ؛لإلجابة ع�� �ش�الية املطروحة، و�سئلة املتفرعة ع��ا: فرضيات الدراسة

H1:ؤدي حالياً إ�� تد�ور تال��تھ التجارةو�� مقدم،يتمثل الرابط �سا��� ب�ن سياسات التحر�ر التجاري والب�ئة �� تزايد ال�شاط �قتصادي

.نوعية الب�ئة �� الدول النامية

H2:الدول الناميةاقتصادياتع�� تنافسية) املتطلبات البي�ية( حمائية جديدة آلياتاعتماد الدول املتقدمة ع�� يؤثر .

H3:الوضع �قتصادي ا��ا�� �ش�ل كب�� ع�� وضعية الب�ئة �� ا��زائريؤثر.

برز املواضيع ا��ديثة �� ظل النظام التجاري العال�� �� الدول املتقدمة والنامية ع�� أحد أول �و��ا ت�نا��الدراسةأ�ميةتكمن: ية الدراسةأ�م

التنمية �م ��ع�اسات ال�� تطرأ ع��أحد سواء، وأل�مية الب�ئة بال�سبة للتجارة ا��ارجية باعتبار�ا املورد الرئ���� للمبادالت التجار�ة، و 

.تحر�ر التجارة ا��ارجية و�نضمام إ�� املنظمة العاملية للتجارةإ��املستدامة �� ظل س�� ا��زائر 

:جملة من ��داف، نذكر أ�م�ا �� ما ي��تحقيقإ��الدراسة�ذه�س�� من خالل: أ�داف الدراسة

.عاملية للتجارة م��اتحليل العالقة و�رتباط ب�ن التجارة والب�ئة، وموقف املنظمة ال-

.جل حماي��اأتحديد ��مية امل��ايدة للقضايا البي�ية والسياسات املتبعة من -

ح�� نتمكن من �جابة ع�� �سئلة املطروحة أعاله ودراسة �ش�الية وتحليل أ�عاد�ا، و�ملام ��ذا املوضوع، اعتمدنا �� دراس�نا : من�� الدراسة

.طبيعة املوضوع املدروس من خالل وصف وتحليل مختلف م�وناتھ وأجزائھيالئم�ونھ، ل�ذه ع�� املن�� الوصفي 

:تناولنا دراسة �ذا املوضوع من خالل ا��اور التالية: محاور الدراسة

.مقدمة-

.ملفا�ي�� للتنمية املستدامةا�طار : أوالً 

.سياسات التحر�ر التجاري : ثانيا

.لب�ئة والتنمية املستدامةالعالقة ب�ن التجارة وا: ثالثا

.با��زائرتقييم دور سياسات التحر�ر التجاري �� تحقيق التنمية املستدامة: را�عا

.خاتمة-

ملفا�ي�� للتنمية املستدامة�طار ا: أوالً 

ت ��دد أش�ال ا��ياة فوق منذ بداية ثماني�يات القرن املا��� بدأ العالم ي��و ع�� ��يج العديد من املشكالت البي�ية ا��ط��ة، ال�� بات

يعياً �� ظل إ�مال التنمية ل��وانب البي�ية طوال العقود املاضية، �ذا ما ��ل بظ�ور مف�وم التنمية املستدام ة، وقد �وكب �رض، و�ان �ذا طب

، وقد 1987عام الذي �شر ألول مرة�ك مستقبلنا املش�عنوان تبلور �ذا املف�وم ألول مرة �� تقر�ر ال��نة العاملية للب�ئة والتنمية، والذي يحمل

.�ن�شار الواسع وامل��ايد للفقر، والتد�ور املستمر للب�ئة الطبيعية: ارتبط ظ�ور مف�وم التنمية املستدامة بنوع�ن من املشكالت

: أسلوب ومن��يمكن �عر�ف التنمية املستدامة بأك�� من : مف�وم التنمية املستدامة-1

ضرورة استخدام املوارد الطبيعية املتجددة بطر�قة ال تؤدي إ�� فنا��ا أو تد�ور�ا أو تؤدي إ�� تناقص "املستدامة �ع�� التنمية :�01عر�ف-

: جدوا�ا املتجددة بال�سبة لألجيال القادمة وذلك مع ا��افظة ع�� رصيد ثابت بطر�قة فعالة أو غ�� متناقص من املوارد الطبيعية مثل 

.1"الكتلة البيولوجيةال��بة و املياه ا��وفية و 

�دارة املث�� للموارد الطبيعية وذلك بال��ك�� ع�� ا��صول ع�� ا��د �ق��� من منافع "�ع�� التنمية املستدامة اقتصادياً :�02عر�ف-

.2"التنمية �قتصادية، �شرط ا��افظة ع�� خدمات املوارد الطبيعية و نوعي��ا

كما أنص�ت �عر�فات-

و يقف وراء �ذا املف�وم » لل من الدخل ا��قيقي �� املستقبلاستخدام املوارد اليوم أال يق« قتصادية أخرى ع�� الفكرة العر�ضة القائلة بأنا

أن ��الفكرة القائلة بأن القرارات ا��الية ي�ب�� أال تضر بإم�انيات ا��افظة ع�� املستو�ات املع�شية �� املستقبل أو تحسي��ا، و�و ما �ع

.نظمنا �قتصادية ي�ب�� أن تدار حيث �ع�ش ع�� أر�اح مواردنا ونحتفظ بقاعدة �صول املادية و نحس��ا

نالحظ من خالل التعار�ف السابقة أن التنمية املستدامة تدعو إ�� عدم استمرار �نماط �س��الكية ا��الية سواء �� الشمال أو ا��نوب

:3وإنتاجية مستدامة، حيث تتضمن التنمية املستدامة عدداً من العناصر، أ�م�اواس�بدال�ا بأنماط اس��الكية 

.تخفيف حدة الفقر لوقف است��اف املوارد، ذلك ألن الفقر يؤدي للمبالغة �� استخدام املوارد الطبيعية و�سرع من معدل نضو��ا-
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.حث والتطو�ر، ونقل التكنولوجيا، وتقييم املشروعات ا��ديدةاستخدام تكنولوجيا نظيفة و�و ما قد ي�ون لھ ا�ع�اسات ع�� برامج الب-

.معدل النمو الس�ا�ي ح�� يخف الضغط ع�� املوارد الطبيعيةإبطاء-

.تحو�ل ت�اليف التلوث من ت�اليف خارجية إ�� ت�اليف داخلية يتحمل�ا امل�س�ب ف��ا-

:4ل آليا��ا ومحتوا�ا إ�� تحقيق مجموعة من ��داف، ال�� يمكن ذكر�ا فيما ي���س�� التنمية املستدامة من خال:أ�داف التنمية املستدامة-2

من خالل عمليات التخطيط وتنفيذ السياسات التنمو�ة لتحس�ن نوعية حياة الس�ان �� ا��تمع اقتصادياً : تحقيق نوعية حياة أفضل للس�ان-

، عن طر�ق ال��ك�� ع�� ا��وانب ؛النوعية للنمو، ول�س الكمية و��ل عادل ومقبول واجتماعياً ونفسياً وروحياً

حيث أ��ا تركز ع�� العالقة ب�ن �شاطات الس�ان والب�ئة، وتتعامل مع النظم الطبيعية ومحتوا�ا ع�� أ��ا أساس حياة : اح��ام الب�ئة الطبيعية-

؛مل ع�� تطو�ر �ذه العالقة لتصبح عالقة ت�امل وا���ام��سان، و�التا�� ف�� �ستوعب العالقة ب�ن الب�ئة الطبيعية والب�ئة املب�ية، و�ع

وذلك ب�نمية إحساس�م باملسؤولية تجا��ا وح��م ع�� املشاركة الفعالة �� إيجاد حلول مناسبة : �عز�ز و�� الس�ان باملشكالت البي�ية القائمة-

؛ية املستدامةل�ا، من خالل مشارك��م �� إعداد وتنفيذ ومتا�عة وتقييم برامج ومشار�ع التنم

حيث أ��ا تتعامل مع املوارد الطبيعية ع�� أ��ا موارد محدودة، لذلك تحول دون است��اف�ا أو تدم���ا و�عمل : تحقيق استخدام عقال�ي للموارد-

؛ع�� استخدام�ا وتوظيف�ا �ش�ل عقال�ي

ثة بما يخدم أ�داف ا��تمع، من خالل توعية الس�ان بأ�مية وذلك بتوظيف التكنولوجيا ا��دي: ر�ط التكنولوجيا ا��ديثة بأ�داف ا��تمع-

ون أن التقنيات ا��تلفة �� ا��ال التنموي، وكيفية استخدام املتاح وا��ديد م��ا �� تحس�ن نوعية حياة ا��تمع وتحقيق أ�دافھ امل�شودة، د

.و�ثار مسيطراً عل��ا، بمع�� وجود حلول مناسبة ل�اينجم عن ذلك مخاطر وآثار بي�ية سلبية، أو ع�� �قل أن ت�ون �ذه ا��اطر 

من خالل التعر�فات �قتصادية للتنمية املستدامة يالحظ أ��ا تتضمن أ�عاداً متعددة تتداخل فيما بي��ا من شأن : أ�عاد التنمية املستدامة-3

��عاد ��تتمثل شارة �نا إ�� أر�عة أ�عاد حاسمة ومتفاعلة ال��ك�� ع�� معا����ا إحراز تقدم ملموس �� تحقيق التنمية املس��دفة، و�مكن � 

:�5قتصادية وال�شر�ة والبي�ية والتكنولوجية �األ�ي

مدى مسؤولية البلدان ضمان حق حصول �فراد ع�� املوارد الطبيعية؛ إيقاف تبديد املوارد؛:وتتضمن عدة أ�عاد م��ا: ��عاد �قتصادية3-1

. لوث البي�� ومعا��تھاملتقدمة عن الت

،ع�� الذات لتنمية القدرات الذاتية وتأم�ن �كتفاء الذا�ي�عتماد�نطالق من نمط تنموي يقوم ع�� و ومنھ تقليص تبعية البلدان النامية، 

رأس املال ال�شري والتوسع والتفاوت و�التا�� التوسع �� التعامل �قلي��، و�� التجارة فيما ب�ن البلدان النامية، وتحقيق اس�ثمارات ��مة �� ال

.�� توز�ع املداخيل

:وتتمثل ��:��عاد ال�شر�ة3-2

مو السر�ع يحدث ضغوطاً حادة ع�� املوارد الطبيعية و ع��  قدرة ا���ومات ع�� توف�� ا��دمات، كما أن النمو : تث�يت النمو الديمغرا��- الن

ن التنمية، و�قلص من قاعدة املوارد الطبيعية املتاحة ألعمال �ل ساكن؛السر�ع للس�ان �� بلد ما أو منطقة ما تحد م

فإن التنمية املستدامة �ع�� ال��وض بالتنمية القرو�ة ال�شيطة �املساعدة ع�� إبطاء حركة ال��رة إ�� املدن و�ع�� اتخاذ :أ�مية توز�ع الس�ان-

ماد تكنولوجيات تؤدي إ�� التقليص إ�� ا��د �د�ى من �ثار البي�ية للتحضر؛تداب�� سياسية خاصة من قبيل اعتماد �صالح الزرا�� واعت

، وذلك بتحس�ن التعليم :الستخدام ال�امل للمواد ال�شر�ةا- كما تنطوي التنمية املستدامة ع�� استخـدام املـوارد ال�شر�ة استخداماً �امالً

.أن تصل ا��دمات �ساسية إ�� الذين �ع�شون �� فقر مطلق أو �� املناطق النائيةوا��دمات ال��ية ومحار�ة ا��وع، ومن امل�م بصورة خاصة

.ال��ة والتعليم-

:تتمثل ��:��عاد البي�ية3-3

ث �فراد �� استخدام �سمدة ومبيدات ا��شرات يؤدي إ�� تلو�إن إفراط :إتالف ال��بة واستعمال املبيدات، تدم�� الغطاء النبا�ي واملصايد-

لألسماك �� املياه السطحية واملياه ا��وفية، أما الضغوط ال�شر�ة وا��يوانية فإ��ا تضر بالغطاء النبا�ي والغابات أو تدم���ا و�ناك مصايد كث��ة

املياه العذبة أو املياه البحر�ة تجري استغالل�ا فعالً بمستو�ات غ�� مستدامة؛

ال��بة إ�� حماية �را��� ا��صصة لأل��ار وإ�� حماية مصايد �سماك مع التوسع �� �نتاج لتلبية ابتدءاً من حماية:حماية املوارد الطبيعية-

احتياجات �خر�ن �� ال��ايد؛

وتحس�ن كفاءة شب�ات املياه، و�� �ع�� أيضاً تحس�ن ،لالستخدامات املبددةاالتنمية املستدامة �ع�� صيانة املياه بوضع حد:صيانة املياه-

وقصر ،عية املياه وقصر امل��و�ات من املياه السطحية ع�� معدل ال تحدث اضطراباَ �� النظم �ي�ولوجية ال�� �عتمد ع�� �ذه املياهنو 

امل��و�ات من املياه ا��وفية ع�� معدل تحدد�ا؛

؛تقليص مال�� �نواع البيولوجية-
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.حماية املناخ من �حتباس ا��راري -

:وتتمثل ��:لوجية��عاد التكنو 3-4

و�ع�� التنمية املستدامة �ذا التحول إ�� تكنولوجيات أنظف وأكفأ وتقليص من اس��الك : استعمال تكنولوجيات أنظف �� املرافق الصناعية-

؛وغ���ا من املوارد الطبيعية إ�� أد�ى حد،الطاقة

قو�ات �� �ذا ا��ال وتطبيق�ا؛بالنصوص القانونية ا��اصة بفرض الع:�خذ بالتكنولوجيات ا��سنة-

الذي ��دد املناخ بتغ�� املناخ واملستو�ات ا��الية النبعاث الغازات ا��رار�ة من أ�شطة ال�شر تتجاوز قدرة :ا��روقات و�حتباس ا��راري -

�رض ع�� امتصاص�ا؛

؛ا��د من انبعاث الغازات-

.دامة �ع�� أيضاً ا��يلولة دون تد�ور طبقة �زون ا��امية لألرضوالتنمية املست:ا��يلولة دون تد�ور طبقة �زون-

التحر�ر التجاري سياسات : ثانيا

�عت�� التجارة ا��ارجية من القطاعات ا��يو�ة ل�ل البلدان سواء املتقدمة أو النامية ع�� حد سواء، فالتجارة ا��ارجية تر�ط ب�ن الدول 

اليوم، فال يمكن لدولة ما أن �ستقل دونھالعالم من يمكن تصور ادل التجاري ب�ن الدول حقيقة الوا��تمعات �عض�ا ببعض، و�عد التب

باقتصاد�ا عن بقية العالم، كما يمكن اعتبار�ا ا��سر الذي ير�ط ب�ن الدول و�سمح ل�ا بتصر�ف الفائض من إنتاج�ا واست��اد حاجيا��ا من

.فائض إنتاج الدول �خرى 

ة ا��ارجيةمف�وم التجار -1

أ�م صور العالقات �قتصادية "ع�� ال�دف من دراس��ا، فقد ُعرفت تار�خيا بأ��ا تمثل �عددت الصيغ ا��تلفة لتعر�ف التجارة ا��ارجية بناءً 

. 6"ال�� يجري بمقتضا�ا تبادل السلع وا��دمات �� ش�ل الصادرات والواردات

املعامالت التجار�ة الدولية �� صور�ا الثالثة املتمثلة �� انتقال السلع، و�فراد، ورؤوس ":تمثلأ��ا،ف�والتعر�ف �شمل للتجارة ا��ارجيةأما 

.7"�موال، ت�شأ ب�ن أفراد يقيمون �� وحدات سياسية مختلفة، أو ب�ن ح�ومات أو منظمات اقتصادية تقطن وحدات سياسية مختلفة

ملية التبادل التجاري �� السلع وا��دمات وغ���ا من عناصر �نتاج ا��تلفة ب�ن عدة دول أيضا بأ��ا عالتجارة ا��ارجيةوعليھ يمكن �عر�ف 

.��دف تحقيق املنافع املتبادلة ألطراف التجارة

:8ما ي��ك�مكن تص�يف الصفقات التجار�ة ال�� تتضم��ا التجارة ا��ارجيةو 

�نتاجية واملواد �ولية والسلع نصف املصنعة والسلع الوسيطية؛و�شمل السلع �س��الكية والسلع:تبادل السلع املادية-

وال�� تتضمن خدمات النقل، والتأم�ن وال��ن، وا��دمات املصرفية والسياحة وغ���ا؛:تبادل ا��دمات-

.القروض الدوليةو�شمل حركة رؤوس �موال ألغراض �س�ثمار سواء ع�� املدى القص�� أو الطو�ل، كما �شمل :تبادل النقود-

.و�شمل انتقال �يدي العاملة من بلد إ�� آخر، باإلضافة إ�� ال��رة:تبادل عنصر العمل-

سياسة حر�ة التجارة ا��ارجية -2

ملدرسة لقد �انت آراء املدرسة الطبيعية أول من نادت بتحر�ر التجارة ا��ارجية، ألن �� ذلك مص��ة ل��ميع، وتأكد �ذا املبدأ ع�� يد رواد ا

حيث أكدوا من . ع�� املستوى الدو��" دعھ �عمل دعھ يمر"الكالسيكية آدم سميث ودافيد ر��اردو، وذلك وفقا للمقولة الش���ة آلدم سميث 

الناحية النظر�ة أن التبادل ا��ر �ش�ل أحسن وضعية بال�سبة للدول، فالفكر الكالسي�ي آمن بحر�ة التجارة �أساس لعمل السوق ع�� 

��ن ا���� والدو��، و�ذا ما تدعمھ وتؤكده اتفاقيات منظمة التجارة العاملية، ومن قبل �تفاقية العامة للتجارة والتعر�فة ا��مركيةاملستو 

GATTوكذا برامج �صالح لصندوق النقد الدو�� ،.

وع من ا��ر�ة إزاء تدفق السلع وا��دمات ع�� إقرار ن"يمكن �عر�ف سياسة ا��ر�ة التجار�ة ع�� أ��ا : مف�وم سياسات التحر�ر التجاري 2-1

بة ا��دود السياسية للدولة ح�� ت�ون التجارة ا��ارجية خالية من القيود والعقبات، إذ ال يجوز فرض قيود �عيق تدفق السلع وا��دمات بال�س

.9"للصادرات أو الواردات ع�� حد سواء

�� التجارة ا��ارجية إ�� أد�ى حد ممكن، أو ح�� منع �ذا التدخل منعاً باتاً ألن التجارة ب�ن كما يتضمن �ذا املف�وم التقليل من التدخل ا���ومي

، الشعوب حق طبي�� وجد بوجود ��سان، لذلك ينظر مؤ�دو سياسة ا��ر�ة التجار�ة إ�� التجارة ا��ارجية نفس نظر��م إ�� التجارة الداخلية

حيث �عت�� الف��ة من . ��10سان �غض النظر عن ا��دود ا��غرافية والسياسية ال�� تفصل بي��ماف�� مظ�ر من مظا�ر �عاون ��سان مع أخيھ 

ف��ة رواج وتدعيم ملذ�ب ا��ر�ة �قتصادية، وأيدت السياسة �قتصادية �� تلك املرحلة مبدأ حر�ة التجارة، سواء �� الداخل أو 1873إ�� 1842

واعت�� أنصار �ذا املذ�ب أن التقسيم الدو�� لإلنتاج �و املبدأ . املنادي بضرورة حر�ة التجارة ا��ارجيةا��ارج واعتناق الكث�� مذ�ب آدم سميث 

.11آنذاك�سا��� �� العالقات �قتصادية ب�ن الدول، وقد نتج عن حر�ة التجارة استغالل الدول النامية �� مجال التص�يع لصا�� الدول املتقدمة 
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: من أ�م�ا ،�س�ند أنصار مذ�ب ا��ر�ة التجار�ة ع�� عدة ���: ار�ة��� مذ�ب ا��ر�ة التج2-2

حيث تتخصص �ل دولة �� إنتاج السلعة ال�� تتمتع ف��ا بم��ة �س�ية، والتخصص بدوره يؤدي إ�� تقسيم العمل ع�� : منافع التخصص الدو��-

.د �سواق مما يؤدي إ�� حسن استغالل موارد الدولةالنطاق الدو��، ومن ثم إ�� ز�ادة ا���م الك�� للسلع املنتجة وز�ادة عد

مناخ املنافسة �ساعد ع�� �رتفاع ملستوى �نتاجية، كذلك تز�د الرفا�ية �قتصادية للمس��لك ألن لھ الفرصة الختيار السلع : منافع املنافسة-

دولة ا��صول ع�� منتجات بكميات أك�� مما �ستطيع إنتاج�ا فالتبادل ا��ر �سمح ألي. ال�� �شبع رغباتھ و�أحسن النوعيات و�أرخص �سعار

�نتاجية، وتؤدي ا��ر�ة التجار�ة إ�� تنافس املنتج�ن �� استخدام إنتاج أك�� تطوراً وفعالية سعياً إ�� ز�اد ة الناتج بنفس�ا من ناحية مستوى 

.12وخفض النفقة

ول �� إنتاج السلع، مما يؤدي إ�� تحس�ن وسائل �نتاج و���يع التقدم الف��، و�التا�� تؤدي ا��ر�ة إ�� تنافس الد: ا��ر�ة ���ع التقدم الف��-

. ملنتج�نيضمن العالم جودة املنتجات و�أسعار أقل، كما �عمل املنتج ع�� تطو�ر إنتاجھ و�ستفيد املس��لك �� ال��اية من املنافسة القائمة ب�ن ا

.قي ال�ي�ل الصنا�� ��اوائق، ف��تو�تاح انتقال التكنولوجيا دون ع

�عت�� �ذه ا���ة من ب�ن أحدث ا���� �قتصادية ال�� تؤ�د سياسة ا��ر�ة التجار�ة،  وأساس : ا��ماية تؤدي إ�� سياسة إفقار العالم-

ص الصادرات، و�ما أن سياسة عدم إفقار الغ�� أن الرسوم ا��مركية تدعو إ�� إضعاف التجارة بوجھ عام، فالتقليل من الواردات ي�ت�� عادة بنق

.13التجارة ما �� إال وسيلة لتبادل السلع وا��دمات، فلن �ستطيع الدول أن تصدر الفائض من إنتاج�ا، دون أن �ستورد فائض العالم ا��ار��

:التحر�ر التجاري �� ظل املنظمة العاملية للتجارة-3

بــاملع�� املتعـارف عليـھ ل�ــذا املصـط��، حيـث �انــت تفتقـد لألج�ـزة الدائمــة ال�ـ� تتم�ـ� ��ــا لـم تكـن اتفاقيـة ا��ــات �ـ� صـور��ا �صــلية منظمـة دوليـة 

�ت�ـ� وجود�ـا املنظمات الدولية، و�ل مـا �نالـك �ـو وجـود �عـض ال��ـان الدائمـة ال�ـ� تتم�ـ� ��ـا املنظمـات الدوليـة، وال�ـ� تقـوم بـأداء امل�ـام ا��ـددة و�

.اي أثر كب�� �� إ�شاء منظمة التجارة العامليةبان��اء م�م��ا، وقد �ان لدورة �ورغو 

، �1947افانـا �عت�� املنظمة العاملية للتجارة من أبرز مالمح النظام �قتصادي العال�� ا��ديد، إذ و�عد فشل قيام�ا الذي �ان من املقـرر �ـ� مـؤتمر 

�سـ�� املنظمـة إ�ـ� تحر�ـر التجـارة ، حيـث قيام�ـا �و�ـ�لـةمحاو ، أي �عد حوا�� نصف قـرن مـن 1994عادت �ذه الفكرة وتجسدت �� اجتماع مراكش 

وق ا��ارجيــة مــن القيــود ا��مركيــة وغ�ــ� ا��مركيــة ل�ــي تصــبح إحــدى الــدعائم الثالثــة امل�ونــة للنظــام �قتصــادي الــدو��، إ�ــ� جانــب �ــل مــن الصــند

.14والبنك الدولي�ن

ة �عتبار�ــة للمنظمــات الدوليــة، ممــا �عط��ــا ��ليــة القانونيــة ملباشــرة م�ام�ــا، كمــا و�عت�ــ� املنظمــة العامليــة للتجــارة منظمــة دوليــة تتمتــع بال��صــي

ت، و�ـ� تتمتع �سلطات �عاقدية لوضع القواعد واتخاذ التداب�� وإصدار �ح�ـام �شـأن �افـة �مـور ذات الصـلة بالتبـادل التجـاري �ـ� السـلع وا��ـدما

.�15ة ب�ن الدول ال�� �انت تدور �سب��ا ا��الفات التجار �مور 

الذي �س�� إليھ املنظمة العاملية للتجارة �ـو تحر�ـر التجـارة ا��ارجيـة �ـ� السـلع وا��ـدمات بتخليصـ�ا مـن القيـود التعر�فيـة وغ�ـ� ال�دف �س��إن 

محـدد ��ـداف املرجـوة مـن وراء التعر�فية �� ش�� �سواق التجار�ة، وإذا �انت اتفاقية مراكش امل�شئة ملنظمة التجارة العاملية لم تفصل ع�� نحـو 

:16إ�شا��ا فإ��ا �س�� إ�� تحقيق �عض ��داف، م��ا

رفع املستو�ات املع�شية لشعوب الدول �عضاء و�لوغ درجات ال�شغيل ال�امل؛-

العمل ع�� استمرار نمو معدالت ��م الدخل ا��قيقي والطلب الفع��؛-

والتعامالت التجار�ة الدولية �� السلع وا��دمات؛تحقيق ز�ادة مطردة �� الطاقات �نتاجية -

لالقتصاد �ستخدام �مثل للموارد العاملية وفقاً للمخططات التنمو�ة والعمل ع�� حماية الب�ئة وا��فاظ عل��ا بما يتالءم مع متطلبات التطور -

؛)تحقيق التنمية املستدامة( العال�� 

البلــدان الناميــة و�قــل نمــوا ع�ــ� نصــ�ب وافــر �ــ� معــدالت النمــو املرتفعــة للتجــارة الدوليــة لالســتفادة مــن تفعيــل ا���ــود �يجابيــة لتــأم�ن حصــول -

.عائدا��ا املالية

مبــدأ املعاملــة التجار�ــة ، مبدأ املفاوضــات التجار�ــة،مبــدأ الشــفافية،مبــدأ عــدم التمي�ــ�:أ�م�ــااملبــادئتقــوم منظمــة التجــارة العامليــة ع�ــ� عــدد مــن و

.مبدأ التبادلية،ليةالتفضي

عالقة املنظمة العاملية للتجارة بالدول النامية  -4

ـة العامليـة للتجـارة مخيبـة آلمـال الكث�ـ�ين، كمـا أ��ـا �انـت مغـايرة تمامـاً ملـا وعـدت بـھ الـدول ا لناميـة مـن نمـو �انت نتائج تحر�ر التجـارة �ـ� ظـل املنظم

:17ولعل ذلك يت�� مما ي��. و�ؤكد ذلك وقا�ع عملية ترصد�ا إحصاءات منظمات دولية متعددةللتجارة وانتعاش لإلنتاج عقب إ�شاء املنظمة،

�ــان معـــدل النمـــو �ـــ� الصـــادرات العامليــة �ـــ� ف�ـــ�ة ال�ســـعينات أقـــل مـــن مســتواه �ـــ� ف�ـــ�ة الســـت�نات والســـبعينات، كمــا �ـــان معـــدل نمـــو الصـــادرات �ـــ�-

ع�� ال��ت�ب؛% 21مقابل % 10، )1994-1990( قل من نظ��ه �� السنوات السابقة إل�شا��ا أ) 1999-1995( السنوات التالية إل�شاء املنظمة 
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�ـ� السـت�نات والسـبعينات و�ـان معـدل النمـو % �4.6ـ� ال�سـعينات مقابـل % 3.2فيمـا يتعلـق بنمـو النـاتج ا���ـ� �جمـا�� العـال�� لـم يـزد معدلـھ ع�ـ� -

؛1980-��1965 الف��ة % ��6 ال�سعينات مقابل % ��3.6 الدول النامية 

ة بال�سـبة لتــدفقات رؤوس �مــوال إ�ــ� الــدول الناميــة فـإن معــدل النمــو الــذي أحــرزه �ــ� ال�ســعينات �ـو نفــس املســتوى الســابق تحقيقــھ خــالل الف�ــ� -

؛1975-1982

ت الوطنيــة انخفاضـا حــادا �ــ� الطلــب ع�ــ� �انـت العواقــب وخيمــة ع�ــ� النمـو الصــنا�� وال�شــغيل �ــ� الكث�ـ� مــن الــدول الناميــة، فقـد عانــت الصــناعا-

منتجا��ا من جراء فتح �سواق أمام املنتجات الرخيصة الوافدة من الدول الصناعية املتقدمة؛

�عــا�ي صـــادرات الــدول الناميـــة مــن صـــعو�ات عديــدة �ـــ� النفــاذ إ�ـــ� �ســواق، حيـــث أن التعر�فــات ا��مركيـــة ع�ــ� صـــادرات الســلع الزراعيـــة شـــديدة -

ع والدعم ا���� ودعم الصادرات مازال عند مستو�ات مرتفعة �� الدول املتقدمة؛�رتفا

ــة تضــــع قيــــوداً شــــديدة ع�ــــ� حــــق الــــدول الناميــــة �ــــ� تــــوف�� الرعايــــة ال�ــــ�ية لشــــعو��ا ومــــا يتصــــل ذلــــك بتطــــو�ر - ن اتفاقيــــة حقــــوق امللكيــــة الفكر�ــ إ

الصناعات الدوائية وتوف��ه بأسعار �� متناول غالبية الس�ان؛

واج�ـت دول ا��نــوب مصــاعب مــن جــراء إسـراف الــدول املتقدمــة �ــ� رفــع دعـاوي �غــراق ضــد�ا أمــام منظمــة التجـارة العامليــة و�ــو مــا ي�لف�ــا أمــو�-

با�ظة و�س�نفذ الكث�� من ج�د ووقت �وادر�ا الفنية؛

.، وذلك لضعف قدرا��ا الفنية و�دار�ة واملاليةواج�ت الدول النامية صعو�ات �� تنفيذ �عض ال��اما��ا �� منظمة التجارة العاملية-

تحر�ر التجارة ا��ارجية �� ا��زائرسياسات -5

والتطورات �قتصادية الدولية املستمرة، أصبحت اقتصاديات الدول أك�� انفتاحاً ع�� العالم ا��ار��، مما جعل ن�يجةً  للتغ��ات 

ا��زائر من البلدان �عت��حيث . �� عملية التنمية �� ظل اقتصاد عال�� ع�� درجة عالية من الت�املتحر�ر التجارة أمراً ضرور�اً من أجل �سراع 

اتبعت سياسة احت�ار من طرف الدولة وتنو�ع وقدمن حصيلة صادرا��ا من صادرات النفط، %97تتحصل ع�� أك�� من ، إذاملصدرة للب��ول

.الصادرات كثيفة استخدام الطاقةصناع��ا موجھ نحو الصناعات الب��وكيماو�ة أو 

رئ�سية �� �سي�� التجارة ا��ارجية، اتجا�اتةثالثعرفت ا��زائر عقب �ستقالل وإ�� غاية يومنا �ذا : مراحل تحر�ر التجارة ا��ارجية5-1

ة السبعينات، حيث سعت السلطات آن ذاك حيث تمثل �تجاه �ول �� رقابة الدولة للتجارة ا��ارجية �� الف��ة املمتدة من �ستقالل إ�� بداي

طاع التجارة ا��ارجية أمالً �� تحقيق ��داف املرجوة منھ، متخذة بذلك جملة من �جراءات والتداب�� للوصول إ�� تلك إلح�ام قبض��ا ع�� ق

ط النفوذ ا��قيقي ع�� �ذا القطاع إ�� جعلت من ذلك ا���د تم�يدا ل�س��1970داف، غ�� أن الظروف ال�� عقبت �ستقالل وإ�� غاية سنة 

، حيث استخدمت الدولة من خاللھ جملة من �جراءات حققت ما أمك��ا تحقيقھ، لك��ا وصلت �� ��اية الثمان�نات إ�� حقيقة أنھ ال 1989غاية 

حيث .� عامة والتجارة ا��ارجية بصفة خاصةيمكن مسايرة ر�اح التغي�� سواء ا��ارجية أو الداخلية، إال إذا تم التحر�ر ال�امل لالقتصاد الوط�

ن قامت ا���ومة بتحر�ر التجارة ا��ارجية �ش�ل كب�� ع�� الرغم من بقاء كث�� من العوائق غ�� التعر�فية مع ارتفاع ا��مارك ع�� الكث�� م

. 18نة �� مجال تحر�ر التجارة مع ا��ارجالذي أعطى مرو 29-88و�رنامج التحر�ر التجاري بدأ �ش�ل تدر��� حيث جسده أوال قانون . الواردات

و�دأ أول تحر�ر فع�� ل�ا ،1990و�الفعل تم كسر ذلك �حت�ار الذي مورس ع�� قطاع التجارة ا��ارجية مع صدور قانون القرض والنقد عام 

د ا��زائر��ن ا��واص م��م حيث تم إصدار �عليمات تتضمن شروط تحو�ل عمليات �ست��اد وتحدد مجال تدخل عمالء �ست��ا1991سنة 

صار نظام التجارة ا��ارجية خاليا من القيود الكمية كما تم تدعيم �ذا ال��نامج التدر��� لتحر�ر التجارة 1996والعمومي�ن، و�حلول عام 

، وإلغاء ما يقارب 1997نفي جا1ابتداء من % 45، ثم إ�� ��1996 عام % 50ا��ارجية بتخفيض املعدل �ق��� للرسم ا��مر�ي ع�� الواردات إ��  

كما دعمت أيضا تحر�ر التجارة ا��ارجية ب���يع �س�ثمار �جن�� املباشر والدخول �� اتفاقيات مع �تحاد . 19بندا متعلق بالصادرات20

، ومرت �ذه املفاوضات �عدة �ور�ي والس�� ا��ث�ث من أجل �نضمام إ�� املنظمة العاملية للتجارة، حيث لم تحصل ا��زائر ع�� العضو�ة �عد

: 20جوالت يمكن أن نقسم�ا إ�� ثالث مراحل كما ي��

�� أول جولة من املفاوضات مباشرة ب�ن ا��زائر واملنظمة العاملية للتجارة �عد تقديم مذكرة السياسة التجار�ة، :)1998-1996(املرحلة �و�� -

09سؤال، اليابان 33سؤال، سو�سرا 124سؤال، دول �تحاد �ور�ي 170الو م أ : �حيث تلقت ا��زائر مجموعة من �سئلة من عدة دول و�

.سؤال �انت �ش�ل كتا�ي500أسئلة، أما �جابة ع�� �ذه �سئلة ال�� بلغ مجموع�ا أك�� من 08أسئلة، أس��اليا 

مالحظات عن سياس��ا �قتصادية و�جتماعية، حيث قدمت تلقت ا��زائر �� �ذه املرحلة مجموعة أسئلة و :)2002-2000(املرحلة الثانية -

مذكرة جديدة معدلة تضمنت أ�م �صالحات �قتصادية ال�� قامت ��ا، وتلقت ا��زائر �عد تقديم�ا للمذكرة ا��ديدة 2001ا��زائر �� جوان 

قاعدة تخرق املبادئ �37س�ب احتواء امللف ��وا�� مجموعة أسئلة �انت تتعلق �� مجمل�ا باملنظومة التعر�فية، ووج�ت ل�ا عدة انتقادات

.القانونية املنصوص عل��ا من قبل املنظمة
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تم ال��ك�� �� �ذه املفاوضات ع�� أ�م النقاط ال�� مازالت عالقة ب�ن و بدأت املفاوضات الثنائية :إ�� اليوم2002أكتو�ر 31مناملرحلة الثالثة -

.افة ع�� تصدير واست��اد �عض املواد و�عض املوا��� وال�� الزالت ا��زائر تتحفظ ع�� قواعد املنظمة �شأ��االطرف�ن مثل تحر�ر �سعار، باإلض

، والدليل ع�� ذلك الز�ادة املتتالية �� ��م املبادالت التحر�ر التجاري أصبح :تطور املبادالت التجار�ة5-2 للمبادالت الدولية واقعاً معاشاً

من خالل تحليل ا��دول املوا�� والذي . �ا �� تطور مستمر ن�يجة تخفيف أو إلغاء ا��واجز الكمية والكيفية ال�� �عيق�االدولية، حيث نالحظ أ�

حيث . 2010-2000يمنحنا صورة موجزة عن التطور الذي عرفتنھ املبادالت التجار�ة السلعية بالقيم �� جانب الصادرات والواردات خالل الف��ة 

.ر مستمر ن�يجة تخفيف أو إلغاء ا��واجز الكمية والكيفية ال�� �عيق انتقال�انالحظ أ��ا �� تطو 

)2011-2000(:تطور املبادالت التجار�ة ا��زائر�ة للف��ة ): 01(رقم جدول 

مليون دوالر: الوحدة

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2000 بيان عام

72880.0 57218.0 45078.2 78113.6 60183.1 54733.7 21713.6 الصادرات �جمالية

44940.0 37805.4 36745.7 37444.2 25992.3 20680.1 8644.1 ليةالواردات �جما

.423، ص2012أبو ظ��، ، 2012التقر�ر �قتصادي العر�ي املوحد : صندوق النقد العر�ي-:قاعدة معطياتاعتماداً ع��: صدرامل

.)بتصرف('، صفحات متفرقة2011، أبو ظ��، 31، العدد 2009-�2000شرة �حصاءات �قتصادية للدول العر�ية : صندوق النقد العر�ي-

 ُ ، حيث تضاعف ��م التجارة ا��ارجية حوا�� 2011-2000ل��زائر خالل الف��ة ز�ادة ��م املبادالت التجار�ةمن خالل ا��دول �و الحظامل

وذلك ب���يل�ا ،مما يب�ن اندماج اقتصاد�ا �� �قتصاد العال��، وتحر�ر�ا املستمر لقطاع التجارة ا��ارجية،2000أضعاف مقارنة �سنة ةثالث

باألزمة العامليةأين ��لت انخفاضاً حاداً �� ��م املبادالت التجار�ة، وذلك لتأثر�ا ،2009مرا �� ��م مبادال��ا التجار�ة باست�ناء سنة نموا مست

مستفيدة من �نتعاش الذي م�� �قتصاد العال��، ومرد ذلك راجع إ�� ارتفاع أسعار 2011و2010ل��تفع ��م املبادالت التجار�ة �� سنة 

. من إجما�� صادرا��ا ا��ارجية%97وال�� تمثل حوا�� ،ا��روقات

.للمبادالت التجار�ةالتحر�ر املستمرأضعاف مما �عكس ةنالحظ نمو املبادالت التجار�ة تقر�باً بثالث

العالقة ب�ن التجارة والب�ئة والتنمية املستدامة: ثالثا

لتضم�نمق��حات�ناكحيث �انتاملا���،القرن �سعينات��ي��ايداملستدامةبالتنميةق��ماوعالوالب�ئةالتجارةبموضوع��تمامبدأ

منظمة��خاصة��نةذلكعنعوضاوأ�شأتال�افية،باملوافقةتحظلماملق��حات�ذهأنإال�ورغواي،جولةمفاوضات��الب�ئةموضوعات

تتما���والبي�يةالتجار�ةالسياساتجعلإ��ال��نة�ذه، حيث ��دف"والب�ئةالتجارة��نة"ا اسم�الب�ئة،بموضوعات�ع��العامليةالتجارة

.�عضمع�عض�ا

طبيعة العالقة ب�ن التجارة والب�ئة-1

�موعات،وا��فراد،ب�نمختلفة�سبلوا��دماتللسلعتبادلعملية�ساس����التجارةأنمنوالب�ئةالتجارةب�نالعالقةت�شأ

و�عقيد�اوالب�ئةالتجارةب�نالعالقة�شابك�ع��وال. ف��او�ؤثروالب�ئةالطبيعيةباملوارديتأثرالذيباإلنتاجترتبطبذلكو��والدول،و�قاليم،

�قتصادي،النموتزايد��إيؤديالتجارةتحر�رأنشكفال.البي�يةللمشا�لالرئ����الس�بذاتھحد��التجارةتحر�ري�ون أنبالضرورة

.21املسألةمنواحداجانباإالل�سذلكلكن،مشا�ل�او�ز�د منالب�ئةع��سلبياتؤثرمتطورة قدتكنولوجياتواستخدام

ا�ل التلوث، �مر يمكن مالحظتھ من خالل مظا�ر التد�ور ا��ادث �� الب�ئة واست��اف املوارد وظ�ور مش�نتاج والب�ئةوإذا �ان �رتباط ب�ن 

، كما أنھ لم يحظ التنمية املستدامةالذي تمخض مؤخراً عنھ اصطالح  ، إال أن �رتباط ب�ن التجارة ا��ارجية والب�ئة �عت�� موضوعا حديثاً �س�ياً

ية، ب�نما لم يتم تناولھ بالدراسة والتحليل إال من �عض امل�تم�ن بالسياسات �قتصادية والعالقات �قتصادية الدولية �� الدول الصناع

ل�ا�� من جانب �قتصادي�ن �� الدول النامية حيث دائماً ما تأ�ي املبادرات وصياغة �تفاقيات من جانب الدول ا ملتقدمة دون بالتحليل و��تمام ا

�� حقيقة �مر ارتباط غ�� مباشر، حيث مشاركة تذكر من جانب الدول النامية، حيث يمكن القول بأن �رتباط ب�ن التجارة ا��ارجية والب�ئة �و 

العاملي�ن يمكن أن التجارة �� حد ذا��ا ال تلوث الب�ئة إال أنھ من ناحية أخرى فإن التوسع املستمر �� التجارة ا��ارجية، ومن ثم �نتاج و�قتصاد 

املية �عد إ�شاء منظمة التجارة العاملية سوف ي��تب عليھ بمع�� أن التوسع املتوقع �� التجارة الع.أن �ستمر ع�� حساب تد�ور الب�ئة العاملية

.22املز�د من �نتاج و�س��الك غ�� املستدام، �مر الذي ي��تب عليھ مز�د من �ج�اد والضرر البي�� وز�ادة التلوث

أخرى معادلة �ثر السل�� النا��� ع�� الب�ئة فإنھ ع�� الرغم من ��ة التفس�� السابق إال أن البعض يرى أنھ يمكن من ناحية ناحية أخرى من 

حيث . التد�ور ن�يجة ز�ادة ��م التلوث امل��تب عن ز�ادة التجارة و�نتاج العاملي�ن من خالل ز�ادة الو�� العال�� بأ�مية ا��افظة ع�� الب�ئة من 

ث وفقد السيادة الوطنية والتوازن البي��، وأن التحر�ر التجاري �و ينظر أنصار حماية الب�ئة إ�� أن التحر�ر التجاري يمكن أن يؤدي إ�� ز�ادة التلو 

وع�� ا��انب �خر يخ��� أنصار حر�ة التجارة من . بمثابة قوة مضادة للب�ئة تدفع بواسطة الرغبة �� ا��صول ع�� الوظائف وتحقيق �ر�اح
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�ية ال�� ينادي ��ا أنصار حماية الب�ئة، وال�� تؤدي إ�� إعاقة املنتج�ن مخاطر �ش�ال ا��ديدة ل��ماية املتمثلة �� السياسات و�ش��اطات البي

و�و ما يمكن أن يتخذ مظ�ر سيا��� جذب خاص بحماية , التجارةامل�اسب ا��قيقية من�جانب من النفاذ إ�� �سواق الدولية، ومن ثم تخفيض 

استخدام العوائق الغ�� ا��مركية، مثل حظر الواردات أو فرض رسوم عل��ا من فالكث�� من أنصار حر�ة  التجارة يخشون من , الب�ئة أك�� من �ذا

ام أجل فرض اح��ام �تفاقيات البي�ية، أو من أجل �عز�ز التنظيمات البي�ية ا��ددة أصال من طرف واحد، فإن ذلك سوف يؤدي إ�� ا��يار نظ

.23التجارة العاملية

كعالقة أحادية التوجھ، ألن �ذه العالقة تختلف والتنمية املستدامةقة التجارة بالب�ئةعالمجرد عن ال يمكن ا��ديث �ش�ل م�سط و 

باختالف القطاع التجاري أو الصنا�� أو البي�� املقصود، واختالف امل�ان والب�ئة الطبيعية واختالف الزمان واختالف الب�ئة ال�شر�عية 

و�ل ذلك �عتمد ع�� ،قد ت�ون إيجابية �� حالة ما، وسلبية �� حالة أخرى التجارة والب�ئةو�التا�� فإن العالقة ب�ن. و�قتصادية �� �ل حالة

.التفاصيل والظروف واملعطيات ا��اصة ب�ل حالة

آثار التحر�ر التجاري ع�� الب�ئة-2

آثار �� مجال الب�ئة، حيث تحمل سياسات تلعب سياسات التحر�ر التجاري دوراً �اماً �� مجاالت التعاون الدو��، و�و ما يحدث ا�ع�اسات و 

و�عت�� دراسة موضوع آثار سياسات التحر�ر التجاري ع�� الب�ئة ا��لية . التحر�ر التجاري ب�ن طيا��ا مشكالت بي�ية عابرة ل��دود الدولية

سوف تحدث للب�ئة إثر �خذ بأنظمة التحر�ر وع�� الرغم من صعو�ة الت�بؤ باآلثار ال�� ، والعاملية من املوضوعات ال�امة وخاصة الدول النامية

:التجاري فانھ ست�ون �ناك آثار ايجابية وأخرى سلبية، و�مكن ذكر ذلك �� ��ي

�ثار �يجابية للتحر�ر التجاري 2-1

تجارة سوف تؤدي إ�� إحداث �غي��ات ايجابية �� مستوى �نتاج العال�� إن إزالة �شو�ات �سعار ال�� تصاحب عادة أنماط تقييد حر�ة ال

مختلفة، وأيضاً سوف يؤدي إ�� إعادة تخصيص املوارد �قتصادية ب�ن �س��الك و�نتاج ع�� نحو أك�� كفاءة وفعالية أما بال�سبة لآلثار . لسلع 

:24مل أخرى عديدة، من بي��اال�� سوف يحد��ا �ذا التحر�ر ع�� الب�ئة ف�� تتوقف ع�� عوا

طبيعة السلعة ال�� �شمل�ا التحر�ر؛-

السياسات البي�ية املتبعة من طرف الدولة ا��ررة تجار��ا؛-

موقع الدولة �� التقسيم الدو�� للعمل والتخصص الدو�� �� �نتاج؛-

.درجة تقدم الدولة ونمو�ا اقتصاديا-

بتحليل أثر تحر�ر التجارة ع�� الب�ئة من " أندرسون "و" لو���"قام �ل من �1992شمل�ا التحر�ر، فانھ �� عام فبال�سبة لطبيعة السلعة ال�� 

فقد أو�� أندرسون أن تحر�ر التجارة �� مثل �ذه السلع سوف يولد م�اسب كب��ة من الدخل . خالل دراسة قاما ��ا ع�� سلع�� الفحم والغذاء

، ور�ما يؤدي إ�� تخفيض �ضرار البي�ية، ال سيما للفحم الذي يزود ثلث احتياجات العالم تقر�باً من الطاقة، و�عد املسا�م الرئ���� من عاملياً

لقيود التدفئة العاملية �� كث�� من الدول الصناعية �عد مناجم الفحم من ��شطة ال�� تحقق موارد مالية كب��ة، كما أن است��اد الفحم يخضع 

.ل الصناعية �ستورد فحما أقل مما يمكن أن يحدث �� حالة تحر�ر التجارة �� �ذه السلعةو�ع�� أن الدو . كب��ة

وإزالة �شو�ات �سعار �� �ذه السلعة، فسوف يز�د است��اد الفحم بواسطة الدول الصناعية، و�ؤدي ذلك إ�� تحر�ر تجارة الفحم�� حالة 

الطلب ع�� �ذا املصدر من مصادر الطاقة �� الدول املستوردة للطاقة املعتمدة ع�� الفحم ز�ادة السعر العال�� لھ، و�ذا بدوره ر�ما يقلل من

. وذلك كن�يجة إلحالل مصادر أخرى للطاقة اقل إضرارا للب�ئة

لسلع، فإن أسعار وقد أو�� أندرسون أنھ �� حالة تحر�ر التجارة �� �ذه ا. ، ف�ناك انحرافات �� �سعار أيضاالسلع الغذائيةأما �� حالة 

مليار دوالر أمر��ي سنو�ا �� الدول 17تقر�با، وأن �ذا سوف يتجسد �� م�اسب صافية تقدر بنحو %25الغذاء العال�� سوف ترتفع بما �س�تھ 

خالل إعادة توط�ن مليار دوالر أمر��ي سنو�اً �� الدول الصناعية املتقدمة، وأن �ثر الرئ���� ع�� الب�ئة سوف يتحقق من47النامية، و�نحو 

.�نتاج بال�سبة لبعض السلع الزراعية من الدول الصناعية إ�� الدول النامية

ي�ون مفيداً بال�سبة للب�ئة بالنظر إ�� أن الدول النامية �ستخدم �� إنتاج�ا الزرا�� كميات أقل بكث�� من " أندرسون "الحظ  أن �ذا سوف 

ئية مقارنة بالدول املتقدمة، وكذلك فإن الز�ادة ال�� سوف تتحقق �� املداخيل �� املناطق الر�فية �� الدول املبيدات ا��شر�ة وا��صبات الكيميا

و�سا�م )�الت��ر(النامية ع�� أثر التحر�ر التجاري، سوف تؤدي إ�� إحالل الوقود النظيف محل �خشاب، مما يقلل من الضغوط ع�� الب�ئة 

ن التحر�ر �عد بمثابة وسيلة ��ذب رؤوس �موال �جن�ية إ�� القطاعات ا��ركية كثيفة فإ"لو���"وحسب . يةبالتا�� �� تحس�ن الظروف البي�

رأس املال مما �س�م �� ت�شيط القطاعات و�التا�� ز�ادة الصادرات والدخول ا��ققة، ورفع مستوى املع�شة ومن ثم ا��افظة ع�� الب�ئة 

سيق ب�ن السياسات البي�ية والتجار�ة ��تلف الدول �� �ذا ا��ال وأن �ان ذلك �عد إضراراً بمصا�� الدول و��تمام ��ا، ولذلك يتع�ن الت�

. 25النامية
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:26فيما ي��أخرى نذكر�اللتحر�ر التجاري آثار إيجابيةكما أن

تحر�ر التجارة و�س�ثمار العال�� يمكن أن �ساعد �� يمكن أن �سا�م عمليات التحر�ر التجاري �� حماية الب�ئة والنظم �ي�ولوجية، فعمليات-

تحو�ل �عض البلدان النامية إ�� بلدان رئ�سية �� �نتاج للتكنولوجيات السليمة بي�يا؛ 

توج�ات فمثالً يمكن بناء القدرات فيما ب�ن البلدان ذات ال. يمكن توظيف التحر�ر التجاري �وسيلة ل���يع عمليات �نتاج السليمة بي�ياً -

.امل�شا��ة للتعاون �� �ليات والسياسات ال�� �عزز �شر وتطبيق عمليات �نتاج السليمة بي�يا

ومن أجل مضاعفة منافع عمليات التحر�ر التجاري، ي�ب�� ���ومات الدول النامية خلق ظروف تمكي�ية مواتية لوضع سياسات اقتصادية 

دراج السياسات البي�ية بفعالية �� أطر �قتصاد الك�� و�س�ثمار والتنمية أمراً م�ماً وحاسماً لتحقيق واجتماعية و�ي�ية مستدامة، حيث �عت�� إ

��داف �نمائية ال�� حدد�ا إعالن �لفية، و�ذا يتطلب تصميم سياسات بي�ية جديدة �ستجيب لتحديات محددة ترتبط بالتجارة ا��ارجية،

.تنمية مستدامة، �ل �ذا من شأنھ أن يؤدي إ�� تحقيق فيذ السياسات القائمة حالياً و�تطلب كذلك �عز�ز القدرة ع�� تن

�ثار السلبية للتحر�ر التجاري 2-2

�� والتنمية املستدامة رغم ما توفره سياسات التحر�ر التجاري من آثار ايجابية إال أنھ يمكن أن ت�ون للتحر�ر التجاري آثارا سلبية ع�� الب�ئة 

:27النامية، يمكن عرض أ�م �ثار السلبية للتحر�ر التجاري ع�� الب�ئة والتنمية املستدامة فيما ي��الدول 

سوف تؤدي عمليات إلغاء التعر�فة ا��مركية ع�� املواد واملنتجات ا��ش�ية إ�� تقليل أسعار�ا دوليا و�التا�� : است��اف املوارد الطبيعية-

؛�صول ع�� املنتجات ا��ش�يةز�ادة معدل قطع الغابات و���ار ل�

انتقال العديد من الصناعات امللوثة بي�ياً من الدول الصناعية ال�� تفرض من املتوقع ضمن أطر تحر�ر التجارة: مالذات التلوث الدولية-

؛معاي�� بي�ية صارمة إ�� الدول النامية �قل ال��اماً بحماية الب�ئة وإ�شاء �ذه املصا�ع �ناك

�نتقال ا��ر للمنتجات ذات التأث�� البي�� امللوث، مثل املنتجات املست��فة لألوزون لن ي�ون باإلم�ان : ا�دات البي�ية الدوليةإضعاف املع-

نية مثالً ملنع �تجار باملنتجات املست��فة لألوزون، إذ أن قوان�ن منظمة التجارة العاملية ستحظى بأولو�ة قانو ن��يالإيقاف�ا ضمن بنود معا�دة مو 

ع�� �دارة دولية ع�� �ذه املعا�دات، باإلضافة إ�� ذلك فإن سيادة اتفاقيات منظمة التجارة ��دد بإضعاف قدرة أنظمة ا��كم البي�� العال��

؛البي�ية التعاونية للموارد العاملية من خالل اتفاقيات �مم املتحدة املتعددة

لوحظ مع تطبيق العوملة �قتصادية أن اتجاه :املتقدمة ع�� حساب الدول الناميةاتجاه معدل التبادل التجاري الدو�� لصا�� الدول -

افسية معدل التبادل التجاري الدو�� �ان لصا�� الدول املتقدمة ع�� حساب الدول النامية، وذلك أن �ذه �خ��ة �عا�ي من انخفاض قدرا��ا التن

؛ا��اصة با��ودة و�ش��اطات البي�ية ال�� بدأت تفرض�ا الدول املتقدمة�� كث�� من السلع وعدم مطابق��ا للمواصفات العاملية

أدت السياسات املفروضة ع�� البلدان النامية وإتباع : تراجع قدرة ا��كومات الوطنية ع�� توجيھ ��شطة �قتصادية والسيطرة عل��ا-

س�� بالش ر�ات املتعددة ا���سيات، وال�� تركز ع�� حر�ة �س�ثمار والتجارة، سياسات ا����صة ال�� يفرض�ا النظام الرأسما�� و�روز ما �ُ

س�ئة �ست��اد والتصدير وسيطر��ا ع�� معظم ��شطة �قتصادية إ�� إضعاف دور الدولة �� توجيھ ��شطة �قتصادية وال�� ت�ون ل�ا آثار 

.ع�� مسار التنمية، خاصة �� البلدان النامية

و�ش�ل بندا رئ�سيا �� ا��الفات السياسية بالعالقة التنمو�ة غ�� املتوازنة ب�ن الشمال وا��نوبا��ساسة ترتبط تماما �ل �ذه القضايا 

.و�قتصادية ال�� �سود ب�ن �ذه الدول 

�خـر فاال�تمـام بمجـال واحــد ، يـؤثر �ـل م��مـا ع�ــ� �ـ� عالقـة �شـابكية وت�امليــةوالتنميـة املســتدامة فالعالقـة بـ�ن تحر�ــر التجـارة والب�ئـة ومنـھ 

ذلـك مـن فقط يؤثر سلبا ع�� �خر، ولذلك يجب التوفيق ب�ن السياسات البي�ية والتجار�ة، فال يجب ��تمام فقط بتحر�ر التجارة ومـا ي��تـب ع�ـ� 

دون مراعــاة ا��وانـب و�ولو�ــات التنمو�ــة تنميـة دون �خــذ �عـ�ن �عتبــار ا��انــب البي�ـ� كمــا ال يجـب أن �عتمــد الــدول ع�ـ� �عتبــارات البي�يـة فقــط 

.28لبعض الدول، خاصة النامية م��ا

با��زائر�� تحقيق التنمية املستدامةسياسات التحر�ر التجاري تقييم دور : را�عا

�ستدامة �قتصاديةتحقيق �� سياسات التحر�ر التجاري دور -1

محاولة لتحديد مواطن �رتباط ب�ن ، �� �قتصادي�داءقتصادية ال�لية، وال�� ترصد س�تم قياس �ستدامة �قتصادية من خالل املؤشرات �

.املبادالت التجار�ةاتجاه �غ�� املؤشرات �قتصادية و��م 

القيم من امل�م جداً إدراك أن أي اقتصاد ال يزال �عرف بالناتج ا���� �جما�� ا��اص بھ، و�و مجموع:نمو الناتج ا���� �جما��1-1

.السوقية للسلع وا��دمات املنتجة �� العام

)2011-2005، '2000(خالل الف��ة بأسعار السوق ا��ار�ةتطور الناتج ا���� �� ا��زائر ): 02(رقم جدول 

مليون دوالر: الوحدة
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20002005200620072008200920102011السنوات

الناتج 

ا����

54728103066117220135032171756138126161947197450

.42، ص 2006، أبو ظ��، 2006قتصادي العر�ي املوحد التقر�ر �: صندوق النقد العر�ي-:قاعدة معطياتاعتمادا ع��:املصدر

.322، ص2012، أبو ظ��، 2012التقر�ر �قتصادي العر�ي املوحد : صندوق النقد العر�ي-

أين حققت ،��2009 السوق العاملية إ�� تحسن وا�� �� الناتج ا���� ل��زائر باملقارنة مع تلك امل��لة �� عام ارتفاع أسعار النفطسا�م 

أين انخفض الناتج ا���� انخفاضاً حاداً حيث بلغت قيمة الناتج ا���� حوا�� 2009، و�است�ناء سنة %19.8حوا�� معدل نمو سالب قدر ب

ة ال�� ال��امج التنمو�و�عزى �ذا �داء ا��يد إ�� حد كب�� إ�� ية،مليون دوالر متأثرة بانخفاض أسعار ا��روقات �� السوق العامل138126

. ل��د من تبعية اقتصاد�ا و�شاشتھ إزاء ا��روقاتاعتمد��ا ا��كومة

�ش�� بيانات معدل الت��م من خالل التغ�� السنوي �� الرقم القيا��� ألسعار املس��لك إ�� ارتفاع متوسط معدل نمو : الت��م1-2

.2010مقارنة �سنة �2011سعار لسنة 

)2010-2003، 2000:(�� الرقم القيا��� ألسعار املس��لك �� ا��زائر معدل التغ�� السنوي ): 03(رقم جدول 

2000200320042005200620072008200920102011الف��ة

0.32.63.61.42.33.74.95.73.94.5املعدل

.23، ص2011أبو ظ��،، 2011التقر�ر �قتصادي العر�ي املوحد :صندوق النقد العر�ي:املصدر

، و�عزى �ذا التوجھ إ�� ��2010 سنة % 3.9مقارنة ب�سبة رتفاعام��الً ا2011خالل عام % ��4.5 ا��زائر �� مستوى معدل الت��ماستقر 

��م ال�شاط و�� مواد تحتل ح��اً م�ما �� امل��انية �س��الكية لألسر، وارتفاع أسعار الوقود وز�ادة %9,3ارتفاع أسعار املواد الغذائية ب�سبة 

ل �قتصادي والطلب ا����، و�عزى ارتفاع الطلب ا���� إ�� ز�ادة �نفاق �س�ثماري ا���ومي وا��اص ن�يجة ارتفاع عوائد الب��ول خال

. السنوات املاضية

�ستدامة �جتماعيةتحقيق دور سياسات التحر�ر التجاري �� -2

ع�� سياسات التحر�ر التجاري مارسھ تمن خالل إبراز مدى �ثر الذي التحر�ر التجاري اتجة عنالن�عتمد قياس �ستدامة �جتماعية 

، باإلضافة إ�� تخفيض مستو�ات الفقر من خالل تمك�ن أك�� قدر من شرائح القوة العاملة ا��لية مسا�مة ض�يلةبوولال�شغيل ومحار�ة البطالة

.كسب أمام�مع�� تحس�ن مستو�ات مع�ش��م وإتاحة فرص ال

�عرقل البطالة النمو �قتصادي وعملية تخفيف الفقر، لذا �انت محار�ة البطالة من ب�ن أولو�ات :�� ا��زائرواقع البطالة وال�شغيل2-1

ا �ع�� �ش�ل عام ، إال أ��ا��زائرالدول، وع�� الرغم من عدم تطابق أو اتفاق ما �و متاح من �حصاءات ا��ديثة والواقع عن معدالت البطالة �� 

.2010و2005، وا��دول املوا�� يو�� معدالت البطالة �� �ذه الدول خالل الف��ة املمتدة ما ب�ن ظا�رة البطالة، خاصة ب�ن الشبابعن ��امة 

2010-2005دول املقارنة خالل الف��ة عينة معدل البطالة �� ): 04(رقم جدول 

200520062007200820092010الف��ة

15.312.311.811.310.210.0املعدل

:اعتمادا ع��: املصدر

، �جتماع الرا�ع والعشرون ل��نة ا����اء 2008للعامتحليل ا��الة �قتصادية : �حوال �قتصادية و�جتماعية �� شمال إفر�قيا: ال��نة �قتصادية إلفر�قيا، مكتب شمال إفر�قيا

.39، ص2009ماي 9-6ا���ومية الدولية، املغرب

.�شرات متعددة من التقر�ر �قتصادي العر�ي املوحد-

وكذا ارتفاع ،، وذلك راجع إ�� معدالت النمو امل��لة2010و2005إ�� �نخفاض �ش�ل م��وظ خالل الف��ة معدالت البطالةاتج�ت 

ال�شغيل الذا�ي وروح املقاولة، كما تظ�ر لنا تطورات مختلفة من بلد آلخر، �س�ثمارات، وكذا �س�ب التداب�� العامة إلدماج العاطل�ن و���يع 

.2010لسنة %10، فقد ��لت �سبة بطالة تقدر بحوا�� انخفاضاً قو�اً ملعدالت البطالة بال�سبة ل��زائر

، ومن بي��م أ��اب ، ألنھ يطال "ببطالة �دماج"�ش�ل البطالة تحدياً أساسياً بال�سبة ل��زائر ال�� تتفق ع�� وصفھ  الشباب وال�ساء أساساً

.2010وا��دول املوا�� يو�� �عض مؤشرات البطالة �� ا��زائر سنة  . الش�ادات العليا والثانو�ة

�2010عض مؤشرات البطالة �� ا��زائر لسنة ): 05(رقم جدول 
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معدلبيان عام

البطالة

عدد

العاطل�ن

باأللف

معدل البطالة

ب�ن الذكور 

%)(

دل البطالةمع

ب�ن �ناث

%)(

�سبة ال�ساء

ب�ن العاطل�ن

%)(

�سبة الشباب

ب�ن العاطل�ن

)%(

�سبة ا��امعي�ن

ب�ن العاطل�ن

%)(

العاطل�ن �سبة 

طال�� العمل

)(%ألول مرة

�سبة العاطل�ن

أك�� من سنة

%)(

10.01076.08.119.132.343.221.461.264.4ا��زائر

.305، ص 2011، أبو ظ��، 2011التقر�ر �قتصادي العر�ي املوحد : ندوق النقد العر�يص: املصدر

�غرض التقليل من ا��زون امل��اكم من العاطل�ن والطلبات �ضافية ع�� الشغل لتقليص تمركز الشغل �� ؛مختلفةتداب��اتخذت ا��زائر 

تطلب الكث�� من التأ�يل المتصاص ا��زء �ك�� من أعداد الشباب حام�� الش�ادات و�التا�� القطاعات ذات القيمة املضافة الضعيفة وال�� ال ت

وت��ة تقليص ال�شغيل الغ�� رس�� وال�شغيل دون املستوى املطلوب اللذان ال يز�ن من�شران ب��م كب��، لكن لم تن�� �ذه �جراءات �� �سر�ع 

سياسة وطنية لل�شغيل وخطة عمل، وكذا برنامجاً لتدب�� الكفاءات والت�و�ن ��دف تحس�ن تمدتكما اعاء املناصب بطر�قة معممة و�افية،إ�ش

وتجدر . ح�امة قطاع ال�شغيل وتحف�� الشر�ات ع�� �شغيل الشباب، ودعم تدر�ب املر���ن للعمل و���يع ال�شغيل الذا�ي وروح املقاولة

�س�ر عل��ا �يأة للت�سيق والت�بع ع�� أساس دراسات تنجز �ل ثالثة أش�ر وع�� س�يل املثال، �شارة إ�� أن خطة العمل �ذه ترافق�ا آلية لل�سي�� 

ال��نامج التكمي�� لدعم النمو، ال��نامج التكمي�� لتنمية واليات ا��نوب، وال��نامج ا��اص بالس�ول العليا، و�رنامج الطر�ق (يمكننا أن �ش�� إ�� 

. 29)ئة وال��وض ��اغرب، و�رنامج حماية الب�-السيار شرق 

ت ي�ب�� إدماج متغ��ات التنمية �جتماعية ومؤشرا��ا �� ا��معات ا��اصة باألوضاع �قتصادية و�جتماعية، وأن ت�ون جزء من التوازنا

قدر ممكن من التفاصيل �قتصادية واملالية �ساسية، و��ب�� أن تقدم الدراسات �ستكشافية والتوقعات ع�� املدى املتوسط والقص�� أك��

و�كذا، ي�ب�� أن تقدم أدوات الدراسات التحليلية والتوقعية �� مجال ال��بية والت�و�ن نتائج حسب التخصصات . ا��اصة با��وانب �جتماعية

مات و�تصال، و�فضل التقدم ا��اصل �� مجال تكنولوجيات املعلو . ومستو�ات الت�و�ن وسمات مناصب الشغل والقطاعات وأماكن التواجد

أصبح ممكنا �ذا املستوى من التفصيل النافع إ�� حد كب�� لضمان تكيف التدر�ب مع ال�شغيل، وذلك ع�� املستوى الوط�� و�قلي�� ع�� حد 

.30سواء

� مستوى الدول، تقدماً م��وظاً شملت معظم املؤشرات املعتمدة لتقييم التنمية ال�شر�ة ع�ا��زائرأحرزت :مؤشرات التنمية ال�شر�ة2-2

:ا��زائر من خالل ا��دول التا��و�مكن تحليل التطورات ال�� ش�د��ا التنمية ال�شر�ة خالل السنوات املاضية �� 

)2011-2000:(اتجا�ات التنمية ال�شر�ة �� ا��زائر ): 06(رقم جدول 

ال��ت�ب بيان عام

عامليا

%املتوسط السنوي )بالقيمة(دليل التنمية ال�شر�ة 

2000-2011 20002005200920102011

960.6240.6670.6910.6960.6981.03ا��زائر

.137-136ص -، ن��و�ي، ص2011تقر�ر التنمية ال�شر�ة برنامج �مم املتحدة �نما�ي، املكتب �قلي�� للدول العر�ية، :املصدر

وجاءت ضمن 96حلت ا��زائر �� املرتبة ،، الذي صنف �داء التنموي ل��وانب ال�شر�ة2011باالعتماد ع�� تقر�ر التنمية ال�شر�ة لسنة 

0.696حيث انتقلت من ،2010مقارنة �سنة 2011وعرف مؤشر ا��زائر تحسناً طفيفاً �� سنة ،مجموعة الدول ذات التنمية ال�شر�ة املتوسطة

..0.698إ�� 

ة يالبي��ستدامةع�� التحر�ر التجاري آثار -3

�ا ومدى تجد ا��زائر نفس�ا �� مرحلة بي�ية انتقالية م��امنة مع مرحل��ا �نتقالية �قتصادية، حيث أن طبيعة املشا�ل البي�ية ال�� تتعرض ل

ال�� من شأ��ا أن �عرض ا�ساع�ا تب�ن بوضوح أن التد�ور �ي�ولو�� �� املنطقة السيما فيما يخص رأس املال الطبي�� قد بلغ مستوى ا��طورة 

وتحد من إم�انيات ضمان رفا�ية �جيال املقبلة، ورغم غياب املؤشرات ،ل��طر جزءاً كب��اً من امل�اسب �قتصادية و�جتماعية ال�� تحققت

ضافة إ�� ال�ي�ل القطا�� للناتج ا���� الكمية املباشرة ال�� تث�ت وجود آثار ايجابية أو سلبية لسياسات �س�ثمار �جن�� املباشر �� ا��زائر ، باإل 

وال�� ،أ�م �ثار امل��تبة ع�� عملية �س�ثمار �� ا��زائر، وما ينجر عنھ من تبادل السلع وا��دمات دون قيود أو حواجزبيمكن الت�بؤ من خاللھ 

.يمكن أن ت�ون ل�ا إفرازات ع�� الب�ئة

ة امل�سارعة �� املبادالت التجار�ة لدول العالم �و املناخ �قتصادي املالئم، والذي إن س�ب الز�اد: معدل انبعاث ثا�ي أكسيد الكر�ون 3-1

حيث حفزت ا��ر�ة . جاء كن�يجة لظ�ور عدة �يئات �س�ر ع�� ترقية ا��وانب �قتصادية عامة والتجار�ة خاصة، �املنظمة العاملية للتجارة

ملا لألسواق العاملية من مزايا تمنح�ا للمنتج�ن �ك�� تنافسية ع�� املستوى العال��، ما دفع التجار�ة ع�� املستوى الدو�� �لة �نتاجية نظراً 

دوليا، الشر�ات املتعددة ا���سيات وشر�ات أخرى إ�� اك�ساح �سواق العاملية بمنتجات صناعية غ��ت ال�ي�لة التقليدية لنوع السلع املتبادلة 
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ن �ثر الكب�� الذي خلفھ �س�ثمار �جن�� �و الز�ادة املفرطة �� اس��الك الطاقة واملوارد الطبيعية وكذلك ونظراً للطبيعة التحو�لية للصناعة فإ

.�� تلو�ث الب�ئة عن طر�ق ز�ادة �نبعاثات الغاز�ة املس�بة لالحتباس ا��راري 

2006سنة ا��زائر اس��الك الطاقة �� ): 07(ا��دول رقم 

الطاقة إجما�� اس��الك بيان عام

�ولية مليون طن نفط �� 

السنة

مؤشر اس��الك الطاقة

كثافة اس��الك الطاقة كغ سنة/ كيلو وات م�ا��سنة/ كغ نفط م�ا��

دوالر/ م�ا��

31.179068640.48ا��زائر

.216، ص 2006أبو ظ��، ، 2006التقر�ر �قتصادي العر�ي املوحد : صندوق النقد العر�ي:املصدر

ومنھ فإن . 2006ا��زائر سنة �� 31.17، حيث بلغ إجما�� اس��الك الطاقة حوا�� ا��زائر أك�� اس��ال�اً للطاقةمن خالل ا��دول نالحظ أن 

اقة وا��دول املوا�� يب�ن حصة مجموع إمدادات الط. وذلك الس��الك�ا كميات كب��ة من الطاقة،نوعية ��شطة املمارسة �� ا��زائر �عت�� ملوثة

وكذا مستو�ات التلوث الناتجة عن اس��الك الطاقة من انبعاث غازات �حتباس ،ما ب�ن الوقود �حفوري واملصادر املتجددة�2007ولية لعام 

. ا��راري وكذا التلوث ا��راري 

2007ا��صة من مجموع إمدادات الطاقة �ولية �� ا��زائر لسنة ):  08(ا��دول رقم 

2008التلوث لسنة  2007ع إمدادات الطاقة �ولية ا��صة من مجمو 

�سبة (الوقود �حفوري

)مئو�ة من ا��موع

املصادر املتجددة 

)ا��موع�سبة مئو�ة من (

انبعاث غازات �حتباس ا��راري 

)من ثا�ي أكسيد الكر�ون باألطنان(

التلوث ا��راري 

ميكروغرام للم�� (

)املكعب

99.80.21.869ال�سبة 

.152-151ص -، مرجع سابق، ص2011تقر�ر التنمية ال�شر�ة :برنامج �مم املتحدة �نما�ي، املكتب �قلي�� للدول العر�ية:املصدر

تفوق �سبة معدل الطلب من إجما�� إمدادات الطاقة �� ا��زائر �سبة اس��الك الوقود �حفورياملالحظ من خالل �ذا ا��دول أن 

حيث تقارب ال�سبة ،ع�� الوقود �حفوري، حيث �عت�� ا��زائر �� �ك�� اس��ال�اً للوقود �حفوري من مجموع إمدادات الطاقةال��الع

، وذلك ملا تتمتع بھ ا��زائر من موارد �� �ذا ا��ال%�99.8جمالية الس��الك الطاقة ب�سبة تقدر بحوا��  .و�� �سبة مرتفعة جداً

،طن من ثا�ي أكسيد الكر�ون 1.8حيث بلغ حوا�� ،ت�� ا��زائر من أك�� املسا�م�ن �� التلوث من حيث انبعاث غازات �حتباس ا��راري كما �ع

.و�و معدل مرتفع

.ائر�عت�� املوارد املائية أ�م املوارد الطبيعية، وا��دول املوا�� يو�� املوارد املائية ل��ز :املوارد املائية وتلوث املياه3-2

.2007موارد املياه التقليدية لسنة ): 09(رقم جدول 

كمية بيان عام

ال�طول 

التدفق 

الداخ��

التدفق ا��قيقي للمياه 

السطحية وا��وفية من خارج الدولة

مجموع املياه 

املتجددة العذبة

نص�ب 

الفرد

ال��ت�ب 

العال��

2114981390042014320436157مكعبم�� 

، املؤتمر �حصا�ي العر�ي الثا�ي، سرت، ا��ما���ية العر�ية اللي�ية الشعبية �ش��اكية املؤشرات البي�ية كجزء من مؤشرات التنمية املستدامة: رداد،�س عبد الرحمنخ:املصدر

.87، ص2009نوفم�� 4-2العظ��، 

والس�ب �� ذلك �و النقص الشديد �� معدل سقوط وفر املوارد املائية، من خالل ا��دول نالحظ أن ا��زائر �عت�� من أفقر الدول من ناحية ت

و�رتبط انخفاض كمية �مطار بالتناقص . و�� الواقع أنھ �ناك اتجاه تناز�� لكميات �مطار ال�� �طلت �� السنوات �خ��ة. �مطار �� �ل املنطقة

ب�نما تطول ف��ات ،ال�ساقط، بمع�� أن �مطار ��طل خالل ف��ات قص��ة من العامالشديد للمواسم املمطرة ال�� �عت�� الس�ب �� ز�ادة كميات 

و�عد تلوث املياه من أك�� مخاطر التلوث البي��، و�رجع أصول التلوث املا�ي وتنجم عن �ذه ا��الة آثار خط��ة �� نظم الزراعة و�نتاج،. ا��فاف

املبيدات وعالجات ال�س�نة ال�� ت��ك آثار كب��ة �� املدى الطو�ل، وترجع الدراسات والبحوث بالدرجة �و�� إ�� استخدام �سمدة الكيماو�ة و 

عاة شروط املتخصصة �� �ذا الشأن إ�� املصا�ع الك��ى والشر�ات العمالقة ال�� ت�� كميات �ائلة من املياه امللوثة �� ���ار والبحار بدون مرا

.2010و2000مستو�ات التلوث املا�ي جراء امللوثات العضو�ة لسن�� وا��دول املوا�� يو��. السالمة و�من

).2010، 2000:(مستو�ات التلوث املا�ي جراء امللوثات العضو�ة لسن�� ): 10(رقم جدول 

)كغ للفرد العامل يوميا(انبعاث ملوثات املاء العضو�ة انبعاث ملوثات املاء العضو�ة بالطن امل��ي يومياةالدول

2000201020002010

......0.25.....107ا��زائر
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.45، ص 2011، تحديات امن ��سان �� البلدان العر�ية، ن��و�ي، كي�يا، 2011تقر�ر التنمية ��سانية : برنامج �مم املتحدة �نما�ي، املكتب �قلي�� للدول العر�ية:املصدر

ولـم تتـوفر بيانـات ،2000عام طن م��ي يوميا107ن الدول �ك�� انبعاثاً للملوثات العضو�ة، فبلغت  من خالل ا��دول نالحظ أن ا��زائر من ب�

�نبعاث �ع�� �ـ� شـمال �ذا و�عت��، 2000كغ للفرد العامل لسنة �2.5سبة انبعاث ملوثات املاء العضو�ة للفرد العامل يوميا و�لغت . 2010لسنة 

.إفر�قيا

ولكـن رغـم ذلـك ال بـد مـن تـو�� ا��ـذر ل�ـي ال �ســفر ،�ـ� ا��زائـر ا���ـد الـذي تبذلـھ ح�وم��ــا ��ـذا الصـددمسـتو�ات التلـوث املـا�يو�عكـس تـد�ي 

.ةخطط�ا للتص�يع عن رفع معدالت التلوث إ�� املستو�ات ال�� �ش�د�ا الدول املتقدم

الغطاء النبا�ي ونضوب املوارد3-3

وا��دول التا�� . وا�� مخاطر الت��ر. بتقلص الغطاء النبا�ي الذي يف��� بدوره إ�� ز�ادة معامل انجراف ال��بةزائرل��يتم�� النظام �ي�ولو�� 

. يو�� مساحة الغابات �� دول شمال إفر�قيا

التنوع �حيا�ي ونضوب املوارد الطبيعية): 11(رقم جدول 

نضوب املوارد الطبيعية بال�سبة املئو�ة من بيان عام

2009ما�� الناتج ا���� لسنة إج

�سبة مئو�ة من (مساحة الغابات 

2008إجما�� املساحة لسنة 

التغ�� �� مساحة

)%(الغابات 

1990-2008

�نواع امل�ددة باالنقراض

بال�سبة املئو�ة من (

2010)�افة �نواع

9.413-16.90.6ر��زائا

.152، �ستدامة و�نصاف مستقبل أفضل ل��ميع، مرجع سابق، ص2011تقر�ر التنمية ال�شر�ة :ا�ي، املكتب �قلي�� للدول العر�يةبرنامج �مم املتحدة �نم:املصدر

أما ،%��16.9 ت�و�ن الناتج ا���� ب�سبة بلغت الناضبة والغ�� متجددة ع�� املوارد الطبيعية�عتمد كث��اً املالحظ من خالل ا��دول أن ا��زائر 

مقارنة باملغرب %0.6حيث بلغت ،من حيث �سبة مساحة الغابات من إجما�� املساحة ال�لية، فاملالحظ أن ا��زائر �� �قل �غطية بالغابات

ناخ �س�ب موقع�ا ا��غرا�� ب�ن منطقت�ن مناخيت�ن متباي�ت�ن، واحدة رطبة و�خرى ��راو�ة إ�� ظروف ت�سم بتقلب املا��زائرتتعرض و ، وتو�س

إ�� عوامل عديدة �� عملية الت��ر من بي��ا وغالباً ما �عزى أسباب عملية الت��ر. ن�يجة لتغ��ات الطقس من حيث ا���� الزم�� والتوقيت

ملوارد ا�ختالفات املناخية وكذا ال�شاطات ال�شر�ة، وتلعب �ذه �خ��ة دورا كب��ا �� ازدياد مخاطر الت��ر، فند�ور �را��� ا��افة وتد�ور 

ا��صو�ة �رضية �� املناطق شبھ ا��افة وا��افة �س�ب تراجع الغابات والر�� ا��ائر والتطور الزرا�� �� �را��� ال�امشية مما يؤدي إ�� خسارة

.وتؤدي �ذه املش�لة إ�� الت��روح�� أحواض الصرف مما ينعكس ع�� املساحات الزراعية واملرو�ة واملساحات الساحلية،

قام �قتصاديون البي�يون بحساب الت�لفة �قتصادية املباشرة للتد�ور البي�� �� �عض البلدان العر�ية، وت��اوح :فة التد�ور البي��ت�ل3-4

حيث قدرت ت�اليف التد�ور البي��. من إجما�� الناتج ا���� �� مصر%5.4من إجما�� الناتج ا���� �� تو�س إ�� %2.7ت�اليف التد�ور ما ب�ن 

التلوث ا��وي الداخ�� وا��ار��، ونقص الوصول إ�� إمدادات املياه وخدمات الصرف الص��، وتد�ور �را���، وتد�ور : لست عناو�ن بي�ية، ��

��زائر لوا��دول التا�� يو�� إجما�� ت�لفة التد�ور البي�� من الناتج ا���� �جما��. 31املناطق الساحلية، وإدارة النفايات، والب�ئة �� العالم

.حسب القطاعات البي�ية

2010إجما�� الت�لفة املقدرة للتد�ور البي�� من إجما�� الناتج ا���� �� ا��زائر سنة ): 12(رقم جدول 

املناطق املياهال�واء�رضالقطاعات البي�ية

الساحلية

ا��موع النفايات

التقر���

الب�ئة �� 

العالم

ا��موع

�1.20.90.80.60.13.61.24.8سبة مئو�ة

.21، ص 2011، ب��وت، املرحلة الثانية–�جندة ا��نو�ية للتجارة والب�ئة �ارول شوشا�ي شرفان، ،كر�م مقد���: املصدر

��وي واملا�ي، أظ�ر حساب التد�ور البي�� أن ت�لفتھ �قتصادية كب��ة �س�يا يتحمل�ا ا��تمع �س�ب �ثار ال��ية امل��تبة ع�� التلوث ا

من إجما�� الناتج ا����، و�عت�� ت�لفة تلوث %4.8وخسائر �نتاجية املرتبطة بتد�ور ال��بة، و�لغت ت�لفة التد�ور البي�� �� ا��زائر ما �س�تھ 

ع�� %0.8و%0.9ي بحوا�� من إجما�� الناتج ا����، �� ح�ن قدرت ت�اليف التلوث ال�وا�ي واملا�%�1.2رض �ع�� ت�لفة �� ا��زائر ب�سبة 

. لكن تبقى ت�لفة التد�ور البي�� مرتفعة �� ا��زائر، مما �عكس الوضعية الصعبة ��الة الب�ئة.التوا��

ا��اتمة
ال زال موضوع أثر تحر�ر التجارة ع�� الب�ئة موضع نقاش، ف�ناك من يذ�ب إ�� أن تحر�ر التجارة سيؤدي إ�� تزايد ��تمام بالب�ئة 

فظة عل��ا، و�ناك من يرى أن تحر�ر التجارة وما ي�تج عنھ من ارتفاع �نتاج والتنقل سيؤدي إ�� إ��اق أضرار كب��ة بالب�ئة والتنمية وا��ا

أن كال الفر�ق�ن قد قدما ���اً مقنعة يدافعان ��ا عن وج�ة نظر�ما، لذلك ومن خالل التمعن �� ��� الفر�ق�ن املدافع�ن يت�� لنا. املستدامة
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الب�ئة وحماي��ا فإن الدول �عضاء �� املنظمة العاملية للتجارة مطالبون بدراسة العالقة ب�ن التجارة ا��ارجية والب�ئة، وأن �س�� إ�� ا��افظة ع��

ا�ناكأنمليةالعاالتجارةمنظمة��والب�ئةالتجارة��نةمفاوضاتو�ت�� ��. من �ثار السلبية ال�� يمكن أن ت�شأ عن التحر�ر التجاري  تباينً

ا أنيمكن،بي�يةومتطلباتتطبيق اش��اطاتإ��املتقدمةالدول ��وءتخ���الناميةفالدول ،واملتقدمةالناميةالدول ب�نخاصة�راء،��وا��ً

ا�ستخدمقدأن املعاي�� البي�يةوترى �سواق،إ��النفاذع��وقدر��اصادرا��ا�عيق تركزتالتنافسية، وقدم����اتفقد�افنيةكعوائقأحيانً

اتفاقيات��البي�يةاملبادئدور و�عز�زالعاملية،التجارةمنظمةال��اماتضمنالبي�ية�عتباراتوضعأ�ميةع��املتقدمةالدول مق��حات

وخيمةست�ون الزراعية،و�را���الغاباتمثليعية،الطبللموارداملفرطو�ستخدامالب�ئةتلوثع��امل��تبةفالعواقبالعاملية،التجارةمنظمة

ولذلك فقد عقدت الكث�� من �تفاقيات ذات الصلة .والنبا�يوا��يوا�يال�شري ا���سع��ل��فاظذلكمواج�ةو�جب�رض،�وكبع��

الب�ئة، لھ �ذه املعاي�� من مقاصد ن�يلة من أجل حمايةحيث أنھ رغم ما تحم.حماية الب�ئة من املشا�ل امل��تبة عن التجارةبالتجارة والب�ئة �غرض

�ذه �خ��ة موا�ع وقيود النامية، إذ �عت��تحمل �� طيا��ا ا��انب ا��ما�ي من خالل ما تخلفھ من آثار سلبية ع�� تنافسية صادرات الدول إال أ��ا

.كيفية أمام ا�سياب املبادالت الدولية

نتائج الدراسة

لتحقيق الرفا�ية �جتماعية ل�افة شعوب انأن تحر�ر التجارة وحماية الب�ئة �ما �دفان متنازعان، ولك��ما ضرور�إ��خلصت الدراسة،-

.أحد التحديات الكب��ة �� الف��ات الزمنية املقبلة ل�ل من حر�ة التجارة وحماية الب�ئةخطر التغ�� �� املناخ العال��العالم، حيث يمثل

ق ب�ن السياسات التجار�ة والب�ئة، وتأث�� �ل م��ما ع�� �خر من خالل �غ�� العوامل املؤثرة ع�� ���� �نتاج و�س��الك �ناك ارتباط وثي-

.ال�لي�ن

ر، فاال�تمام بمجال واحد فقط يؤثر سلبا ع�� �خ،العالقة ب�ن تحر�ر التجارة والب�ئة �� عالقة �شابكية وت�املية، يؤثر �ل م��ما ع�� �خر-

.ولذلك يجب التوفيق ب�ن السياسات البي�ية والتجار�ة

.من إفرازات خط��ة ع�� وضعية الب�ئةعنھ، وذلك ملا ي��تب حالياالتحر�ر التجاري �ش�ل سل�� ع�� الب�ئة يؤثر-

.طبيع��ا مشا�ل بي�ية ع�� ا��دودحيث أ��ا تحمل ب،�� مجال التعاون الدو�� متعدد �طراف�اماً تلعب السياسات التجار�ة الدولية دوراً -

بل �و إخفاق السوق والسياسات البي�ية �� حل �ذه ؛التجارة �� الس�ب الرئ���� �� التد�ور البي��آليةاملنظمة العاملية للتجارةال �عت�� -

.املشا�ل

تطبيق سياسة �صالح �قتصادي وما تضمنھ من نھ مع تزايد ��تمام بمعا��ة املشا�ل البي�ية من ناحية، و فإ، ما يتعلق با��زائرأما 

ن �مر يقت��� متا�عة فعالة لألج�زة ا��تلفة امل�تمة بالتجارة ا��ارجية ملا يدور �� ا��افل إ، فمن ناحية أخرى إجراءات �� اتجاه التحر�ر التجاري 

حو�لية أو الواردات من �ذه رات الزراعية أو �ستخراجية أو التالدولية ��ذا الشأن ��دف توضيح �ثار التجار�ة �� معا��ة الب�ئة سواء الصاد

، أما �� ا��انب �قتصادي و�جتما�� فقد طرأ تحسن كب�� ع�� �� دول شمال إفر�قيا�ك�� تد�وراً �� ا��زائرحالة الب�ئة السلع، و�عت��

.املؤشرات �قتصادية و�جتماعية

بالتجارة �� إطار النظام يتصلفيماالقدراتدعم و�ناءأنظمةإصالحو���يعحماية الب�ئةعز�زو�املستدامةالتنميةتحقيقيبقى 

�تم �� و ،�سواقإ��للوصول واملستقبليةا��اليةالفرصمنف��ا�ستفادال�دفومحددةوفعالةم�سقةبرامجبوضعمر�ون الدو�� ا��ا��،

.املستدامةالتنميةمعتتما���الوال��الب�ئةع��كب��ةسلبيةآثارل�ات�ون والتنمية، ال��ةوالب�ئالتجارةب�نالصلةالبحث ��سياق�ا
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  بلغة�البحث 

 البناء عملية �� ر�ود إ���وقوع أدى مما النامية، الدول  �خص وع�� البلدان تواجھ أخطر�املشكالت�ال�� واملا���من �داري  الفساد �عد

  .سواء حد ع�� و�دار�ة�للدولة�والشركة املالية والقدرة �قتصاد تدم�� ع�� تنطوي  وأ��ا خاصة �قتصادية، والتنمية

 املا���و�داري�،�الحتوا��ا الفساد من ل��د وآلية كمن�� الراشد ا��كم مف�وم الدولية الشر�ات تب�ت الظا�رة �ذه محار�ة سياق و��

 جميع مصا�� يخدم بما للموارد�املتاحة �مثل �ستخدام ضمان من تمك��ا خارجية وأخرى  داخلية آليات إ�� صنفت �ليات من ع���مجموعة

  .عادلة بطر�قة خارجيا و اخلياد الشركة �� العالقة ذات �طراف

  ا��كم�الراشد آليات و�داري، املا�� الفساد ا��كم�الراشد، : املفتاحية ال�لمات

 

The phenomenon of financial and administrative corruption  are considered among the dangerous 

phenomena that particularly confront the  underdeveloped countries, which has led to stagnation in 

particular in the construction operation and economic development, involving economic destruction 

financial capacity  for Country and  the institution. 

And in the context of combating this phenomenon, international institutions have adopted the 

concept of good governance as a procedure and method to put an end to the financial, administrative 

corruption and environmental negligence,  because It contains a set of automations classified as internal 

and external that allows him the guarantee of the perfect use for resources to serve the interests of all sides 

in relation to the establishment al the internal and external levels in a fair manner. 

 : Good governance, Financial and administrative  corruption, Governance mechanisms. 
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 قطاع�مع�ن�من�املجتمع،�وإنما ع�� سلبيات من تفرزه ما تداعيا��ا�ع�� �� تقتصر و�داري�ال املا�� الفساد ظا�رة إن

 التنمية ��لة �عرقل باعتبار�ا الدولة ع���اقتصاد مباشرا تأث��ا ل�ا ألن ذلك وقطاعاتھ املجتمع أفراد �افة لتطال آثار�ا تمتد

 �ل يرفض�ا لسلوكيات �فراد اعتياد إ�� تؤدي أ��ا كما للمجتمع ال��كي��ال�ي�ل� اختالل إ�� تؤدي أ��ا إ�� إضافة �قتصادية،

  .ومبادئ قيم من عليھ ما�ب�� ع�� املحافظة ي�شد مجتمع

�البد� املالية وأسواق�ا �قتصاديات �ذه �� الكب��ة والفو��� ا��ط�� الوضع �ذا أمام ��ان �ا��ياة  من وش���نوا��

�واملجتمعات تبقى ال ح�� الفساد ومنع ا��قوق  ضمان ع�� �عمل صيغة إيجاد �ومغامرات، مجرد �سواق  �ذه مرا�نات

 ت���� أن ا���ومة ع�� يجب حيث بلد، �ل وتطور  لوضع املالئمة ال�شر�عات�والتوج��ات من منظومة ع�� قائمة الصيغة

��طار وتحافظ �و�ذه� ال�� �قةالطر  �غي�� ع�� الشر�ات �عمل وأن لذلك، املناسب واملؤس��� ال�شر��� ع�� ���ا، �عمل

  .املنظومة����ما�يطلق�عل��ا�اسم�ا��كم�الراشد

�التعر�ف �إ�� �ع����بظا�رة���دف�البحث �من�خالل�الوقوف �و�داري �املا�� ����اوآثار��اومظا�ر��اأسبا��الفساد

�املعنية� �و�طراف �وأ�عاده �وأ�ميتھ �الراشد �ا��كم �مف�وم �إ�� �التطرق �وكذا �والسيا��� �و�جتما�� ��قتصادي ا��انب

� � ��قتصادية �والتنمية � �التعاون �منظمة �عن �الصادرة �واملبادئ �و وصبتطبيقھ، ��ليات �إ�� �ال���ال �وا��ارجية الداخلية

  .املا���و�داري �ا�ا��كم�الراشد�ل��د�من�الفساد�يمنح

تزايد���تمام�بتطبيق�ا��كم�الراشد����العديد�من�اقتصاديات�العالم�خاصة��عد����يارات�املالية�لعدد�من�

� �سنة �العاملية �والشر�ات �البنوك �حقوق�2002ك��يات �ضياع �إ�� �أدى �مما �املالية �القوائم �بمصداقية �للتالعب �ن�يجة ،

�ا��الي�ن� ��ان�ا��كم�الراشد�املس�ثمر�ن �����ذه�الشر�ات،�لذا �ا��دد �املس�ثمر�ن �من�وفقدان�ثقة �ل��د ��مثل املخرج

   . النتائج�السلبية�ملثل�تلك�املمارسات

  :التا��البحث�من�خالل�ال�ساؤل�الرئ�����سنحاول�معا��ة��ش�الية�عليھ�و 

  :وملعا��ة��ذه��ش�الية�س�تطرق�إ��

  .مدخل�عام�حول�ا��كم�الراشد�:أوال

  .مف�وم�وا�ع�اسات�الفساد�املا���و�داري �:ثانيا

  .آليات�ا��وكمة�ودور�ا����ا��د�من�الفساد�املا���و�داري �:ثالثا

 إدارة ��ل�مشا�ل أداة باعتباره والثقافية السياسية العلمية، النقاشات من العديد ا��كم�الراشد مف�وم يتصدر

 فيھ،�باإلضافة و�س�ام �عر�فھ ال���حاولت ا���ات لتعدد وذلك عديدة، معا�ي أخذ املف�وم �ذا أن إال املعاصرة، الشر�ات

  .املصط�� �ذا ل�ا وجھ ال�� واملشا�ل الب�ئات مختلف إ��
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� �وغارنزمي���سنة �ب���� �ادولف �مثل �قديما ��قتصاد �علماء ��1932تطرق � � �كتا��ما ��� �الراشد �ا��كم " ملف�وم

�ا��اصة �وامللكية �ا��ديثة �" الشركة �بأداء ��ع�� �قضايا�والذي �فضال�ع�� �للموارد �الفعال �و�ستخدام �ا��ديثة الشر�ات

  1.املرتبطة�بفصل�امللكية�عن��دارة

�سنة� ��1976و�� �من ��ل �����Jensen and Macklingقام �وإبراز�أ�ميتھ �الراشد �ا��كم باال�تمام�بمف�وم

  .��مثل��ا�نظر�ة�الو�الةا��د�أو�التقليل�من�املشا�ل�ال���قد�ت�شأ�من�الفصل�ب�ن�امللكية�و�دارة�وال�

� �سنة ��1987و�� �املالية �القوائم �إعداد ��� �باالنحرافات �وا��اصة �الوطنية �ال��نة  Nationalقامت

Commission on Fraudulent Financial Reporting � �و�املتضمن�  SECوالتا�عة �بإصدار�تقر�ر�ا ،

�يرت �وما �الراشد �ا��كم �قواعد �بتطبيق �ا��اصة �التوصيات �من �إعداد�مجموعة ��� �والتالعب �الغش �حدوث �ملنع ���ا بط

�مجلس� �أمام �ا��ارجية �املراجعة �م�نة �وتقو�ة �الداخلية �الرقابة �نظام �بمف�وم ���تمام �طر�ق �عن �وذلك �املالية القوائم

  .إدارة�الشر�ات

�لبورصة�لندن� �صدر��London Stock Exchangeكما��ان �حيث �املجال، ��ذا ��� �بارز  Cadburyدور

Reportل�ي�يؤكد�ع����أ�مية�ا��كم�الراشد�من�أجل�ز�ادة�ثقة�املس�ثمر�ن����عملية�اعداد�ومراجعة��1992عام����ال�

القوائم�املالية�كما�تضمن�جملة�من�التوصيات�����ذا�الشأن،�حيث��انت�البورصة�تج���الشر�ات�املدرجة�ع���أن�تحدد�

  .  ���تقر�ر�ا�السنوي�مدى�ال��ام�ا�بتك�التوصيات�

�املخاطر�مثل� �وإدارة �وتقييم ��دارة �مجالس �ودور �الراشد �با��كم �التقار�ر�املتعلقة �من �العديد �ذلك وظ�ر��عد

Hample Reportو�1995عام��Higges and Smith Report���2003.2عام��  

�الصادر�سنة�     �الراشد �ا��كم �مبادئ ��عنوان �والتعاون �التنمية �منظمة �يتع���التقر�ر�الصادر�عن ودوليا

  3   .،�أول�اع��اف�دو���رس���بذلك�املف�وم2004واملعدل�سنة��1999

كمرادف�ل�لمة��13أصل��لمة�ا��كم�فتعود�للغة�الفر�سية،�تم�استخدام�ا�ألول�مرة����القرن�

� � �العلوم��Gouvernanceا���ومة ��� �املفا�يم �من �وكغ��ه �املنظمة، �شؤون �وحكم �والقيادة �التوجيھ ��ع�� وال��

 Theباللغة�الفر�سية�و��La Bonne Gouvernanceجتماعية�يطرح�مف�وم�ا��كم�الراشد�واملقابل�للمصط���

Good Governance4 .باللغة��نجل��ية��

عد  من مستمد ف�و�لفظ اللغة، �� النحت عليھ يطلق ما و�و العر�ية، اللغة قاموس �� مستحدثا ا��وكمة لفظ �ُ

كم والسيطرة �نضباط �ع�� ما و�و ا���ومة، ف�ذا�اللفظ�يتضمن�العديد�من� 5.من�معان ال�لمة �ذه �ع�� ما ب�ل وا��ُ

  6:ا��وانب�م��ا

  .ما�تقتضيھ�من�التوجيھ�و�رشاد: ا��كمة

  .ع�الضوابط�و�القيود�ال���تتحكم����السلوكوما�يقتضيھ�من�السيطرة�ع����مور�بوض: ا��كم

  .وما�يقتضيھ�من�الرجوع�إ���مرجعيات�أخالقيھ�وثقافيھ�و�إ���خ��ات�تم�ا��صول�عل��ا�من�خالل�تجارب�سابقھ: �حت�ام

�للعدالة�خاصة�عند�انحراف�السلطة�و�تالع��ا�بمصا���املسا�م�ن: التحاكم   .طلباً

  : من�حيث�التعر�ف�فقد�عرف�املصط����عددا����التعار�ف�من��يئات�و�احث�ن�نذكر�م��ا

ü OECD� �الراشد �خـاللھ�" ا��كم �من �يتم �الذي �النظام �و�ذلك

� �مختلف �ب�ن �واملسؤوليات �ا��قوق �الراشد �ا��كم ��ي�ل �و�حدد ��عمـال، �شر�ات �وإدارة �الصلة�توجيھ �ذات �طراف
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مجلس��دارة،�املسا�م�ن�وأ��اب�املصا��،�كما�يحدد�قواعد�وإجراءات�اتخاذ�القرارات�املتعلقة�: ب�شـاط�الشركة�مثل

 7 ".�شؤون�الشركة

ü IIA :��" املستخدمة��� ���جراءات �خالل �تتم�من �ال�� تلك�العمليات

� �ممث�� �الرقابة�من �ضوابط �كفاية �ع�� �والتأكيد �مخاطر�الشركة �إدارة �ع�� �توف���إشراف �أجل �من �املصا�� أ��اب

 8"الداخلية�النجاز���داف�واملحافظة�ع���قيم�الشركة

ü UNDP الراشد�� �ا��كم �أنھ �عرف �السلطة: "ع��  �قتصادية ممارسة

�خالل املستو�ات �افة ع�� الدولة شؤون إلدارة و�دار�ة والسياسية  و �فراد تمكن شر�ات و عمليات و آليات من

 9".مصا���ا تحقيق من ا��ماعات

ü و�� �الراشد ����" ا��كم �والتحكم �الشر�ات �إدارة �خاللھ �من �يتم �الذي النظام

 10"أعمال�ا

�ا �ا��كم ��عر�ف �يمكن �تقدم �الشركة�ومما �ب�ن �املتبادلة �العالقات �تنظم �ال�� �القواعد �من �مجموعة �بأنھ لراشد

و�طراف�أ��اب�املصا���املختلفة����الشركة،����إطار�من�الشفافية�واملساءلة،�وال���تؤدي�اتباع�ا�إ���استدامة��عمال�

  .ا�التنافسية�����سواقن�قدر��ورفع�كفاءة�الشركة����إدارة�عمليا��ا��وتحس�

  11:م��ا نذكر املزايا من العديد �� ا��كم�الراشد أ�مية تتج��

 .تخفيض�املخاطر�املتعلقة�بالفساد�املا���و�داري�ال���تواج��ا�الشر�ات�والدول  ·

إل��ا�تلك�رفع�مستو�ات��داء�للشر�ات�وما�ي��تب�عليھ�من�دفع���لة�التنمية�والتقدم��قتصادي�للدول�ال���ت�ت��� ·

 .الشر�ات

 .جذب��س�ثمارات��جن�ية�و���يع�رأس�املال�املح���ع����س�ثمار����املشروعات�الوطنية ·

 .ز�ادة�قدرة�الشر�ات�الوطنية�ع���املنافسة�العاملية�وفتح�أسواق�جديدة�ل�ا ·

من�ز�ادة�ثقة�املس�ثمر�ن���ا�الشفافية�والدقة�والوضوح����القوائم�املالية�ال���تصدر�ا�الشر�ات�وما�ي��تب�ع���ذلك� ·

 .واعتماد�م�عل��ا����إتخاذ�القرارات

�كيفية� · �أيضا �وتحدد �أ�داف�ا �تحدد �أن �للشركة �خاللھ �من �يمكن �الذي ��طار�التنظي�� �الراشد �ا��كم توفر�قواعد

 .  تحقيق�ا

 والقدرة �قتصادي �داء ودعم �س�ثمارات جذب ع�� س�ساعد�ا ل��كم�الراشد����الشر�ات ا��یدة املمارسات إن�

  12:�تیة ��داف تحقیق خالل من وذلك الطو�ل املدى �� ع���املنافسة

�ا��كم� حیث �دارة مراجعة  مص��ة ذي ل�ل �سمح بما املساءلة وحق الشركة معامالت �� والشفافیة العدالة · أن

 .الراشد�يقف����مواج�ة�الفساد

��زمات ملنع مع�م التعامل �� الشفافیة معای�� ب�ب�� وذلك عائد�م و�عظیم عامة بصفة املسا�م�ن حمایة ·  حدوث

 .�قتصادیة

 .نأمام�املسا�م� �دارة محاسبة مع�ا یمكن إدار�ة �یا�ل وجود ضمان خالل من وذلك الشركة �� بالسلطة املتاجرة منع ·

 .واملراجعة املحاسبة نظم ت�امل خالل من الشركة أموال استخدام وحسن املا�� �داء مراجعة ضمان ·

 .الرشیدة ا��وكمة قواعد ضوء �� للشركة �جتماعیة املسؤولیة ع�� �شراف ·

 .�داء كفاءة وز�ادة �س��اتیجیات تطو�ر ع�� واملساعدة الشركة داخل �دارة تحس�ن ·
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�أ�م� ����العمل�ع���مساءلة�ومحاسبة�ومحار�ة�الفساد�بجميع�أش�الھ����وعموما أ�داف�ا��كم�الراشد�تتمثل

�القوان�ن� �أو �بال�شر�عات �سواء �و�جن�ية �املحلية ��س�ثمارات ���ذب �املتاحة �الوسائل �ب�ل �العمل �وكذلك الشركة،

يدة�ا��يدة�واملعامالت���سانية�و�قتصادية�و�متيازات�املمنوحة�للمس�ثمر�ن،�باإلضافة�إ���تطبيق�مبدأ��خالق�ا��م

 .  والنا��ة�ا��وكمة�ا��يدة ب�ن�املتعامل�ن�مع�الشر�ات�فا��وانب��خالقية����عمل�الشر�ات�����ك���مالئمة�لدعم

يجب�مالحظة�أن��ناك�أر�عة�أطراف�رئ�سية�تتأثر�وتؤثر����التطبيق�السليم�لقواعد�ا��كم�الراشد،�وتحدد�درجة�

  13: كب��ة�من�النجاح�أو�الفشل����تطبيق��ذه�القواعد��شمل�أطراف�ا

· Shareholders :ل�و�م�من�يقومون�بتقديم�رأس�املال�للشركة�عن�طر�ق�ملكي��م�لألس�م�وذلك�مقاب

ا��صول�غ����ر�اح�املناسبة�إلس�ثمارا��م،�وأيضا��عظيم�قيمة�الشركة�ع���املدى�الطو�ل�و�م�من�ل�م�ا��ق����اختيار�

 .أعضاء�مجلس��دارة�املناسب�ن���ماية�حقوق�م

· Board of Directors  :أ��اب�� �مثل ��خرى ��طراف �وأيضا �املسا�م�ن �يمثلون �من و�م

� ،� �الشركة،�املصا�� �ألعمال �اليومية ��دارة �سلطة �إل��م �يو�ل �والذين �التنفيذي�ن �باختيار�املدير�ن �يقوم ��دارة ومجلس

باإلضافة�إ���الرقابة�ع���أدا��م،�كما�يقوم�مجلس��دارة�برسم�السياسات�العامة�للشركة�وكيفية�املحافظة�ع���حقوق�

 .املسا�م�ن

· Management :� �عن �املسؤولة �مجلس�و�� �إ�� �باألداء �التقار�ر�ا��اصة �وتقديم �للشركة �الفعلية �دارة

�دارة،�و�عت���إدارة�الشركة����املسؤولة�عن��عظيم�أر�اح�الشركة�وز�ادة�قيم��ا�باإلضافة�إ���مسؤولي��ا�تجاه��فصاح�

 .والشفافية����املعلومات�ال���ت�شر�ا�للمسا�م�ن

·  Stockolders  :موعة�من��طراف�ل�م�مصا���داخل�الشركة�مثل�الدائنون�واملوردون�و�م�مج

والعمال�واملوظف�ن،�و�جب�مالحظة�أن��ؤالء��طراف�ي�ون�لد��م�مصا���قد�ت�ون�متعارضة�ومختلفة�����عض��حيان،�

��مقدرة�الشركة�ع���فالدائنون�ع���س�يل�املثال���تمون�بمقدرة�الشركة�ع���السداد،����ح�ن���تم�العمال�واملوظف�ن�ع�

 .  �ستمرار

 

  14:ثالثة�أ�عاد�ل��كم�الراشد�و����التا���1997حدد�ال��نامج��نما�ي�لألمم�املتحدة�عام�  

�قتصادية�لبلد�ما�وع���و�شمل�عمليات�صنع�القرار�ال���تؤثر�ع�����شطة�: البعد��قتصادي�أو�ا��كم��قتصادي ·

 .عالقاتھ�باالقتصاديات��خرى،�و�ؤثر��ذا�البعد�بصورة�أساسية�ع���ا��وانب�املتعلقة�بالعدالة�والفقر�ونوعية�ا��ياة

 .و�تمثل����عملية�صنع�القرار�من�أجل�صياغة�السياسات: البعد�السيا����أو�ا��كم�السيا��� ·

��داري  · �أو�ا��كم ��داري �: البعد �و�و�الذي��و�نظام �الثالثة ���عاد �يضم �الذي �الرشيد �وا��كم �السياسات تنفيذ

  .  يحدد�العمليات�وال�يا�ل�ال���توجھ�العالقات�السياسية�و�جتماعية�و�قتصادية

  15:ما�ي���2004وتتضمن�املبادئ�ال���أقر��ا�منظمة�التعاون�والتنمية��قتصادية�عام�

�كال إطار يتضمن أن يجب  · �الراشد �سواق� �عز�ز�شفافية من ا��كم

�كما �وأن أح�ام مع يتوافق أن يجب وكفاء��ا �ب�ن املسؤوليات تقسيم بوضوح يحدد القانون،  �شرافية السلطات فيما

 .املختلفة والتنفيذية والتنظيمية

 �ر�اح، عائد��� ع�� وا��صول  �دارة، مجلس واختيار �س�م، ملكية نقل �شمل وال��  ·

 .العامة ا��معية اجتماعات �� الفعالة املشاركة �� املسا�م�ن وحق املالية، القوائم ومراجعة
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 حقوق�م�القانونية، عن الدفاع �� وحق�م �س�م، جميع حملة ب�ن املساواة و�ع��  ·

�أو عمليات أي من حماي��م وكذلك �ساسية، القرارات ع�� العامة ا��معية �� والتصو�ت  ف��ا، مش�وك دمج استحواذ

 .�دارة مجلس أعضاء مع املعامالت �افة ع�� �طالع �� حق�م إضافة�إ��

 والعمالء، السندات�واملوردين وحملة والعامل�ن البنوك :مثل بالشركة عالقة ل�م الذين املصا�� أ��اب حقوق  حماية ·

 الرقابة �� الفعالة مشارك��م وكذلك�آليات ا��قوق، لتلك ان��اك أي عن والتعو�ض القانونية، حقوق�م اح��ام �شمل وال��

 .املطلو�ة املعلومات ع�� وحصول�م الشركة ع��

 املعلومات�ال�امة عن املصا�� وأ��اب املسا�م�ن جميع ب�ن عادلة بطر�قة �فصاح ت�ناول  وال��  ·

 .�ذه�املعلومات مستخدمي قبل من املتخذة القرارات �� التأث�� إ�� ع��ا التصر�ح عدم أو حذف�ا يؤدي ال��

وم�امھ� أعضائھ اختيار وكيفية القانونية، وواجباتھ �دارة مجلس �ي�ل �شمل وال�� ·

  .التنفيذية �دارة ع�� �شراف �� ودوره �ساسية،

�ا��اضرة �� ان�شرت تار�خية جذور  من لھ ملا امل�مة املواضيع من و�داري  املا�� الفساد �عد  سواء مجتمعاتنا

 و�قوض و�جتما�� النمو��قتصادي عرقلة إ�� يؤدي فالفساد السياسية، النظم �ل �� وشاع املتقدمة أو م��ا النامية

 ��قوق  ان��اك عنھ و�سفر كما والسيا���، �ستقرار��قتصادي وعدم الفقر حدة ز�ادة إ�� يؤدي مما السياسية، الشرعية

  .الطبقي التفاوت وتفاقم ��سان

  :ما�ي��و�شمل�مف�وم�الفساد�لغة�واصطالحا�

َل�واضمحل،�وقد�ورد�لفظ�الفساد����القرآن�للداللة�،�و�و��ع���البطالن  فيقال�فسد�ال���ء�أي�بطُ

�ع�� �ي��تب �وما �واملعا��� ��الشرك �معاٍن �عدة �ال�� ع�� ��� �البحر�والقحط ��� �الصيد �انقطاع �من ��عا��� ذلك �قولھ ��� كما

� ظ�ر( �أيدي �كس�ت �ال���والبحر�بما ��� �يرجعون الفساد �لعل�م �عملوا �الذي ��عض �ليذيق�م �( )الناس ��ية �أو�)41الروم ،

�����رض�وال�فساداً  للذين�ال�ير�دون (الطغيان�والتج���كما����قولھ��عا��� ،�أو�عصيان�) 83سورة�القصص��ية�) (علواً

��� �كما �� قولھ أوامر�هللا ��ر (�عا�� ��� �و�سعون �ورسولھ �هللا �يحار�ون �الذين �جزاء �يقتلواإنما �أن �فساداً �أو� ض أو�يصلبوا

�خزي  �ل�م �ذلك ��رض �من �أو�ينفوا �خالف �من �وأرجل�م �أيد��م �الدنيا تقطع �عظيم �� �عذاب ��ية�) (ول�م �املائدة سورة

33(.16

 استعمال إساءة و�و واحد مضمون  ع�� تتفق جميع�ا أن إال الفساد ت�ناول  ال�� التعار�ف �عددت

ي�ون� ر�ما و بالشر، ال�شر من العديد أذ�ان �� الفساد مف�وم وأرتبط ��صية، م�اسب لتحقيق أو�الوظيفة السلطة

 لتحقيق�م�اسب العام النفوذ استخدام سوء �و الفساد " �جتماعية العلوم موسوعة �� ورد الذي �و لھ �عر�ف أصدق

 ال�� الرشاوى  يتضمن ولكنھ�ال السياسي�ن، أو الوطني�ن أو املحلي�ن املسؤول�ن رشاوي  أنواع جميع ع�� ذلك و�شتمل خاصة،

" القطاع ب�ن فيما تحدث

 وشر�ا��ا )إدار�ا(الدولة تنظيمات �� حاليا املعتمدة والقواعد �ح�ام ومخالفة املالية �نحرافات �و املا�� الفساد

  .املالية الرقابة و�عليمات ضوابط مخالفة مع

البنك� �عرفھ كما خاص، كسب لتحقيق العامة السلطة إساءة�إستخدام ف�و  العاملية الشفافية منظمة �عر�ف أما

  .مكسب�خاص لتحقيق العامة السلطة إساءة�استخدام بأنھ الدو��

العام� املنصب استخدام سوء يتضمن عمل �ل  بأنھ �داري  للفساد الدولية الشفافية منظمة �عر�ف �� وجاء

  17.جماعتھ أو لنفسھ ذاتية خاصة مص��ة لتحقيق

156



 

 

 

.. 2018مارس  14و 13يومي 

  18:و�نطوي�التعر�ف��خ���ع���عدد�من�العناصر��ساسية���

 .املد�ي واملجتمع والعام ا��اص ل���ومة الثالثة القطاعات ع�� التعر�فينطبق��ذا� ·

 .و�جرامية القانونية غ�� و��شطة ا��داع ب�ن ي��اوح الذي والفردي النظامي �ستخدام سوء إ�� �ش�� ·

 .املالية وغ�� املالية امل�اسب من كال �غطي ·

 .السلطة ممارسة كيفية وتنظيم ضبط �� ا��وكمة منظومة أ�مية إ�� �ش�� ·

  .الستخدام�ا املخصص غ�� �تجاه �� �موال وتحو�ل للفساد املصاحبة الفعالة غ�� الت�اليف ع�� الضوء يلقي ·

 اكتفت ،�حيث2006فيفري��20الصادر�����01-06القانون� �� فجاء ا��زائري  املشرع نظر �� الفساد �عر�ف أما

 من الرا�ع الباب �� عل��ا املنصوص ا��رائم �ل :أنھ ع�� "أ" الفقرة بنص�ا��� للفساد �عر�ف�ا �� القانون  �ذا من 02 املادة

�وم�افحتھ من الوقاية قانون  من الرا�ع الباب إ�� و�الرجوع .القانون   تجر�م ع�� نص قد ا��زائري  املشرع أن نجد الفساد

  19.جر�مة 20 إ�� وصلت �فعال من مجموعة

�شأن�   �إ�� �ل��ماعة �العام �الشأن �تحو�ل �ع���أساس �تقوم �ظا�رة �الفساد ��ذه�التعر�فات،�أن �مجمل �من يت��

  . خاص،�حيث�يتم�تخصيص�املوارد�وتوز�ع�العائد��قتصادي�وفق�املص��ة�ا��اصة�ول�س�وفق�الصا���العام

  :و�� رئ�سية أسباب ستة ع�� �تفاق تم ولكن ومتداخلة، كث��ة أسباب للفساد

  . املع�شة ت�اليف ارتفاع وكذلك الفساد لسلوك واملحفزة امل��دية �قتصادية �وضاع :اقتصادية أسباب ·

  . والرقابة وضعف��عالم املد�ي، املجتمع مؤسسات ضمن الديمقراطي والنظام ا��ر�ات غياب ��ا و�قصد :سياسية أسباب

  .واملا�� �داري  الفساد جر�مة ردع �� ال�شر�عية القوان�ن ضعف �س�ب و�ذا :قانونية أسباب ·

�تولد املجتمع، �� السائدة و�عراف والتقاليد العادات تفرز�ا �سباب من مجموعة و�� :اجتماعية أسباب ·  وال��

  20.ا��..النفوذ الرشوة�واستغالل املحسو�ية، أعمال خالل من �داري  الفساد ظا�رة وان�شار لنمو اجتماعية ضغوطا

  .ونظرتھ�للمشروعية �عليمھ ومستوى  الثقا�� ومستواه وميولھ، الفرد ���صية مرتبطة أسباب و�� :��صية أسباب ·

نوع� معظم�الدول�النامية�و��ذا�يخلق�يالحظ�ت��م�ا���از��داري�وز�ادة�عدد�املوظف�ن���� : وتنظيمية إدار�ة أسباب ·

من�الب��وقراطية�وإجراءات�إدار�ة�معقدة،�وما�يصاحبھ�من�غموض����اللوائح�و�جراءات�وضعف����وسائل�الرقابة�ع��� 

�خروج� �عليھ �ي��تب �مما �العامة �الوظيفية �أخالقية �وضعف ��داء �لقياس �املعاي���الدقيقة �وغياب �ا���ومية، �ج�زة

 21.ع���اللوائح�و�نظمةاملوظف�ن�

 الفساد ممارسات �عالم�عن وسائل مختلف خالل من الناس أغلب لذي مألوف وأصبح متعددة مظا�ر للفساد إن

  22:طر�ق عن أش�الھ ب�افة

 أو خالف�ال�شر�ع أعمال تنفيذ أو لتمر�ر الغالب �� مالية ت�ون  منفعة ع�� ال��ص حصول  و�ع��:  Briberyالرشوة� ·

 . امل�نة أصول 

· � �تمر�ر: Nepotismاملحسو�ية �نفوذ أو �حزاب( التنظيمات تر�ده ما أي �ذات �نفوذ�م من )..جمعيات  دون  خالل

 . أصالً  ل�ا استحقاق�م

 عقود��س�ئجار أو والعطاءات املقاوالت منح �� كما حق وجھ �غ�� أخرى  ع�� ج�ة تفضيل أي: Favoritismاملحاباة� ·

  . و�س�ثمار

 إشغال أو العقد أو�إحالة التعي�ن ال��ستحق من لصا�� )سيا��� تنظيم أو وظيفي( مركز ذا ��ص تدخل أي: الوساطة ·

 .ا�� ... أو املنصب
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 بت��يرات الوظيفي موقعھ مستغالً  ���اص من املال ع�� ا��صول  لغرض: Mailing  Black وال��و�ر �ب��از ·

�أو أو قانونية  تزو�ر�الش�ادة أو الضر�بة دوائر �� يحدث كما املعني�ن ���اص ع�� النافذة التعليمات إخفاء إدار�ة

 . النقود تزو�ر أو الدراسية

 أو لل��ص املمنوحة الصالحيات باستخدام وال��ر�ب السوداء عن�طر�ق�السوق : Embezzlementالعام� املال ��ب ·

�املوقع أو �حتيال منافذ� ع�� السلع تمر�ر أو حق وجھ غ�� من سري  �ش�ل الدولة بأموال للتصرف الوظيفي استغالل

 .السوداء السوق 

�املصرفية امللكية وحقوق  العدالة بنظام املتعلقة والقوان�ن �نظمة مع يتقاطع فساد ·  وكذلك و�ئتمانات وال�س�يالت

 .ا��ار�� التمو�ل

الفساد����ب�ئة�املجتمع�مثل�التلوث�ودخان�املصا�ع�حيث��ان�للدول�الصناعية�الك��ى��ثر��ك������ظا�رة��حتباس� ·

 .ا��راري�ال���يمر���ا�العالم�حاليا

 ��ة تأييد ووثائق وجواز�السفر وا���سية التقاعد كمعامالت واملست��لة امل�مة وخاصة املعامالت إنجاز �� التباطؤ ·

 . الش�ادات صدور 

  23:نوجز�ا�فيما�ي���السلبية�م��ا��جتماعية�و�قتصادية�والسياسية �ثار من مجموعة عامة بصورة للفساد إن

 .أفراد�املجتمع ب�ن والسلبية الالمباالة وان�شار �حباط وإ�� �خالقية القيم خ��لة إ�� الفساد يؤدي ·

 .فعل�ال��يار�القيم�وعدم�ت�افؤ�الفرص كرد ا��ر�مة وان�شار �راء �� والتطرف التعصب بروز ·

 با��ق ��تمام وتراجع والرقا�ي الوظيفي الواجب أداء التفر�ط����معاي�� لفكرة النف��� والتقبل العمل فقدان�قيمة ·

 .العام

 .املحلية �موال رؤوس و�روب ا��ارجية، �س�ثمارات جذب �� الفشل ·

�للفساد املادية وال�لفة العامة، التنمو�ة باملشار�ع ال��صية املصا�� تداخل �س�ب املوارد �در ·  ا��ز�نة ع�� الكب��ة

 .العامة �يرادات ل�در كن�يجة العامة

 .السيا��� النظام سمعة لسوء كن�يجة �جن�ية، املساعدات ع�� ا��صول  �� الفشل ·

 .املناصب إشغال �� واملحابات املحسو�ية و�روز التقدير لغياب نظرا �قتصادية الكفاءات ��رة ·

 املساواة �� ا��ق �ساسية�و���مقدم��ا املواطن�ن حقوق  اح��ام ع�� وقدرتھ بالديمقراطية النظام تمتع مدى ع�� يؤثر ·

 .وانفتاحھ النظام شفافية من يحد كماالفرص،� وت�افؤ

 . مختلفة مجموعات ب�ن املصا�� �عارضت ما إذا الكب��ة الصراعات إ�� يقود ·

 . السياسية الوالءات لشراء كن�يجة السيا��� النفاق من جو خلق إ�� يؤدي ·

 .التقليدية الشر�ات دور  و�عزز  ومؤسسات�املجتمع�املد�ي العامة الشر�ات ضعف إ�� يؤدي ·

�الدعم أن يمكن ال�� الدول  مع خاصة ا��ارجية وعالقاتھ السيا��� النظام سمعة إ�� ����ء ·  و�ش�ل لھ، املادي تقدم

 .الدولة�ملنح�مساعد��ا �سيادة تمس قد شروطا تضع الدول  �ذه يجعل

 . واملساءلة الرقابة وأج�زة العامة بالشر�ات الثقة لغياب ن�يجة السياسية املشاركة يضعف ·
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�عت���الفساد�املا���و�داري�من�أخطر�املشكالت�ال����عا�ي�م��ا�املجتمع�الدو����ش�ل�متفاوت،�حيث�يؤدي�إ���

قدر��ا�ع���ا��صول�ع���م�اسب�وامتيازات�غ���مشروعة،�و���تب�ع���ذلك�تحمل�الشر�ات�ت�اليف�إضافية�تضعف�من�

�ا��كم�الراشد�يمكن�معا��ة��ذه�املش�لة�وذلك� �بتطبيق التنافس�والبقاء�،����ظل�عدم�اح��ام�املصا���العامة،��لكن

  .من�خالل�دور��ليات�الداخلية�وا��ارجية

 

  :ا��ارجية واملراجعة املراجعة و��نة �دارة مجلس خالل من وذلك�

�أحسن� ��دارة �مجلس �سوء� �عد �من �الشركة �املس�ثمر��� �املال �رأس �يح�� �أنھ �إذ ��دارة، �سلوك �ملراقبة أداة

�صالحياتھ�القانونية�����عي�ن�وإعفاء�وم�افأة��دارة�العليا �مجلس�. �ستعمال�من�قبل��دارة،�وذلك�من�خالل كما�أن

� �وضع ��� �بفاعلية ��شارك �القوي �و�قوم��دارة �سلوك�ا �و�راقب �لإلدارة، �ا��وافز�املناسبة �و�قدم �الشركة، اس��اتيجية

�الشركة �قيمة ��عظيم �ثم �ومن �للعمل�. أدا��ا، �يؤ�ل�ا �الذي �املوقف ��� �ت�ون �أن �ي�ب�� �فعالة �املجالس ��ذه �ت�ون ول�ي

جب�أن�تمتلك�السلطة�الالزمة�ملص��ة�الشركة،�و���الوقت�ذاتھ�تأخذ���داف��جتماعية�للشركة��ع�ن��عتبار،�كما�ي

�باختيار��دارة�العليا�فضال� �وتقوم �شؤو��ا، �والب��وقراطية��� �السياسية �التدخالت �ا��اصة��عيدا�عن �أح�ام�ا ملمارسة

تقاد��ل�شركة�من�الشر�ات� عن��شراف�املستمر�ع���أداء�الشركة�و�فصاح�عن�ذلك،�ومن�ثم�فإنھ�من�الضروري�أن

  .يمارس�القيادة�و�وجھ�الشركة�ب��ا�ة�وحكمة�و�عمل�ملص��ة�الشركة��شفافية�ومسؤوليةبمجلس�إدارة�فعال،�

و�����نة�م�ونة�من�أعضاء�مجلس�إدارة�الشركة�الذين�ت��كز�مسؤوليا��م����مراجعة�القوائم�املالية�السنو�ة��

�املد �ترشيح ��� ��شاطا��ا �وتت��ص ��دارة، �مجلس �إ�� ��سليم�ا �معھ،�قبل �التدقيق �ونتائج �نطاق �ومناقشة �ا��ار�� قق

�الراشد���� �من�تطبيق�قواعد�حكم �وكذلك�التأكد وكذلك�مراجعة�نظام�الرقابة�الداخلية�للشركة�والتأكد�من�فاعليتھ،

  .الشركة

لك�ومن�ثم�فإن��ذه�ال��نة��سا�م����ز�ادة�الثقة�والشفافية����املعلومات�املالية�ال���تف���ع��ا�الشر�ات،�وذ

�دعم� ��� �دور�ا �وكذلك �الشركة، ��� �الداخلية �املراجعة �وظيفة �ع�� �وإشراف�ا �التقار�ر�املالية �إعداد ��� �دور�ا �خالل من

  24 .�يئات�املراجعة�ا��ارجية�وز�ادة�استقاللي��ا،�فضال�عن�دور�ا����التأكيد�ع����ل��ام�بمبادئ�ا��كم�الراشد

  

 � �عملية ��� �م�ما �دورا �الداخلية �املراجعة �وظيفة �تؤدي �قدرة�ا��وكمة �بز�ادة �وذلك �العملية، ��ذه ��عزز �إ��ا إذ

� �الشركة �مساءلة �املصداقية،�. املواطن�ن�ع�� �بز�ادة �ال���ينفذو��ا ���شطة �خالل �من �الداخليون حيث�يقوم�املراجعون

�ا �الشر�ات ��� �العامل�ن �املوظف�ن �سلوك �تحس�ن ��داري�واملا���العدالة، �مخاطر�الفساد �وتقليل �للدولة ��ذا�. ململوكة و��

أن��ل�من�املراجعة�الداخلية�وا��ارجية��عد�آلية�م�مة�من�آليات�املراقبة�ضمن�إطار��ي�ل�� Archambeaultالسياق�يرى�

�و  �الغش �حاالت �واك�شاف �التقار�ر�املالية �ونزا�ة �دقة �بضمان �يتصل �فيما �خاص �و�ش�ل �الراشد ال��و�ر�وقد�ا��كم

� �ا��وكمة �عملية ��� �الداخلية �املراجعة �وظيفة �بأ�مية �والتنظيمية �امل�نية �ال�يئات ���نة�. اع��فت �أكدت فقد

�أن�� �Cadbury committeeادب��ي  �أجل �ومن �وال��و�ر، �الغش � �واك�شاف �منع ��� �الداخ�� �املراجع �مسؤولية �أ�مية ع��

  . وتنظم��ش�ل�جيد�و�س�ند�إ����شر�ع�خاص���ا��تحقق��ذه�الوظيفة�أ�داف�ا��يجب�أن�ت�ون�مستقلة

��دارة،�� �إ�� �مباشر�ول�س ��ش�ل �املراجعة ���نة �إ�� �تقار�ر�ا �ترفع �عندما �الوظيفة ��ذه �استقاللية �تقو�ة و�يتم

�الداخ��� �التدقيق �مالك �توز�ع �ع�� �قادرة �ت�ون �عندما �الداخ�� �التدقيق ���نة �فاعلية �تزداد �أن �يمكن �ذلك �إ�� يضاف

� �السياسات�ل��صول �ونوعية �الداخلية �الرقابة �نظام �تقو�ة �مثل ،� �بالشركة �خاصة �قضايا �عن �م�مة �معلومات ع��

  .املحاس�ية�املستخدمة
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�الشركة �ع�� �ا��ارجي�ن �املصا�� �أ��اب �يمارس�ا �ال�� �بالرقابة �ا��ارجية �الراشد �ا��كم �آليات ،�تتمثل

�تمارس� �ال�� �املولدة�والضغوط �املصادر�الك��ى �املصدر�أحد ��ذا ��ش�ل �املوضوع�،�حيث �امل�تمة���ذا �الدولية ا�املنظمات

  :ومن��مثلة�ع����ذه��ليات�ما�يأ�ي. لضغط��ائل�من�أجل�تطبيق�قواعد�ا��كم�الراشد�

 Mergers and Acquisitions   

مما�الشك�فيھ�إن��ندماجات�و�ك�سابات�من��دوات�التقليدية�إلعادة�ال�ي�لة����قطاع�الشر�ات����أنحاء��

إ���وجود�العديد�من��دبيات�و�دلة�ال���تدعم�وج�ة�النظر�ال���ترى�أن�)  John and Kedia(و�ش����ل�من�. العالم�

� �الراشد �ا��كم �آليات �من �م�مة �آلية �ا( �ك�ساب ��� �املثال �س�يل �ع�� ��مر�كية �املتحدة �ال�يمكن�) لواليات �و�دونھ ،

السيطرة�ع���سلوك��دارة��ش�ل�فعال،�حيث�غالبا�ما�يتم��ستغناء�عن�خدمات��دارات�ذات��داء�املنخفض�عندما�

.تحصل�عملية��ك�ساب�أو��ندماج

�الشر�ات�اململوكة�للدولة�ف�ش��� �س�يل�املثال�قد�استفادت�من��OECDأما��� �الص�نية�ع�� إ���إن�ا���ومة

،��ذه��لية،�وذلك��عد�إعطاء��ذه�الشر�ات�قدرا�من��ستقاللية����اتخاذ�القرارات�وم��ا�قرارات��ك�ساب�و�ندماج

�القرار  ��ذه �مثل �جراء �لألس�م �كمالك ��ضرار�بحقوق�ا �عدم �من �تتأكد �أن �إ�� �بحاجة �الدولة �تبقى �ال���ولكن �امل�مة ات

  25.تتخذ�ا��دارات

External Auditing  

يؤدي�املرجع�ا��ار���دورا�م�ما����املساعدة�ع���تحس�ن�نوعية�الكشوفات�املالية،�ولتحقيق�ذلك�ي�ب���عليھ��

مناقشة���نة�املراجعة����نوعية�تلك�الكشوفات،�ومع�تزايد�ال��ك���ع���دور�مجالس��دارة،�وع���وجھ�ا��صوص���نة�

�ت �و�ستمرار��� �ا��ار�� �اختيار�املراجع ��� �تطلب�املراجعة �سوف �وال�شيطة �املستقلة �املراجعة ���ان �أن �حيث �ليفھ،

  .مراجعة�ذات�نوعية�عالية،�و�التا���اختيار�املراجع�ن��كفاء�واملتخصص�ن����حقل�الصناعة�الذي��عمل�فيھ�الشركة

   

�ال �الفاعل�ن �ب�ن �تجري �ال�� �التفاعالت �ع�� ��ليات �وتؤثر��ذه ��ش�ل �ما �مباشر����غالبا ��ش�ل ��ش���ون ذين

�بدور�م� �يتصل �فيما �ل�س �ا��وكمة، �عملية ��� ��ساسي�ن �ع���الفاعل�ن �ال�شر�عات ��عض �أثرت �ولقد عملية�ا��وكمة،

  .ووظيف��م�����ذه�العملية،�بل�ع���كيفية�تفاعل�م�مع��عض�م

� �قانون �فرض �قد �املثال �س�يل �الشر�ات�Sarbanes-Oxly Actفع�� �ع�� �جديدة املسا�مة��متطلبات

�التقار�ر� �إعداد �عملية �ع�� �املراجعة ���نة �إشراف �وتقو�ة �املستقل�ن، ��دارة �مجلس �أعضاء �عدد �بز�ادة �تتمثل العامة،

�الرقابة� �نظام �وع�� �التقار�ر�املالية ���ة �ع�� �الش�ادة �املالية �ومدير�الشؤون �املدير�التنفيذي �من �والطلب املالية،

� �فعالة �اتصال �خطوط �ووضع �ع���الداخلية، �الشركة ��� �املسؤول�ن �قدرة �وتحديد �املراجعة �و��نة �ا��ار�� �املراجع ب�ن

  26.املصادقة�ع���املعامالت�ال���تخصم����الشركة،�وال���قد�ت�ون�مضرة�بمصا���املالك�ن�وأ��اب�املصا������الشركة

�من  ما و نظر�ة�الو�الة ظ�ور  �عد خاصة الشر�ات م��ا �عا�ي ال�� املشكالت أخطر �عد�الفساد�بجميع�مظا�ره

���تمام إ�� أدى ما املالك�ن، و �دارة مجالس أعضاء ب�ن مصا�� تضارب من ��ا ارتبط  وجود ضرورة �� التفك�� و ز�ادة

 التالعب من ل��د املصا�� أ��اب بقية و مصا���املالك�ن حماية ع�� �عمل ال�� �ليات و اللوائح و القوان�ن من مجموعة

  .وإ�مال�متطلبات�الب�ئة����الشر�ات�وا�ع�اسا��ا�ع���املجتمع�ك�ل و�داري  املا��

 ب�ن�املالك، العالقة يحكم محور�ا نظاما تر��� ال ف�� �صالح عملية �� محور�ا طرفا ا��كم�الراشد �عد�مبادئ

 وأطر ومساءلة شفافية من املعاي�� أفضل تطبيق خالل من لإلصالح كحافز �عد بل فحسب واملدير�ن الدائن�ن املس�ثمر�ن،

  .تأث��اتھ ع�� والقضاء الفساد جماح كبح شأنھ من الذي قانونية،�ال���ء

  :النتائج�املتوصل�إل��ا
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· � �الراشد �يمثل�عت���ا��كم ��ونھ �واملا��، ��داري �الفساد �مل�افحة ��مثل �ا��ل �بھ���و �تدار�وتراقب �الذي النظام

� �ا��قوق �ع�� �ا��فاظ �ضمان �أجل �من �الشركة �لشؤون �الرشيدة �باإلدارة �أساسا �و��تم �املسا�م�ن�الشر�ات، ومصا��

 .و�طراف��خرى�ذات�العالقة

املعلومات���دف�ا��كم�الراشد�لتطو�ر��داء،�تحقيق�العدالة،�املساءلة�،املصداقية،��فصاح�والشفافية����مختلف� ·

 .لية�واملحاس�ية�ال���تصدر�عن�الشركةاامل

   .�ساعد�ا��كم�الراشد�ع���جذب��س�ثمار��سواء�املح���أو��جن��،�كما�يحد�من��روب�رؤوس��موال ·
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  مفهوم الحكم الراشد وعالقته بالتنمية المستدامة

وذلك من  بينه وبين مفهوم التنمية المستدامة، مفهوم الحكم الراشد وإبراز العالقةعلى إلى التعرف  هذه الورقة البحثيةهدفت  :ملخص

عالقة وثيقة وجد تإلى انه  الورقة البحثيةوتوصلت ، رقة البحثيةاستقراء بعض الكتب والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الوخالل 

الحكم الراشد جاء من اجل إيجاد بيئة صحية ومالئمة خالية من بحيث يمكن القول أن ومترابطة بين الحكم الراشد والتنمية المستدامة، 

الورقة أوصت و، ، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامةمظاهر الفساد، فهو يعتبر أساس نجاح اإلصالحات االقتصادية وترسيخ دولة القانون

ستغالل الرشيد والفعال الاالدولة بتجسيدها على ارض الواقع، من خالل ، وضرورة أن تقوم مبادئ الحكم الراشدبوضع وتعزيز  البحثية

  .والعقالني لمختلف الموارد االقتصادية والطبيعية والتوزيع العادل لها بين األجيال

  .التنمية، التنمية المستدامة، الحكم الراشد، الفاعلية، العدالة، العقالنية :المفتاحية الكلمات 

: This paper aims to identify the concept of good governance and to highlight the relation between it and the 

concept of sustainable development, by extrapolating some books and previous studies related to the subject of the 

Paper. The Paper concluded that there is a close and interrelated relationship between good governance and 

sustainable development. It can be said that good governance came in order to create a healthy and appropriate 

environment free of corruption. It is considered the basis for the success of economic reforms and the establishment of 

the rule of Law, The Paper recommended That the principles of good governance should be developed and 

strengthened and that the state should reflect them on the ground through rational, effective and rational exploitation 

of the various economic and natural resources and their equitable distribution among generations. 

 Key Words:  Development, Sustainable development, High judgment, Effective Ness, Equity.  
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 كعملية ف�� �تجا�ات، جميع و�شملالدولة� نكيا من ت�بع مستمرة ديناميكية عمليةاملستدامة�التنمية� �عد 

 �عد ا��وانب املتعددة �م�انات وتحر�ك واملراكز �دوار و�عديل و�قتصادية �جتماعية �ب�ية تبدي ��دف�إ�� مطردة

�نحو رصد�ا ��جيال� دعائم و�ناء والقيمية �قتصادية املعطيات �� التغي�� �دف تحقيق وتوج���ا �حقوق وضمان

 .ملستقبليةا

����تحقيق�التنمية�املستدامة�باعتباره�الوسيلة��ساسية�ومن�أبرز��ذه��ب�ية�نجد�ا��كم�الراشد�الذي�   �بارزاً يلعب�دوراً

 .العدالة�والفاعلية�والعقالنية�الضرور�ة�إلحدا��ا تنمية�مستدامة،�وذلك�من�خالل�توف���إ��ال���تحول�النمو��قتصادي�

�ع���التنمية�املستدامة�عن�أر���مراحل�تطور�الفكر��قتصادي����موضوع�التنمية،�وال����س���

�ب�ن��جيال �العادل�ل�ا �والتوز�ع �والطبيعية ��قتصادية �املوارد �ملختلف �والعقال�ي �الرشيد �املنطلق�. لالستغالل ومن��ذا

�وا �الفساد �بمحار�ة �السياسات�الكفيلة �البد�من�رسم �و�التا����ان �والطبيعية، ��قتصادية �املوارد �استغالل ��� لالعقالنية

�الشفافية� �ع�� �القائمة �الراشد �معاي���ا��كم �تب�� ��و �الرا�نة �التوج�ات �أبرز �من �ولعل �املستدامة، �التنمية تحقيق

.ت�الدولةواملساءلة�كآليت�ن��س��دفان�إيجاد�ب�ئة�أعمال�وإدارة�فعالة�وكفئة�ومنصفة�وشفافة�ع���صعيد�مؤسسا

  :وعليھ�فإن�إش�الية��ذه�الورقة�البحثية�تتمحور�����سئلة��تية

  ماذا�نقصد�با��كم�الراشد؟�وما����متطلباتھ؟-

 فيما�تكمن�العالقة�ب�ن�مف�وم�ا��كم�الراشد�ومف�وم�التنمية�املستدامة؟-

�ل�ل ��طار�العام �توضيح �إ�� �البحثية �الورقة ��ذه �والتنمية���س�� �الراشد �ا��كم �مف�وم من

� �ناحية �ومن �ناحية، �من �م��ما ��ل �معاي���ومبادئ �ع�� �والتعرف ��رى خأاملستدامة �توضيح �امل�م �ب�ن�ومن �العالقة طبيعة

�الراشد�والتنمية�املستدامة،�وذلك�من�خالل� كتب�ودراسات�سابقة����موضوع�ا��كم�الراشد�والتنمية��استقراءا��كم

.الر�ط�ب�ن�املف�وم�ن�معاجل�أاملستدامة�من�

:��دف��ذه�الورقة�البحثية�إ���تحقيق���داف�التالية

 .�سليط�الضوء�ع���مف�وم�التنمية�املستدامة-

 .التعرف�ع���مف�وم�ا��كم�الراشد،�واملبادئ�ال���يقوم�عل��ا-

 .إبراز�العالقة�ب�ن�مف�وم�ا��كم�الراشد�والتنمية�املستدامة-

لإلجابة�عن��ش�الية�املطروحة�والوقوف�عند�مختلف�املفا�يم�املتعلقة�با��كم�الراشد�والتنمية�

:املستدامة،�وكذا�إبراز�العالقة�ب�ن�املف�وم�ن�تم�تقسيم�الورقة�البحثية�إ���املحاور��تية

 

 �عر�ف�التنمية�املستدامة.1

 إ�عاد�التنمية�املستدامة.2

 أ�داف�التنمية�املستدامة.3

 مؤشرات�التنمية�املستدامة.4

 

 �عر�ف�ا��كم�الراشد.1

 أسس�ومبادئ�ا��كم�الراشد.2

 طراف�الفاعلة����تحقيق�ا��كم�الراشد� .3

  ستدامةالعالقة�ب�ن�ا��كم�الراشد�والتنمية�امل.4

 العديد املف�وم �ذا ال�� فقد والبي�ية، والسياسية و�جتماعيةقتصادية�� التنمية إ�� املستدامة التنمية مصط�� �ش��    

 ان�باه قتال ال�� امل�مة املواضيع ب�ن من ف�و �اص،ا��واحد��عر�فھ فل�ل تجا�ات،و� �راء حولھ ختلفتاو ات�التعر�ف من
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امليادين،�ل�ذا�تطرقنا�من�خالل��ذا�املحور�إ����عر�ف�التنمية�املستدامة�وت�يان�خصائص�ا،� مختلف �� الباحث�ن �تماماو 

  .ثم�تناولنا�أ�عاد�ا�و��داف�ال����س���إ���تحقيق�ا

 �عر�ف يوجد ال إذ التنموي  الفكر �� مبتكراً  أو جديدا مف�وما املستدامة التنمية مف�وم �عت��

 ع�� مصط���التنمية من �ل �عر�ف تحديد ي�ب�� املصط�� �ذا لتعر�ف وللتطرق  املصط��، ل�ذا بال�سبة عليھ�عاملياً  متفق

  :حدا ع�� �ستدامة مصط��أو��حد

تقدم�مستمر����حياة�عملية�شاملة�مستمرة�اقتصادية�واجتماعية�وثقافية�وسياسية���دف�إ���تحقيق�: "�عر�ف�التنمية

 ."�فراد�ورفا�ي��م�وذلك�من�خالل�مسا�مة�جميع�أفراد�املجتمع�وع���أساس�التوز�ع�العادل�لعائدا��ا

 ."�و�ضمان�أال�يقل��س��الك�مع�مرور�الزمن�وتدفقھ�وتحقيق�املنفعة�العامة" :أما�مع����ستدامة

�أ��ا �عل �املستدامة �التنمية ��عرف �ع���استمرا: " ومنھ �واملحافظة �واملستقبل �ا��اضر �ألجيال �الطبيعية �املوارد ر�ة

 ".خصائص�ا

� ��عرف�ا �الشاف��"كما �أحمد �حسن �أ��ا" الدكتور �ع�� �املستدامة �إ���: "التنمية ��س�ند �و�� �واملستمرة �املتواصلة التنمية

 ."لقادمة�من�املوارد�الطبيعيةمبدأ�واحد��و��ستغالل��مثل�للموارد�وال��وات�بطر�قة�ال�تخل�بمقدرات��جيال�ا

وعرف��ا�ال��نة�العاملية�للب�ئة�والتنمية�بأ��ا�التنمية�ال���تق����بتلبية�ا��اجات��ساسية�ل��ميع�وتوسيع�الفرصة�أمام���

املجتمع�إلرضاء�طموحا��م�إ���حياة�أفضل�و�شر�القيم�ال������ع�أنماطا�اس��الكية�ضمن�حدود��م�انات�البي�ية�ال���

  ."يتطلع�املجتمع�إ���تحقيق�ا��ش�ل�معقول 

حيث�وضعت��عر�فا�للتنمية�" بمستقبلنا�املش��ك�"ال��نة�العاملية�للتنمية�املستدامة�فقد�عرف��ا����تقر�ر�ا�املعنون�أما���

�عام� �أ��ا�1987املستدامة �الحتياجات�ا��يل�ا��اضر�: "ع�� �تضمن��ستجابة �ال�� �ع���التنمية �عدم�التعدي حقوق�مع

."�جيال�القادمة����املع�شة�بمستوى��عادل�ا��يل�ا��ا���أو�يوافقھ�إن�أمكن

عملية�ي�ناغم�ف��ا�استغالل�املوارد�وتوج��ات��س�ثمار�ومناخ�التنمية�التكنولوجية�و�غي���املؤسسات�ع���نحو�" :و���أيضا

 ."تطلعاتھ��عزز�كال�من�إم�انات�ا��اضر�واملستقبل�للوفاء�بحاجيات���سان�و 

�و��ن� �ب�نھ �التوازن �ا��اضر�وتحقق �باحتياجات �تفي �املستدامة �لتنمية �أنا �القول �يمكننا �التعر�فات ��ذه ��ل �خالل ومن

�بطر�قة� �الطبيعية �املوارد �واستغالل �خالل �من �وذلك �حاجيا��م �اس�يفاء �من �املقبلة ��جيال �لتمك�ن �املستقبل متطلبات

نية��عيدة،�و�ضمان�متطلبات���جيال�املقبلة،�بحيث�أنھ�ال�يمكن�تجاوز��ذا��ستغالل�عقالنية�ومحاولة�إبقا��ا�ملدة�زم

�مع� �استخدام�ا ��� �ترشيد �يجب �املتجددة �املوارد �حالة �و��� �غ���املتجددة، � �املوارد �حالة ��� �ا��اصة �املوارد و�ستخدام

�و  ��جل، �طو�لة �زمنية �لف��ة �ل�ستغل �املوارد � �ل�ذه �بدائل �وجود �ا��الت�ن�محاولة ��لتا ��� �املوارد ��ذه ��ستخدم �أن �جب

  .بطر�قة�مناسبة�ال�تؤدي�إ�����ز�بي���وذلك�للعالقة�الوطيدة�ب�ن�التنمية�املستدامة�والب�ئة

خالل�التعر�فات�ال����نوللتنمية�املستدامة�مجموعة�من�ا��صائص�ال���تم���ا�عن�غ���ا�من�أش�ال�وصور�التنمية�وم

 :مكن�استخالصل�ذا�املف�وم�ي�ا�وضعنا

التنمية�املستدامة��ع���إحداث��غ��ات�فجميع�مجاالت�ا��ياة��قتصادية�املتمثلة����ز�ادة����كمية�متوسط�نص�ب� .1

الفرد����الدخل�ا��قيقي�وكذلك�ا��فاظ�ع���املوارد�الطبيعية�سواء��انت�متجددة�أو�غ���متجددة�باالستغالل�العقال�ي�

�ذل�.ل�ا �لينعكس�أما�ا��انب��جتما�� �البي�� �بتحقيق�التوازن �املجتمع�والب�ئة �فئات �ب�ن ��جتماعية �العدالة ك�بتحقيق

 .ع���ا��انب��جتما���للمجتمع

 .التنمية�املستدامة����تنمية�دائمة�حاضرة�ومستقبال�تل���أما�حاجات�ا��اضر�واملستقبل. 2

3 .� ��� �وذلك �مش��كة �ومسؤولية �شاملة �تنمية ��� �املستدامة �الدولة�التنمية �عاتق �ع�� �وتقع �الدولة �قطاعات جميع

 .بمختلف�مستو�ا��ا�املسا�مة����عملية�اتخاذ�القرار

�ال���.4 �والثقافية �و�قتصادية �السياسية �الدراسات �خالل �من �وذلك �عال��، �مصط�� �املستدامة �التنمية �عت���مصط��

 .سا�مت����إدراج�مف�وم�يجسد�التنمية�املستدامة
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�املستدام .5 �إطار�تفاع���ي�سم�للتنمية �البعض ��عض�ا �مع �ومتداخلة �م�شابكة �واقتصادية �واجتماعية �بي�ية �أ�عاد ة

  .بالضبط�والتنظيم�وال��شيد

 .للتنمية�املستدامة�أ�داف��س���لتحقيق�ا�من�خالل�آليات�فعالة�ومبادئ�تقوم�عل��ا. 6

أو�غ���متجددة�لضمان�تحقيق�التوازن�ب�ن�للتنمية�املستدامة�طرق�عقالنية�الستغالل�املوارد�سواء��انت�متجددة�. 7

 .مختلف�ا��وانب

من�ناحية�والتنمية�من�ناحية�أخرى�و�ذه�العالقة�طردية�إذ�ترتبط�بي��ما�عالقة� وجود�عالقة�ت�املية�ب�ن�الب�ئة. 8

  .ت�املية�وتوافقية�لتحقيق�تنمية�شاملة����جميع�القطاعات�املختلفة

�و��للتنمي  �رئ�سية �أ�عاد �أر�عة �املستدامة ��جتما���والبعد�: ة �والبعد ��قتصادي البعد

البي���إضافة�إ���البعد�السيا����و���أ�عاد�م��ابطة�ومت�املة�فيما�بي��ا،�ول�ا�نفس�القدر�من���مية�فال�يمكن�إعطاء�

  :�ولو�ة�لبعد�ع���حساب��عد�آخر

�زمنية� �ف��ة �ألطول ��قتصادي �الرفاه �و�عظيم �استمرار�ة ��ستدامة �ع��

�مثل �نوعية �بأفضل ���سا�ي �الرفاه �توف���مقومات �خالل �من �وال��ة�: ممكنة �واملل�س �والنقل �واملسكن الطعام

  .والتعليم

دود�البي�ية�بحيث�ل�ل�نظام�بي���حدود�يركز�البعد�البي���للتنمية�ع���مراعاة�ا��

�النظام� �تد�ور �إ�� �يؤدي �فإنھ �ا��دود �تلك �تجاوز �حالة ��� �أما �و�ست��اف، ��س��الك �من �تجاوز�ا �ال�يمكن معينة

�الس�ئة� ��نتاج �وأنماط �والتلوث �الس�ا�ي �والنمو ��س��الك �أمام �ا��دود �وضع �يجب ��ساس ��ذا �وع�� البي��

  .ع�الغابات�وانجراف�ال��بةواست��اف�املياه�وقط

يركز�البعد��جتما���للتنمية�املستدامة�ع���أن���سان��ش�ل�جو�ر�التنمية�و�دف�ا�

ال��ا�ي�من�خالل���تمام�بالعدالة��جتماعية�إ���جميع�املحتاج�ن�ل�ا�باإلضافة�إ���م�افحة�الفقر�وتوف���ا��دمات�

�إ���ضمان�الديمقراطية�من�خالل�مشاركة�الشعوب�باتخاذ�القرار�ب�ل��جتماعية� إ���جميع�املحتاج�ن�ل�ا�باإلضافة

  .شفافية

�ال�يمكن� �حيث ���عاد، �أ�م �من �املستدامة �للتنمية �السيا��� �ع���البعد

�ف�و�يوفر��طار�الذي �بدونھ، �تتجسد �أن �السابقة �ا��ياة��لأل�عاد �وإدارة �الراشد �ا��كم �وقواعد �مبادئ �فيھ تتجسد

�السيادة� �ع�� �واملحافظة �واملصداقية �الثقة �وتنامي �القرار �واتخاذ �واملشاركة �الشفافية �تضمن �إدارة السياسية

  .و�ستقاللية�للمجتمع�بأجيالھ�املتالحقة

�م�� �نص�بھ �يأخذ �بدأ �الذي �التكنولو�� �البعد �و�و �آخر ��عد �يضيف �من �الدارس�ن�و�ناك �قبل �من ���تمام ن

  :واملتخصص�ن،�والذي�يتجسد����العناصر�التالية

�الطاقو�ة� - �للموارد ��مثل �باالستخدام ��سمح �وال�� �الصناعية �املرافق ��� ��نظف ��نتاج �تكنولوجيا استخدام

 .والطبيعية

 .�عتماد�ع���التكنولوجيات�املحسنة�وفرض�ذلك�بالنصوص�القانونية�وال�شر�عات -

 .و�ر�تكنولوجيات��ستغل�للتخلص�التدر����من�املواد�الكيمائية�املضرة�بالب�ئةتط -

 .العمل�ع���تطو�ر�مصادر�للطاقات�النظيفة�ل��د�من�ظا�رة��حتباس�ا��راري  -

���داف� �من �جملة �تحقيق �إ�� �ومحتوا�ا �آليا��ا �خالل �من �املستدامة �التنمية �س��

)8(:و��
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�مع�النظم�� �وتتعامل �والب�ئة، ��شاطات�الس�ان �ب�ن �ال��ك���ع���العالقات خالل

�وال��يئة� �و�صالح �الب�ئة �نوعية �ع�� �ا��فاظ �مقاي�س �طر�ق �عن �وذلك ���سان، �حياة �أساس �ع�� �ومحتوا�ا الطبيعية

 .��امو�عمل�ع���أن�ت�ون�العالقة�����خ���عالقة�ت�امل�وا�

تحقق�ذلك�من�خالل�تنمية�إحساس�م�باملسؤولية�اتجا��ا�وح��م�ع���

املشاركة�الفعالة����إيجاد�حلول�مناسبة�ل�ا�من�خالل�مشارك��م����إعداد�وتنفيذ�ومتا�عة�وتقديم�برامج�ومشار�ع�التنمية�

  .املستديمة

و�نا�تتعامل�التنمية�مع�املوارد�ع���أ��ا�موارد�محدودة�لذلك�تحول�دون�

  .است��اف�ا�أو�تدم���ا�و�عمل�ع���استخدام�ا�وتوظيف�ا��ش�ل�عقال�ي

�الت� �بتحقيق �و�سمح �إم�انياتھ �تالءم �طر�قة وازن�بإتباع

  .الذي�بواسطتھ�يمكن�تفعيل�التنمية��قتصادية،�والسيطرة�ع���املشكالت�البي�ية

�و�ذا� �والبي�ية، �الطبيعية �املوارد ��شمل �الذي �الطبي�� �الرأسمال �ع�� �يحافظ بحيث

�لتؤك �للمخاطر�والتقلبات �مالئمة �وإدارة �تحتية �و��ية �تطو�ر�مؤسسات �يتطلب �ب�ن�بدوره �ال��وات �تقاسم ��� �املساواة د

   .�جيال�املتعاقبة�و���ا��يل�نفسھ

:يمكننا�تحديد�العديد�من�املؤشرات�أ�م�ا

�ع����نتخابات�:  �ومستو�ا��ا �املشاركة �أش�ال �تقو�ة �طر�ق �عن �وخيارا��م �املوطن�ن �قدرات �بتوسيع وذلك

�ملؤس �النقا�ي�العامة �العمل �حر�ة �وع���ضمان �وتنافس�ا، ��عدد�ا �وضمان �السياسية ��حزاب �دور �وع���تفعيل سات،

  واستقاللية�املجتمع�املد�ي�

وفيھ�تضم�ن�ملف�وم��نتماء�و�ندماج�والتضمي�ية�كمصدر�أسا����إلشباع�الذا�ي�الفردي،�حيث�التعاون�: 

 .�و�التفاعل��جتما���الضروري 

  .و�شمل��م�انات�والفرص�ول�س�فقط�الدخل��ا��ق����ا��صول�ع���التعليم

وتتضمن�القدرة�ع���تلبية�حاجات�ا��يل�ا��ا���من�دون�التأث���سلبا����حياة��جيال�الالحقة،�وحق�ا����

  .الع�ش�الكر�م

  .ا�عن�أية���ديدات�أو�أمراض�معدية�أو�قمع�أو�ت����و�تضمن�ا��ق����ا��ياة��عيد�

  

رأس�(إ���التنمية�ال�شر�ة�) رأس�املال�املادي(نالحظ�مما�سبق�التحول�ا��ذري�����عر�ف�التنمية�من�النمو��قتصادي�    

ومن��نا��شأت�العالقة�ب�ن�. وصوال�إ���التنمية���سانية) س�املال��جتما��رأ(ثم�إ���التنمية�املستدامة�) املال�ال�شري 

�عالقتھ� �إ�� �ثم �الراشد �ا��كم �مف�وم ��ذا�املحور�إ�� �من�خالل �تطرقنا �ل�ذا �املستدامة، �والتنمية �ا��كم�الراشد مف�وم

  .بالتنمية�املستدامة

�من�أ�م�ا��ناك�عدة�أسباب�أدت�إ���بروز��ذا�امل �الناحية�الفكر�ة�أو�العملية، ف�وم�سوء�من

�دور� �وتزايد ���سان �وحقوق �الديمقراطية �القيم ��عوملة �أساسا �تتعلق �عمليات �من �تضمنتھ �كمسار�وما نذكر�العوملة

تجعل��نظمة�أك����املنظمات�الغ���ح�ومية�ع���املستوي�املح���والدو���مثال،�باإلضافة�إ���ضرورة�التفك������ان��اج�آليات

�التنمية �عمليات ��� �املد�ي �واملجتمع �ا��اص �القطاع �و�و�إشراك �س�ب �أ�م �ال�ن�سأ �كما �التعر�فات��.شفافية، �ب�ن ومن

  :الكث��ة�ل��كم�الراشد�نذكر�ما�ي��

�عن�طر�ق�تقاليد�ومؤسسات�رسمية�وغ���رسمية�من�اج:" �عر�ف�البنك�الدو��- ل�ا��كم�الراشد��ع���ممارسة�السلطة

  )10("الصا���العام
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���سانية�العر�ية- �و�قوم�: "�عر�ف�تقر�ر�التنمية ���سان �رفاه �و�صون �و�دعم ��عزز ��و�ا��كم�الذي ا��كم�الراشد

ع���توسيع�قدرات�ال�شر�وخيار��م�وحرص�م�وحر�ا��م��قتصادية�و�جتماعية�والسياسية،�و�س���إ���تمثيل��افة�

 )11("مسؤولة�أمامھ�لضمان�مصا���جميع�أفراد�الشعبفئات�الشعب�تمثيال��امال�وت�ون�

��نما�ي- �املتحدة ��مم �برنامج �الدولة�:" �عر�ف �شؤون �إلدارة �و�دار�ة �والسياسية ��قتصادية �السلطة �و�ممارسة

�ع����افة�املستو�ات،�و�شمل��ليات�والعمليات�واملؤسسات�ال���من�خالل�ا��ع���املواطنون�واملجتمع�عن�مصا���م

  )12("و�مارسون�حقوق�م�القانونية�و�وفون�بال��اما��م،�و�قبلون�الواسطة���ل�خالفا��م

�واملحاسبة��   �املشاركة �ع�� ��س�ند �الذي �الديمقراطي، �إ���تحقيق�ا��كم �و�ؤدي �يحقق ��نا��و�الذي �الراشد فا��كم

كم�الراشد،�و����ذا�الشأن�البد�والرقابة،�فالديمقراطية����املؤشر�الرئ�����من�وج�ة�نظر�السياسة�ع���وجود�ا��

  )13(:أن�تقوم�ع��

 .ا��ر�ة����إ�شاء�و�شكيل�املنظمات�وا��معيات�و�حزاب�و�نضمام�إل��ا -

 .ضمان�حر�ة�التعب���ل�افة�املواطن�ن�ودون�است�ناء،�وا��ق����املشاركة�����نتخابات -

 .ن�تم��فتح�املناصب�العامة�أمام�املوطن�ن�وفق�قدرات�ومؤ�الت�محددة�ودو  -

 .ضمان�حر�ة��نتخابات�وشفافي��ا -

إضافة�إ���ذلك�البد�من�استقاللية��دارة�عن�نفوذ�الساسة�وجعل�ا����خدمة�الصا���العام�وإ�عاد��يمنة�الدولة� -

 .ع���املجتمع�املد�ي

يركز�ع���و����خ���يمكن�القول�أن�ا��كم�الراشد�ثقافة��ش�لت�ع���مدي�قرون�بالتدر�ج،�وذلك�من�مف�وم�ضيق���

��ذا� �أن �لھ �التنو�ھ �يجب �ما �لكن �واملؤشرات �املبادئ �من �جملة �يركز�ع�� �واشمل �أوسع �مف�وم �إ�� �الفساد محار�ة

املف�وم�ال�ي�ناسب�مع�ثقافة�وتقاليد�جميع�الدول،�بحيث�يجب�اخذ�املبادئ�والقيم���سانية�وتجنب�القيم�ال���ل�ا�

  . ا�وثقافتناخلفيات�فكر�ة�وثقافية�ال�ت�ناسب�مع�خصوصياتن

)14(:يقوم�ا��كم�الراشد�ع���مجموعة�من��سس�واملبادئ�تتمثل�فيما�ي��

���حق�ا��ميع����املشاركة����اتخاذ�القرار،�إما�مباشرة�أو�بواسطة�مؤسسات�شرعية�تمثل�مصا���م،��

  .ة�ا��ديث�وع���توفر�القدرات�للمشاركةوترتكز�املشاركة�الرحبة�ع���حر�ة�التجمع�وحر�

��دف�إ���توف���القدرة�ع���تنفيذ�مشار�ع��ش�ل�جيد�و���الوقت�املناسب�و�أد�ى�الت�اليف،��

�من� ��ل �وتتوقف �للمورد، �ورشيدة �عقالنية �إدارة �أساس �ع�� �وتطلعا��م �املواطن�ن �احتياجات �إ�� �استجابة وذلك

�والكفا �م��االفعالية �مؤشرات �عدة �ع�� �السيا���،�: ءة �الضغط �العمومية، �الوظيفة �استقاللية �املوظف�ن، كفاءة

  .مصداقية�ا���ومة،�وإدراك�املواطن�لنوعية�ا��دمة�العمومية

�املعلومات�� �ع�� �لالطالع �ا��ميع �أمام �املجال �وإفساح �مواقي��ا ��� �الدقيقة �املعلومات �توفر �ع��

  .ثقة،�مما��ساعد����اتخاذ�القرارات�الصائبة����مجال�السياسات�العامةالضرور�ة�واملو 

�الستجواب� �الفرص �وإتاحة �عليھ، �امل��تبة �والنتائج �القرار �اتخاذ �مسؤولية �تحمل �ع��

ت�اتخاذ�قرار�املسؤول�ن�عن�تصرفا��م،�وتأخذ�املساءلة�أش�اال�مختلفة�فقد�ت�ون�مجرد�نقاش�واستفسار�عن�حي�يا

  .مع�ن�أدى�إ���حصول�ن�يجة،�وقد�تأخذ�أش�اال�جزائية�وقانونية

�ع���مرجعية�القانون�وسيادتھ�ع���ا��ميع�من�دون�است�ناء�انطالقا�من�حقوق���سان��ش�ل�

�ج�ة �من �و��ن�الدولة �و�ي��م �ج�ة، �من �املواطن�ن �ب�ن �العالقات �و�و��طار�الذي�ينظم �انھ�ينظم��أسا���، �كما ثانية،

العالقات�ب�ن�مؤسسات�الدولة�و�ح��م�فصل�السلطات�واستقاللية�القضاء،�وتؤمن��ذه�القواعد�ا��قوقية�العدالة�

  .واملساواة�ب�ن�املواطن�ن،�و�ذا�يتطلب�وضوح�القوان�ن�وشفافي��ا�وا���ام�ا����التطبيق
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ل��ميع�فضال�عن�التوز�ع�العادل�لثمار�التنمية�وأعمال�ا�و��دف��أي�املعاملة�عادلة�وغ���متح��ة�

املساواة�إ���إعطاء�حق�جميع�ال�ساء�والرجال����ا��صول�ع���الفرص�امل�ساو�ة�����رتقاء��جتما���من�اجل�تحس�ن�

  .أوضاع�م

� �مؤسسات �ع�� �يقوم �الراشد �اجتماعية(فا��كم �سياسية، �غ���اقتصادية، �ح�ومية، ،

�مؤسسات�) ا��...ح�ومية �مجرد �ول�ست �العام �تحقيق�الصا�� �من�اجل ��شاط�ا�ب�ل�حر�ة �فعال�وتمارس �موجودة فعالة

  .ش�لية

و���الرؤ�ة�املنطلقة�من�املعطيات�الثقافية�و�جتماعية�ال�ادفة�إ���حسن��سي���شؤون�الناس�

� �والقدرات �املجتمع ���سانية�وتنمية �والتنمية �الراشد �ل��كم �واسعا �منظورا �و�فراد �القادة �امتالك �أي ال�شر�ة،

  .ومتطلبا��ا

���دف� �للدولة �ا��غرافية �التوز�عات �خالل �من �املجتمع، �أفراد �ب�ن �السلطات �توز�ع �مبدأ �بتفعيل و�ذا

ا�عميقا����تحقيق�مف�وم�ا��كم�الراشد،�ف�شعر�الفرد�إدارة�شؤو��ا�وا��فاظ�ع���حقوق�الفرد�داخل�ا�وال����ش�ل��عد

  .بأنھ��و�صاحب�القرار�فيعتمد�ع���نفسھ�من�اجل�تحقيق�الذات�من�ج�ة�وانھ�تحت�املراقبة�الشعبية�من�ج�ة�أخرى 

إن�ا��كم�الراشد�ال�يتحقق�إال�من�خالل�مشاركة�فعالة���ميع��طراف�

وتتمثل��طراف�الفاعلة����. املعنية�دون�إقصاء�أو���م�ش�واملتمثلة�����ل�من�ا���ومة،�املجتمع�املد�ي�والقطاع�ا��اص

)15(:تحقيق�ا��كم�الراشد�����ل�من�ا���ومة،�املجتمع�املد�ي،�القطاع�ا��اص

القوان�ن�ال����سمح�ب�شكيل�املنظمات�غ���من�خالل�توف����طار�ال�شر����املالئم�الذي�ت�يح�املشاركة�����

�ا��كم�املح���لتقوم� �ل�يئات �مناسبة �ومالية �صالحيات�إدار�ة �إ���إعطاء �وال�تقمع�ا، �املد�ي �املجتمع ا���ومية�ومنظمات

�او� �النيابية �املجالس �مثل �رسمية �مؤسسات ��� ��ان �سواء ��طراف ��ذه �جميع �ب�ن ��طر�ا��وار�ة �خلق �إ�� بوظائف�ا،

�مثل�اللقاء�الدوري�مع�ال�يئات�املدنية�املجل س��قتصادي�و�جتما��،�أو�����يئات�أو�لقاءات�غ���رسمية�لك��ا�منظمة

  .وا��وار�مع�ا�حول�السياسات�العامة

���� �الفاضل �مصط���املجتمع �حيث�حل�محل �العصر�ة، �للدول �مالزما �املجتمع�املد�ي أصبح�مف�وم

�السيا �غ���مباشرة�الفلسفة �عالقات �عن �وإنما �والدولة، �املواطن �ب�ن �مباشرة �عالقات �عن �نتحدث ��عد �لم �و�التا�� سية،

ولتحديد�. تتوسط�ا�مؤسسات�وتنظيمات�املجتمع�املد�ي�من�أحزاب،�جمعيات،��يئات،�نقابات،�مؤسسات�إعالمية�وغ���ا

��� �عناصر�تتمثل �أر�عة �ال��ك���ع�� �يجب �املد�ي �املجتمع ��ستقاللية،�فك: مف�وم �فكرة �املؤسسية، �فكرة �الطواعية، رة

 ).حقوق���سان،�املواطنة،�املشاركة�السياسية�والشرعية(�رتباط�بمنظومة�من�املفا�يم�

�ستطيع�القطاع�ا��اص�أن�يلعب�دورا�كب�������دارة�و�ذا�ي�ناسب�مع�املسؤولية��جتماعية�ال���

�ستطيع�أن��س�م�مع�منظمات�املجتمع�املد�ي����دعم��شاطا��ن�كما�انھ��ستطيع�توف���ا����ة�واملال�تقع�ع����ا�لھ�ف�و�

  .واملعرفة��زمة�لعمليات�تنمو�ة�بالشراكة�مع�املجتمع�املد�ي

و����ذا�السياق�يمكن�ل���ومة�أن����ع�ع���تنمية�القطاع�ا��اص����إطار�ما��س���با��وكمة��قتصادية،�بحيث���

خلق�ب�ئة�اقتصادية��لية�مستقرة،�تقديم�ا��وافز���لب�: ل�ع���جعل��ذا�القطاع�مستداما�بواسطة��ليات�التالية�عم

  .واستقطاب��س�ثمارات�واملساعدة�ع���نقل�املعرفة�التكنولوجية،�تقو�ة�دولة�القانون،�حماية�الب�ئة�واملوارد�الطبيعية

�ستخلص�من��ذه�الشروح�واملفا�يم�أن�ا��كم�الراشد�مرتبط�ارتباطا�وثيقا� .4

�املستدامة �التنمية �وخصوصا �التنمية �عملية �إلتمام �ضرور�ة �و�� �الراشد�. بالتنمية �عناصر�ا��اكم �نحدد �أن و�مكن

  )16(:وعالقتھ�بالتنمية�من�خالل�املرتكزات�التالية

�املشار - �مف�وم �ع�� �مب�ية �حقيقية �و�عتمد�ديمقراطية �املجتمع، �فئات �ل�افة �التمثيل �ع�� �واملعتمدة �الدولة �إدارة ��� كة

 .أساس�املحاسبة�الن�ح�ومة
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اح��ام�املعاي���الدولية�واملحلية���قوق���سان�وخصائص�ا�املب�ية�ع���املساواة�وعدم�التمي���وعدم�قابلية��ذه�ا��قوق�-

 للتجزئة�أو��نتقاص

 .مع�القائمة�وال���يع�ع����س�يل�إجراءات�ت�و���ا�وتفعيل�دور�ا����ا��ياة�العامةال���يع�ع���دعم�مؤسسات�املجت-

�سيادة�القانون�و�عز�ز�مف�وم�استقاللية�القضاء�وتحديد�معاي���املحاكمات�العادلة�وحق�التقا����أمام�محاكم�- اح��ام

 .مختصة�وقضاة�مستقلون 

�ملف�وم- �تخضع �وسليمة �شفافة �بطر�قة �الدولة �أموال �ع����إدارة �تقوم �وان �املساءلة، �وملف�وم �للمجتمع �العامة الرقابة

إدار��ا�مؤسسات�ح�ومية��عرف�بقدر��ا�ع���التعامل�مع�قضايا�إدارة�أموال�الدولة�وموارد�ا�ب�ل�اح��اف�وم�نية�عالية،�

 .وتضع�مص��ة�املجتمع�وأفراده����أو���غايا��ا

�م- �ع�� �وتوز�ع�ا �ل���ومة �الالمركز�ة �السلطة �و�عز�ز�اعتماد ��ساسية �وا��ر�ات �ا��قوق ��افة �واح��ام �املناطق ختلف

 .مف�وم�الرقابة�وترسيخ�مف�وم�ا��كم�الراشد

�حقوق���سان�املدنية�والسياسة�و�جتماعية�والثقافية�ومن���  ومنھ�ا��كم�الراشد�يمكن�أن�يقاس�من�خالل�تحقيق

�واملساو  �والطعام، �واملسكن �وال��ة �ا��ياة، ��� �و�عز�ز�مف�وم�توافر�ا��ق �وا��ما��، �ال����� ��من �التعليم، ��� اة

��عت��� ��ل�ا �و�ذه �الفساد �م�افحة �وكذلك ��نتخابات، �وإجراء �ا��ز�ية �والتعددية �الديمقراطي �النظام �وتطبيق املشاركة،

�ت �توافر�ب�ئة �ذلك �يتطلب �حر�حيث �إعالم �بناء �فرص �إ�� �باإلضافة �ل��ميع، �املستدامة �للتنمية �أساسية ضمن�م�ونات

�أو�ضغط� �مسبقة �مراقبة �دون �امل�� �دوره �ممارسة ��� �إعالمي �ل�ل �ا��ق �و�عطي �واملنابر��عالمية �املؤسسات استقالل

�ع��� ��عمل �الراشد �ا��كم �لتعز�ز�مبدأ �الرامية �السبل ��ذه �و�ل �مجتم��، �وإكراه �ضغط �ودون �أو�ما�� �أو�أم�ن سيا���

  .إدخال��صالح�كتطلع�م�شود�للمجتمعات�العر�ية

�ال���  ��ستدامة�ال�� �تحقيق �للتنمية�املستدامة،�وإنما��و�أيضا�ن�يجة�مراحل �أساسيا �شرطا �ل�س�فقط �الراشد وا��كم

�إ �الرشيدة �ا��اكمية �تؤدي �ح�� �ولكن �دونھ، �من �بلوغ�ا �عناصر����يمكن �تمتاز�بأر�عة �أن �فيجب �املستدامة، التنمية

  )17(:وم�ونات�أساسية�و��

�وتناسق�ا �السياسات �ب�ن��ت�امل �التفاعالت �وتحس�ن �و�منية، �والتنفيذية �ال�شر�عية �ا��اكمة �املؤسسات �مختلف ب�ن

املؤسسات�ا���ومية�وغ���ا���ومية،�وإيجاد�خطة�ح�ومية�طو�لة��مد�لالقتصاد�واملجتمع�وتوفر��رادة�السياسية�ل�ل�

 ".ذلك

�وقوا"- �عل��ا �متفق �ومعاي���للتخطيط ��جل �طو�لة �عامة �أ�داف �مقبولة�تحديد �ومؤشرات �للتغي���والتبديل �محددة عد

 ".ل��اجة�والتخاذ�إجراءات�معينة�والس���قدما�نحو��ستدامة

 ".توف���املعلومات�الضرور�ة�التخاذ��جراءات�املناسبة�وا��وافز�املالئمة�للتنفيذ�العم��"-

�لال "- �يؤدي �وا��اصة�بما �الرسمية �املؤسسات ��� �للموارد��عز�ز�برامج�التطو�ر�و�بداع �والفعال �و�كفاء ��مثل ستخدام

 ".واملصادر

�الديمقراطية��   �وترسيخ �القانون �حكم �وفرض �الفساد �بمحار�ة ���تمام �من ��نطالق �عند �أنھ �القول ��خ���يمكننا و��

�وم �مبادئ �مكنا �قد �ن�ون �املتاحة، �املوارد �استغالل ��� �الفاعلية �وصوال�ا�� �واملشاركة ��جتماعية عاي���ا��كم�والعدالة

  .الراشد�لتحقيق�التنمية�املستدامة����جميع�املجاالت�و�افة�املستو�ات

�ما�سبق�    ا��كم�الراشد�والتنمية�املستدامة�مف�وم�ن�ذوي�عالقة�وثيقة�وم��ابطة،�فا��كم�الراشد��أن�ست�تج�من��ل

�للتنمية �اك���عائق �باعتباره �جذوره �واقتالع �الفساد �ملعا��ة �كأسلوب ��جاء �املبادئ �خالل �من �وذلك �و�لياتاملستدامة،

���� ���ا��املشاركة �ومحاسب��م،�فالفساد��و�املسؤول��إعدادال���جاء �املسؤول�ن �إنجاز�ا�ومساءلة برامج�التنمية�ومتا�عة

� �والبي�ية، ��وضاع��قتصادية،��جتماعية،�السياسية �تردي �عن �والتأث���سل�إذ�ول �العام �����در�املال �ع���ي�س�ب با

�انھ�يؤدي� �كما ��قتصادية، �والفاعلية �للدخل��إفقار ���إالكفاءة �العادل �وعدم�التوز�ع �الشعب، �من �كب��ة �فئات وتجو�ع
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كما�يؤثر�الفساد�ع���الب�ئة�من�خالل� .بالرأي�و�دالءوال��وة،�و�قوض�الديمقراطية�وا��ر�ات��ساسية�وحق�املشاركة�

�ل �والعقال�ي ��مثل ��ستغالل �و�عرقل�عدم �املجتمعية �من�الكفاءة �يقلل ��ذا �و�ل �غ���املتجددة، �خاصة �الطبيعية لموارد

  .فرص�التنمية�املستدامة،�و�التا���ير�ن�مستقبل��جيال�املستقبلية

للقضاء�ع���الفساد��عتمد��إس��اتيجيةومن��نا�يت���لنا�انھ�لتحقيق�تنمية�مستدامة�وشاملة�يجب�العمل�ع���وضع�" 

  ."ادئ�وقواعد�ا��كم�الراشدع���إرساء�مب

  .19،�ص2007،�مصر،�القا�رة�جامعة�،�و��الطبعة��قاسم�خالد�مصطفى��

  .15،�ص2009،�مصر،��سكندر�ة�،�و��الطبعة��،عبد�هللا�خبابة،�رابح�بوقرة،��

�وال�شر،��سكندر�ة،�ن�أحمد�الشاف��،�حس� �الطباعة �لدنيا ��و��،�دار�الوفاء ،�الطبعة

  .13،�ص2012مصر،�

, Editions Armand Colin, France, 2005, p04.Marie Claude SMOUTS
(4) 

 

،�ترجمة�محمد��امل�عارف،�كتب�ثقافية�ش�ر�ة�يصدر�ا�املجلس�الوط���الثقا���والفنون�و�دب،�دار� تقر�ر�ال��نة�العاملية�للب�ئة�والتنمية،�

  .73علم�املعرفة،�ال�و�ت،�ص

  .323مرجع�سابق�الذكر،�ص� ح�بوقرة،عبد�هللا�خبابة�وراب�

 .189،�ص2005،�دار�املعرفة�ا��امعية،��سكندر�ة،��و��،�الطبعة�: حفظي�إحسانم�مصطفي�احمد،�مر��
 (8) 

Anthony Rosa et nature, Guide antique du Development Durable, Afnor, paris,2005, p17.  
(9)

  .100-99ص-،�ص2004،�مركز�دراسات�الوحدة�العر�ية،�ب��وت�،��و��،�الطبعة��ن�كر�م،�حس�

  .336،�ص2009،�دار�املسرة�لل�شر�والتوز�ع،�عمان،��و��،�الطبعة�: ل�خلف�الس�ارنةبال�

  .25،�ص�2007جدل�لم�يحسم��عد،��ردن،�جوان�: ،�مركز�ا��ياة�لتنمية�املجتمع�املد�ي�

�كر�وسة �جامعة�محمد�خيضر: عمرا�ي �املستدامة، �التنمية �الوط���حول �امللتقي �مداخلة��� ��لية�-، �سكرة،

 .2،�ص2008د�سم���28-26العلوم�السياسية،�يومي�

�حس�بة:محمدغر�ي�� �جامعة �والقانون، �دفاتر�السياسة �م�شور، �بو�ع��،� ،�مقال بن

 .378،�ص2011،�عدد�خاص�أفر�ل�)ا��زائر(الشلف�

  .14،�ص2003املنظمة�العر�ية�لإلدارة،�ب��وت،�،��و��،�الطبعة�: ز����عبد�الكر�م�ال�ايد�

  . 05،�ص2005،�جامعة�قاصدي�مر�اح،�ورقلة،�ماي�"الديمقراطيات�الصاعدة"،�ملتقي�دو���تحت�عنوان�: الطيب�بلوصيف�
  .46ع�سابق�الذكر،�صمرج: املد�يمركز�ا��ياة�لتنمية�املجتمع�) 16(
)17 (

�م �:ال��لو�يحمود�محمد ��سالمي،�حول �والتمو�ل �لالقتصاد �التاسع النمو�والعدالة�"،�املؤتمر�العال��

.2013س�تم���11- 09،�جامعة�است�بول،�تركيا،"و�ستقرار����منظور�إسالمي
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:   

�حال            �إضرار�بالبي�ية �نحو�الطاقات�املتجددة��قل ��عت���التوجھ �واملحلية ��قليمية �الدولية، �البي�ية ����ظل�التحديات

��قت �ال�شاط �س��ورة �لضمان �الطاقة �ع�� �با��صول �الب�ئةبديال��سمح �تلو�ث �دون �ل�ذا�. صادي ��عت���خزانا ا��زائر�ال��

�من� �الب�ئة �ع�� �نحو�ا��فاظ �الدو�� �الن�� ��ذا �و�دور�ا �سل�لت ���ا �تتمتع �ال�� �ال�ائلة �لإلم�انات �نظرا �الطاقات �من النوع

�التنم �وتحقيق �الطاقة �ع�� �ل��صول �املالئمة ��س��اتجية �ووضع �التداب���الضرور�ة �ع�� ��عتماد �لكن�خالل �املستدامة ية

.التحدي�ا��قيقة��و�كم�س�نفق�ل��صول�ع����ذا�النوع�من�الطاقة�باملقارنة�مع�مصادر�الطاقة�التقليدية

  

Abstract:  

    the problem of misusing the natural resources and the decline of the environment has a big impact 
on weakness of    economic development. These challenges have pushed the world countries to seek 
for alternative, and the renewable energies were the best solution which can provide energy to 
ensure the continuity of economic activity without harming the environment. In this case Algeria has 
pursued this international method toward keeping environment by adopting the necessary measures 
and elaborating the suitable strategy to get energy and achieve the sustainable development, in this 
case, the real question is:  how much we have to spend to get this kind of energy ?.           . 

Key Words: traditional energy, renewable energy, cost of renewable energy 
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قة�من�العناصر��ساسية�الالزمة�الطا ا��اجة�إ���استخدام�املز�د�من�الطاقة����مختلف�مجاالت�ا��ياة،�باعتبار�  ت��ايد

�و�قتصادية ��جتماعية �التنمية �الفقر�وتحقيق �من �تضر��.ل��د �اثار�سلبية �عدة �ل�ا �املفرط ��س��الك �عن �ي��تب كما

�الطبيعية �املوارد �وتد�ور �الدفيئة �الغازات �انبعاث �كز�ادة �ال���.  بالب�ئة �الطبيعية �املوارد �أن �املختلفة ��بحاث وتؤكد

�البحث�عن�. لتوف���الطاقة�سوف�تزول����وقت�أقل�ما�يقال�عنھ�أنھ�قر�ب�جدا�ستخدم� �من�الضرورة �ل��ذا�يجعل

. طرق�أخرى�ل��صول�ع���الطاقة�واس��الك�ا�بطرق�عقالنية�و�ذا�ما��عت����تحديا�كب��ا�للمجتمع�الدو���باختالف�م�وناتھ

�أحد�أك��� �املتجددة ��ال���بإم�ا��ا�أن�توفر�الطاقة�دون�تلو�ث�و����ذا�الصدد��عت���استخدام�الطاقات ا��لول�العملية

�التنمية� �تحقيق �و�ضمن ��البطالة �ا��ط��ة �و�قتصادية ��جتماعية �املشا�ل �من �العديد �حل ��� ��سا�م �بل الب�ئة،

ر�لد��ا�ل�س�وا��زائر،�بدور�ا�تدرك�التحديات�والفرص�ال���من�املمكن�أن��ستغل�ا����ذات�املجال،�ألن�ا��زائ. املستدامة

الغاز�ولكن�لد��ا�أيضا�موارد�للطاقة�املتجددة��امة�كطاقة�الر�اح�والطاقة�الشمسية�خاصة،���معت���من�فقط�احتياطي�

و�عمل�ا���ومة�ا��زائر�ة�ع���ز�ادة�ا���ود�الرامية�إ���إدماج�الطاقات�املتجددة����سوق�الطاقة�من�خالل�تطو�ر�العديد�

�من�وقد�. من��بحاث�والتقنيات �إ����ا��زائر�تحس�ن�استخدام�الطاقة�املتجددة�عن�طر�ق�سلسلة أتاحت��ذه�ا���ود

ال�دف�من��ذا�البحث��و�تقديم�تقييم�عن��م�انيات�ا��زائر�ة����مجال�الطاقة�املتجددة� .�ن�وال��امج�الرسميةالقوان

غة��ش�الية�الرئ�سية�ع���النحو���ي�ما�وعليھ�فقد�تم�صيا. وتحديد�قيمة�التمو�ل�الذي�يتطلبھ�استغالل�ا�ع���الواقع

�س�يل �؟�لإلجابة��تلبية�الطلب�املح���من�الطاقة ���الت�اليف�ال���س�تحمل�ا�ا��زائر��� والتوجھ�نحو�الطاقات�النظيفة

  :ع����ذا�السؤال�الرئ�����قسمت��ذه�الورقة�البحثية�إ���عدة�محاور،�و��

  ام�انيات�الطاقة�املتجددة����ا��زائر؛�-

  ،�باستعمال�الطاقة�التقليدية�واملتجددة؛2020الطلب�ع���الطاقة�وقيمة��س�ثمارات�املالية�لتغطيتھ����ا��زائر�افق� -

  افاق�انتاج�الطاقة�املتجددة����ا��زائر؛�-

  

�الطبيعيةأ���� �املوارد �استخدام �سوء �مش�لة ��و �صبحت �الب�ئة �العامليةتد�ور ��نظمة �يواجھ �وا��ا �تحديا وع���. ش�ل

���عد� �ما �نوعا �ف�م�أ�عاد�ا�جاء�متأخرا �إال�أن� �جديدة �ل�ست �اليوم �العالم� �يواج��ا �ال�� �البي�ية �املشا�ل �أن �من الرغم

قاعدة�من��مالحظة�أثر�التد�ور�البي������إضعاف�التنمية��قتصادية�وتناقص�إم�انيا��ا،�فال�يمكن�أن�تقوم�التنمية�ع��

��ضرار� �ت�اليف �حسابھ �من �النمو��قتصادي ��سقط �عندما �الب�ئة �حماية �يمكن �ال �كما �املتداعية، �الطبيعية املوارد

  .بالب�ئة،�فالتنمية�والب�ئة�وج�ان�لعملة�واحدة

صة�مع�الشر�اء�تتمتع�ا��زائر�بام�انات�عالية�من�الطاقة�املتجددة،�كما�لد��ا�طموح���دف�إ���تطو�ر�استغالل�ا��خا     

 سنة خالل تم حيث الشمسية الطاقة باستغالل يتعلق ما �� خاصة تطورا �خ��ة سنوات العشر خالل عرفت وقد. �جانب

�الشمسية من املنتجة الك�ر�اء إجما�� من % 0,8 إنتاج م 2010 �أ�م�مصادر� .الطاقة �إ�� �ي�� ����ما �يتم�التطرق وسوف

 :الطاقة�املتجددة����ا��زائر

1.  

 من مساح��ا لشساعة نظرا الشمسية الطاقة و�ا��صوص املتجددة الطاقات من �ائلة إم�انات ع�� ا��زائر تتوفر������

 امل�� إ�� الواردة الطاقة لكمية نظرا العالم �� الشمسية ا��قول  أغ�� من �عت�� حيث ثانية، ج�ة من ا��غرا�� وملوقع�ا ج�ة

 ما و�و. الساعة/ كيلوواط 7 إ�� أحيانا وتصل الوط�� ال��اب أجزاء ع���معظم الساعة� /كيلوواط 5 ب املقدرة ام�� املر�ع

 �ذه ، �2لم 2.381.745 ب تقدر مساحة ع�� الواحد مر�ع للم�� الساعة �� كيلوواط 3000 يتجاوز  سنو�ا إشعاعا ي�يح

 واملناجم الطاقة وزارة حسب العال�� �س��الك مرات وأر�ع الغر�ية �اأورو  احتياجات مرة 60 بتغطية �سمح ال�ائلة �م�انات

  1.الك�ر�اء من الوط�� �س��الك مرة 5000 بتغطية �سمح كما ا��زائر�ة
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2 .  

 وتتوفر�.وع�املناخ�ذا�يرجع�أساسا�إ���التضار�س�وتن. الر�اح����ا��زائر�اختالفا�كب��ا�من�م�ان�إ���آخر تختلف�طاقة       

� إم�انات ع�� ا��زائر �م��ا �ال�واء الكث�� مع�ا تحمل ا��زائر�ر�اح ع�� ��ب حيث معت��ة  والقاري  الرطب البحري  من

 تقدر سنو�ة طاقة توليد إم�انية يوفر ما الساحلية�و�و املناطق �� ثانية،�خصوصا/م7 تفوق  سرعة ال��راوي،�بمتوسط

 طاقة و�� ثانية،/م 5,1 سرعة ذات ر�اح حالة �� م�� 30 ع���علو �وا�ي تور��ن تركيب ةحال �� سا�� واط مليون  673 ب

�ال�ضاب�. الطاقة من مسكن 1008 ب��و�د �سمح ��� �وخاصة �املياه ��� �إلعادة �ال�امنة �الطاقة ��ذه �استخدام و�مكن

  2.العليا

3 .

 الشر�� الشمال �� تتمركز حراري  مصدر 200 من أك�� ع�� ا��زائر فتتوفر ا��وفية ��رار�ةا الطاقة يخص ما �� أما        

 �سمح ما و�و ب�سكرة، ° 118 إ�� لتصل حمام�امل��وط�ن �� ° 98 و ° 40 حرار��ا درجة وتتجاوز  للوطن، الغر�ي والشمال

 إضافة البنايات وتكييف الزراعية املنتجات تجفيف �� سوى  حاليا يتم�استغالل�ا ال أنھ إال الك�ر�اء لتوليد محطات بإ�شاء

 3.الك�ر�ائية الطاقة إلنتاج نظيفة إم�انات إ�دار �ع�� مما أساسية، بصفة و�س�شفاء الزراعية البيوت ����ن إ��

4 .   

 سنو�ا �مطار من كب��ة كميات الوط�� ال��اب ع�� ت�ساقط حيث املائية من�الطاقة كب��ة إم�انات ع�� ا��زائر تتوفر����

 أو م��ا جزء وتبخر محددة بمناطق تمركز�ا ن�يجة م��ا قليل جزء إال استغالل يتم ال ،�إال�أنھ3 م مليار 65 بحوا�� قدر

 ثلثا��ذه 3 م مليار 25 ب املستغلة �مطار كمية حاليا وتقدر ا��وفية، املياه حقول  نحو أو البحر نحو �سرعة تدفق�ا

 إم�انات فتبقى ا��ية الكتلة يخص ما �� أما�4.جوفية والبا�� �نجاز طور  50 و منجز سد 103  سطحية، مياه الكمية

 أما للوطن، �جمالية املساحة من % 10 سوى  تمثل ال الغابية املساحة ألن �خرى،�أوال باألنواع قورنت ما إذا قليلة ا��زائر

   .نفط م�ا�� طن مليون  5 بحوا�� فتقدر والزراعية ا��ضر�ة من�النفايات و�ةالطاق املصادر

 الدول  ت�ون�من ألن تؤ�ل�ا املتجددة للطاقات �ائلة بإم�انات تتمتع من�خالل��ل�ما�تم�عرضھ�يمكن�القول�أن�ا��زائر����

  .�قتصادية�املستدامة�استغالل�ا�أحسن�استغالل�خدمة�أل�داف�التنمية تم ما إذا النظيفة املصدرة�للطاقة

�امل��ايد،�والذي����    �للنمو�الديمغرا�� ��خ��ة،�نظرا �السنوات ��� �ا��زائر�مستو�ات�قياسية ��� �الطاقة ���ل�الطلب�ع��

��ذا��رافقھ �الطاقة،�فتغطية �قدرا�معت��ا�من �بدور�ا ��س��لك �وال�� �ا��ديثة �استعمال�أج�زة�التكنولوجيا تزايد�معت�����

  .الطلب�يتطلب�بالضرورة�التوجھ�نحو�الطاقات�البديلة،�كما�يتطلب�اس�ثمارات�مالية�معت��ة

 

�الوط����������� ��س��الك �اس��الك�ي��ايد ��� �التصاعدي �املنح�� �يظ�ر�ذلك �املوا�� �سنة،�فا��دول ��عد �سنة ��من�الطاقة

  .2020الطاقة�مع�توقعات�بارتفاعھ�أك���فأك���بحلول�سنة�

  .م����ا��زائر�باملليون�طن�امل�ا���نفط2020الطلب�ع���الطاقة�ح���أفق�): 1(ا��دول�رقم�

  2020  2010  2005  1998  1994  السنوات

  118.70  90.53  76.58  56.90  46.13  جما��الطلب�� 

Source : Banque européenne d’investissement, Etude sur le changement climatique et énergie en 

Méditerranée, Édition GraphicTeam Luxembourg, 2008,p :134. 
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  :يمكن�تبو�ب�معطيات�ا��دول�السابق�من�خالل�الش�ل�املوا������

  

  
  .    من�إعداد�الباحثان: املصدر�

�118.70تب�ن�معطيات�ا��دول�والش�ل�أعاله�ذلك�الطلب�امل��ايد�ع���الطاقة،�إذ�من�املتوقع�أن�يصل�إ���حدود����������

  . م2020مليون�طن�م�ا���سنة�

 

�تؤثر�ع�����م��نتاج� �وال�� � �م��ا، �أمرا �الطلب�امل��ايد �مع �الطاقة�للتكيف ��س��الك�الوط����من �عت���ز�ادة

���م� ��عتبار� ��ع�ن �أن�يأخذ �يجب �العرض �ز�ادة �ع�� �العمل � �لكن � �امل��ايد، �الطلب �لتغطية �إليھ �الوصول �يجب الذي

�من�الغازات�الدفيئة�املنبعثة�من�قطاع�ا �البعد���البي���وذلك�باالتجاه�أك���فأك���إلنتاج�الطاقة لطاقة،�أي�عدم�إ�مال

�الشمسية �الطاقة �الر�اح، �طاقة �من �معت��ة �تتوفر�ا��زائر�ع���إم�انيات�جد إ��،�وتتوقع�ا��زائر�...مصادر�متجددة،�أين

% 40م،�أي�ما�يمثل�2030-2011ف��ة�ميغاواط�من�الك�ر�اء�انطالقا�من�مصادر�متجددة�خالل�ال�22000إنتاج�أك���من�

�إ����12000ميغاواط�إ���التصدير�و�10000من��نتاج��جما���للك�ر�اء����ا��زائر،�حيث�توجھ� ميغاواط�الباقية�توجھ

�ذا��التوجھ�نحو�الطاقات�املتجددة�س�تطلب�اس�ثمارات�معت��ة،�وقد�قدرت�الت�اليف��قتصادية��  5.�س��الك�املح��

�ع�� �أفق��ال�� �ح�� �املناخية ���س�ب�التغ��ات �الطاقة �ع�� �والدو�� �املح�� �للطلب �ع���2020ا��زائر�تحمل�ا�لالستجابة م

  :النحو�املب�ن����ا��دول�املوا��

  الطاقة�املتجددة  الغاز  الب��ول  مصدر�الطاقة

  2672  7840  968  مليون�دوالر�1000يمة��س�ثمار�بق

Source : Banque européenne d’investissement, Etude sur le changement climatique et énergie en 
Méditerranée, Édition GraphicTeam Luxembourg, 2008,p :480. 

غطية��حتياجات�الطاقو�ة�املحلية�والدولية�جد�معت��ة،�خاصة�من�املالحظ�أن�قيمة��س�ثمارات�املالية�الالزمة�لت�������

�املتجددة �الطاقات �مجال �ت�اليف�أخرى�ترتبط�باألضرار�ال���. �� ��ناك �املباشرة ��قتصادية �الت�اليف ��ذه باإلضافة�إ��

�معت��ة �مبالغ �إصالح�ا �يتطلب �وال�� �الك�ر�اء �توليد �و�يا�ل �محطات �ع�� �الطبيعية �ال�وارث �.تخلف�ا � � �ا��زائر��� وتواجھ

م��2017مخاطر��امة�غ���مباشرة�ناتجة�عن�التغ��ات�املناخية،�ومن�ذلك�ال��اوي����أسعار�الطاقة�ال�����لت����أواخر�

� �من �أقل �إ�� �وصلت �سنوات��65حيث �قبل �عليھ ��انت �بما �باملقارنة �دنيا �مستو�ات �بذلك �م��لة �الواحد دوالر�لل��ميل
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من�إيرادات�ا��زائر�والبا���يأت��ا�من�الغاز�ومشتقات�الب��ول،�فإن��ذا�%48النفط�تمثل�قر�بة،���مع�العلم�أن��حصة�

التغ������أسعار�الطاقة�سيؤثر�بصفة�مباشرة�ع���صندوق�ضبط��يرادات�وكذا�ع���املوازنة�العامة�للدولة����السنوات�

سعار����جزء�منھ�إ���تراجع�الطلب�العال���ع���القليلة�القادمة،�و�فسر�العديد�من��قتصادي�ن�س�ب��ذا�ال��اجع����� 

الطاقة��حفور�ة�من�الدول�املتقدمة،�وذلك�خوفا�من�فرض�عقو�ات�قاسية�ل�يئة��مم�املتحدة�ع���اقتصاديات��ذه�

�بروتو�ول� ��� �ل�ا �املحدد �السقف �تجاوزت �وال�� �الدفيئة �الغازات �من ��نبعاثات ���م �تزايد ��� ��ك���مسا�مة � الدول

تتضمن�مختلف��تفاقيات�الدولية�بنودا�تلزم�الدول�يوتو�و�و��مر�الذي�فاقم�بدوره�من�ظا�رة�التغ��ات�املناخية،�و ك

�ع��� �توقيع�ا ��عت���ا��زائر��عد �و�التا�� �ا��راري، �لالحتباس �املس�بة �الدفيئة �الغازات �من �انبعاثا��ا �خفض �عل��ا املوقعة

من�الغازات�الدفيئة�املنبعثة����%  70و�ما�أن�أك���من�. ف�ج�ود�ا����ذات��طارمعظم��تفاقيات�الدولية�ملزمة�بتكثي

ا��زائر�تتعلق�بقطاع�الطاقة�فقد�تمحورت�معظم��سياسات�التخفيف�من�آثار�التغ��ات�املناخية�عن�طر�ق�التقليل�من�

  .�ا�...�نبعاثات�الناتجة�من�قطاع�الطاقة�و�عض�القطاعات��خرى��الصناعة،�النقل،

��ذا��طار ����� �من��و�� �العديد �ب�ن �تفعيل�سبل�التبادل�التكنولو�� �إ�� ��ونة��خ��ة ��� �جا�دة �ا��زائر�ة �س���الدولة

� ��� �املوقعة �املتجددة �الطاقات �برامج �حول ��ملانية �ا��زائر�ة ��الشراكة �العالم �عرض2013دول �كما ،� الص�ن��تم

  .م�لكن�تحت�شروط�معينة2014اس�ثمارات���مة����مجال�الطاقات�املتجددة����ا��زائر�لسنة�

�النتاج�������� �الطو�ل �املدى �ع�� �اس��اتجية �سطرت �كما ��امة، �خطوات �املتجددة �الطاقات �إطار�إنتاج �ا��زائر��� بذلت

  .قات�املتجددة�واس��الك�ا���دف�ا��فاظ�ع���الب�ئة�وتحقيق�التنمية�املستدامةالطا

 

قامت�بإنجاز�عدة�مشار�ع�كمشروع� حيث .املتجددة الطاقات استغالل ���س�يل حاليا�ج�ود�معت��ة� ا��زائر تبذل�             

 ل�ذا مما�سمح الك�ر�اء����الشرق�ا��زائري، وإنتاج املياه ����ن واستخدامھ��� الصلبة النفايات من امليثان غاز توليد

الك�ر�اء� لتوليد محطة� املشار�ع��خرى  ومن طن، مليون  15 ب الكر�ون  أكسيد ثا�ي غاز انبعاثات ��م بتقليص املشروع

 ومشار�ع السنة �� الكر�ون  كسيدأ من�ثا�ي طن 6,6 من بالتخلص و�سمح السنة �� جيغاواط 8 بقدرة عن�طر�ق�الر�اح

 أ�ش�ت الطاقات، �ذه من �نتاج وترقية إستغالل أجل منو  .و�تصاالت�وغ���ا العمومية و�نارة املياه ب�� تتعلق أخرى 

 للمناطق الطاقو�ة ا��دمات وتقديم املتجددة الطاقات تطو�ر ��دف وذلك 2002 املتجددة�عام للطاقة الشركة�ا��زائر�ة

مشروع� و�ما إنجاز�ما  وتتا�ع 2005 عام أطلق��ا�الشركة مشروع�ن و�ناك. التوز�ع�التقليدية شب�ات عن والبعيدة ةاملعزول

 مراوح ومزرعة % 30 حوا�� منھ ا��زء�الشم��� و�مثل الرمل حا��� منطقة �� والغاز الشمس ع�� �عتمد ميغاواط�150

   6.الز�تون  ز�ت بذور  ببقايا �عمل ك�ر�ائية محطة إلنجاز دراسة �ناك ميغاواط،�كما�أن 10 بقدرة ب�ندوف �وائية

 من املستمدة الك�ر�ائية بالطاقة م��ال�300 ب��و�د ن��ت ا��نو�ية، املنطقة �� ا��زائر أقام��ا أخرى  م�شات �ناك������

 الطاقة �ستخدم ال��نية للطاقة محطة �شيد تم 2007 عام و�� 7.الشمس مستمدة�من ك�ر�ائية بطاقة قر�ة 18 و الر�ح،

 الشمسية الطاقة من الك�ر�اء�إنطالقا لتوليد خطط جانب إ�� الك�ر�اء من ميغاواط 180 النتاج الطبي�� الشمسية�والغاز

مجال� �� ف��ا �نطالق تم ال�� �خرى  املشار�ع من العديد �ناك �ذا إ�� باإلضافة�.ميغاواط 150 بقدرة ال��راء ��

  :�خ��ة�من�بي��ا�ما�ي�� السنوات �� ملتجددةا الطاقات وتطو�ر إستخدام

 أدرار،( ا��نوب أق��� لواليات مخصص ؛�ممول�من�طرف�الدولة، -

 ،�توف��)التحلية أو ال��(املناطق� �ذه لساك�� الشروب املاء بتوف�� ال��نامج �ذا ،��سمح)تم��است إل��ي، الواد، �شار،

 ذ.الصيف فصل �� املب�� داخل ال�واء ت��يد �نارة،
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 مياه باستعمال  2م7200 تبلغ مساحة ع�� ب�ت�بالس�ي�ي�فال���18؛�ل��يئة�� -

 م 1986 سنة �� �كتار 1 ب بدأت وال�� املجال �ذا �� تو�س تجر�ة غرار ع�� �عمم لم التجر�ة �ذه ولكن �لبية الطبقة

 .�كتار 104 من أك�� اليوم لتبلغ

 املاء، من الزراعة إحتياجات لتغطية سعيدة بوالية ومامورة ا��لفة بوالية ال��اري  حد من ب�ل املياه ل��  -

 بقدرة الشمسية بالطاقة �عمل م��ة 160 و ساعة،/ كيلووات 120 �عادل بقدرة بالر�اح �عمل م��ة 80 توف�� تم حيث

 شمسية من�الطاقة) ك�ر�ائية طاقة بإتاحة و�ذا الرعو�ة، الس�بية املناطق تنمية إطار و�� ساعة/ كيلووات 240 ل�عاد

 �� با��نوب بالر�اح املستمدة بالطاقة م��ل  300 وتزو�د للس�وب السامية املحافظة طرف من م��ل  3000 ��وا��� ور�حية

 .إل��ي 

 �� سونلغاز شركة و�عت�� ، م 1988 عام �� املشروع ل�ذا الفعلية طالقة�ن تمت ولقد " -

 ا��نوب، أق��� �� متدنية س�انية كثافة وذات م��ورة ملناطق �خ�� �ذا خصص ولقد املشروع، �ذا إنجاز عن املسؤولة

 .شاسع ��راوي  إمتداد �و والذي

�للط������� �مشروع �أ��م �إ�� ��شارة �ي�ب�� �السياق، ��ذا �مشروع�و�� �و�و �أال �املتجددة؛ �الشمسية اقة

�الكب��ةDezertec "ديزارتيك" �ا��رار�ة �الشمسية �مراكز�الطاقة �من �العديد �ر�ط �إ�� ���دف ���م �و�و�مشروع �ومن�� ، ،

�أورو�ا� �إفر�قيا، ��غذي � �الك�ر�اء �لتوز�ع �شبكة �ووضع �الر�اح، �كمزرعة �املتجددة �للطاقات �تث�يتا �يضم �أن �أيضا املمكن

�وكذ ��وسطالشرقية �الشرق �توف���مناصب� Dezertec مشروع .لك ��� �أيضا ��سا�م �بل �الطاقة �إنتاج ��� �محصورا ل�س

���� �بالعمل �تقبل �ال�� �املحلية �العاملة �اليد �وتدر�ب �والكفاءات �ا����ات �وجمع �ت�و�ن ��� �مسا�متھ �جانب �إ�� الشغل،

دولة،�خاصة��12ديات�؛�إذ�ت�نافس�أك���من�ولقد�بدأت��شغال�الك��ى�فعال،�رغم�التح .الشروط�ال��راو�ة�الصعبة

�أورو�ا� �ل��و�د �وذلك ،� �الذي �الشمالية �إفر�قيا ��� ��ول �التيار�الك�روشم��� �إنتاج ��� �و�سرعة �خ����ا �وضع �ع�� أملانيا،

ميغاواط�ل�ل��5مركزا�شمسيا�ب��م�إنتاج�يقدر�بـ�12من�احتياجا��ا�الطاقو�ة؛�و�رتقب�خالل�ذلك�إ�شاء�أك���من�% 15بـ

     .مركز����إفر�قيا�الشمالية�والشرق��وسط

املحطة�الضوئية�املوصولة�"وتجدر��شارة�إ���أن�ا��زائر��ع���ا�تماما�أيضا�بالطاقة�الشمسية�الضوئية؛�إذ��عد�مشروع� 

مشروعا�نموذجيا�لالستعراض�التكنولو��� CDER بالشبكة�ال���تم�تنص�ب�مولد�ا�فوق�سطح�املب����داري�ملركز

و�و��ول�من�نوعھ�وطنيا،�أي�أول�محطة�ضوئية�ت�يح����جزء�من�. راسة�مدى�قابلية�التطبيق�التج���ات�واختبار�اولد

  8.الطاقة�ال���ت�تج�ا����شبكة�توز�ع�الك�ر�اء�ذات�الضغط�املنخفض

 

املتجددة،�كما�لد��ا�طموح���دف�إ���تطو�ر�استغالل�ا��خاصة�مع�الشر�اء��تتمتع�ا��زائر�بإم�انات�عالية�من�الطاقة          

 سنة خالل تم حيث الشمسية الطاقة باستغالل يتعلق ���ما خاصة تطورا �خ��ة سنوات العشر خالل عرفت وقد. �جانب

 �� الشمسية ا��قول  أغ�� نا��زائر�م� و�عت��. الطاقة�الشمسية من الك�ر�اء�املنتجة إجما�� من % 0,8 إنتاج م 2010

 سنو�ا إشعاعا ي�يح ما الساعة،�و�و/ كيلوواط 7 إ�� أحيانا أين�تصل م��ا املر�ع امل�� إ�� الواردة الطاقة لكمية نظرا العالم

م�من��2020ي��ص�ا��دول�التا���آفاق�إنتاج�الطاقة�املتجددة�ح����9.الواحد مر�ع للم�� الساعة �� كيلوواط 3000 يتجاوز 

  :لف�مصادر�الطاقة�املتجددةمخت

.  

  2007  2010  2020  
إنتاج�الك�ر�اء�من�مختلف�مصادر�الطاقة�

  سا/املتجددة�جيغواط
7  127  4885  
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ة�الشمسية�الطاقة�املنتجة�من�الطاق
  سا/جيغواط

-  -  -  

  42  6  4  سا/الطاقة�الفتوفولطية�ميغواط

  800  -  -  سا/الطاقة�املنتجة�من�طاقة�الر�اح�جيغواط

كمية�الغازات�الدفيئة�بالطن�امل�ا��ء�لغاز�ثا�ي�
أكسيد�الكر�ون�املخفضة�جراء�استعمال�

  الطاقات�املتجددة

-  -  6  

  .��2010التقر�ر�الوط���للتغ��ات�املناخية�لسنة�من�إعداد�الباحثان�باالعتماد�ع�: املصدر

�و�الرغم����� �املتجددة، �الطاقات �باستعمال �املنتجة �التقدير�امل��ايد���صة�الك�ر�اء �أعاله�ذلك �ا��دول �خالل �من يت��

وتتوقع�. لعاتمن��م�انيات�الطبيعية�ال���تتوفر�عل��ا�ا��زائر�إال�أن��ستغالل�الفع���ل�ا�ال�يزال��عيد�عن�مستوى�التط

  .الدولة�ا��زائر�تقليل���م�انبعاثا��ا�من�الغازات�الدفيئة�من�خالل�التوجھ�الستغالل�الطاقة�النظيفة

��عت�������� �حيث �ل�ا، �املتاحة ��م�انات �حدود ��� �والتقليل �الب�ئة �ع�� �ا��فاظ �س�يل ��� ��امة �ا��زائر�خطوات حققت

رتفعة،�خاصة����ما��علق�ب�ب���التكنولوجيات�ا��ديثة�املساعدة�ع���ت�اليف�التكيف�والتخفيف�من�أثار�الظا�رة�جد�م

  .ومن�جملة�املشار�ع�املحققة�تم�عرض�أ�م�ا�����النقاط�املوالية. مواج�ة�مختلف�أثار�الظا�رة

 ارتبطت ال�� راري ا�� �حتباس بظا�رة ما��عرف التقليدية الطاقة باستخدامات املرتبطة البي�ية التأث��ات أ�م من إن��������

 وع��.الكر�ون  أكسيد ثا�ي غاز وأ�م�ا ا��وي  الغالف �� الغازات �عض ترك�� لز�ادة ن�يجة �رض حرارة درجة بظا�رة�ارتفاع

 الغازات تلك انبعاث خفض من تحققھ ملا ن�يجة الب�ئة حماية �� معروف أثر املتجددة الطاقة من�ذلك،�فالستخدام العكس

 الكر�ون  أكسيد ثا�ي غاز من طن مليون  190 حوا�� التقليدي الوقود عن الناتجة �نبعاثات ،حيث�بلغتالبي�� التلوث ومنھ

 .�خرى  الغازات باإلضافة�إ�� 2017 سنة

  :ومن�جملة�ما�تقدم�����ذه�الورقة�البحثية،�تم�التوصل�إ���ما�ي�������

در�ا�ما�يؤ�ل�ا�بان�ت�ون�قطبا�ر�اديا�و�امتياز�تزخر�ا��زائر�بام�انيات��امة�من�الطاقات�املتجددة�بمختلف�مصا -

 .النتاج�ا�وتصدير�ا����املنطقة

�الطاقات� - �استغالل �ضرورة �من �يجعل �ما �أخرى �إ�� �سنة �من �معت��ا �ا��زائر�تزايدا ��� �الطاقة �اس��الك ���ل

 .البديلة�حال�وجب�التوجھ�إليھ

م��عت���م�ما�2020املتجددة����ا��زائر�ح���أفق���م��س�ثمارات�املالية�ال����سمح�بانتاج�واستغالل�الطاقات� -

���م� �من �التقليل �خالل �من �للب�ئة �يوفر�حماية �الوقت �نفس ��� �ولكن �التقليدية، �مصادر�الطاقة �مع باملقارنة

 .انبعاثات�الغازات�الدفيئة�ال����عت���من�ا�م�اسباب�ظا�رة��حتباس�ا��راري�والتغ���املنا��

�إ - �مجال �ا��زائر��� �حققتھ �وكذا�ما �تتوفر�عل��ا �ال�� ��م�انات �إ�� �بالعودة ��عت���ض�يل �املتجددة �الطاقات نتاج

 .�فاق�ال����س���إ���تحقيق�ا����املدى�القر�ب

  :ومن�خالل�جملة�النتائج�السابقة�يمكن�تقديم�التوصيات�املوالية���

عل��ا�واستغالل�ا�أحسن�استغالل،��ع���الدولة�ا��زائر�تثم�ن�موارد�ا�من�الطاقات�املتجددة�من�خالل�املحافظة� -

 .ما��سمح�ل�ا�بتعز�ز�مختلف�أ�عاد�التنمية�املستدامة

- ���� �أملانيا، �ذات�املجال�مثل ��� �م��وظا �تقدما �ال����عرف �الدول �التكنولو���خاصة�مع ضرورة����يع�التعاون

  .إطار�تب���التكنولوجيات�النظيفة�وحماية�الب�ئة
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:   

�تم�ن�بالشأن���دف��ذه�الدراسة�إ���توضيح�أساليب�تحميل��ضرار�البي�ية�خاصة�العاملية�م��ا،�حيث��عت���تحميل�ا�من�أ�م�ال�واجس�ال���تواجھ�امل

�خا �ومستقبليا، �حاليا �الب�ئة �ع�� ��مثل �ل��فاظ �املبت�� ��عد �أو�تفر�ط �إفراط �دون �املث�� �القيمة �فتحديد �واملواطن�ن، �وا���ومات ��علق�البي�� �ما صة

�امل�تمة �من�الدول�واملنظمات �العديد �و�س�� �سعت �ا��ان�ية،�حيث �ا��راري�وآثار�ا ��حتباس �كظا�رة �ال�لية �بتحديد�بالتأث��ات �كفيل �نمط �إيجاد �إ�� ،

امل��مة��ش�ل�كب�������القيم�النقدية�املث���لألضرار�لتحميل�ا�إ����طراف�امل��مة�بإحدا��ا�وإيجاد�القيمة�املث���إلصالح�الضرر،�خاصة�تجاه�منظمة��عمال

��وة�و�ون�عملية�تحميل�الت�اليف�تدمج�مع�ت�اليف��نتاج،�مع�ذلك�وملا�ل�ا�القدرة����ا��صول�ع���ت�اليف�إصالح�الضرر،��و��ا��عد�املنتج�الرئ�����لل

ات�صيان��ا،�و�و��شارة�إ���نموذج�عال���لتقييم��ضرار�املتج������نموذج�ست��ن�الذي�أعطى�أ�م�السمات�ا��الية�واملستقبلية�لألضرار�وت�اليف�ومتطلب

  .   و�موال�املرصودة�لذلك ية�بصفة�أك���رشادة�خاصة����ظل�ال��اجع�الكب���لوضعي��ا�البي�يةاملسار�الذي�يمكن�أن�تأخذ�بھ�ا��زائر�لتحميل�الت�اليف�البي�

.�صالح�البي��-الت�اليف�البي�ية�-�ثر�البي���

 

 This study aims at clarifying the methods of loading the environmental damage, especially the global ones, where the 

environmental costs are one of the most important concerns facing those who are interested in the environment, to determining 

the optimal value is the target for conservation of the environment now and in the future, especially with regard to the overall 

effects,like climate change and their side effects, where many States and interested organizations and institutions have sought and 

seek, to establish a pattern that would determine the optimal cash values of the damage to be loaded, to the parties accused of 

creating them and finding the optimum value for remedying the damage, especially to the business organization, which is heavily 

accused of this and for its ability to obtain the costs of repairing the damage, being the main product of wealth and the fact that 

the cost-loading process is combined with production costs, with reference to a global model of damage assessment demonstrated 

in the Stern model, which gave the most important current and future features of the damage and the costs and maintenance 

requirements, and he a path Algeria could take to incur environmental costs, especially in light of the significant decline in their 

environmental status and the funds allocated for this.

 : 

Environmental Impact - Environmental Costs - Environmental Reform. 
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�سواء� �امللوثة �القطاعات �أ�م �إ�� �تحميل�ا ��غية �البي�ية �للت�اليف �الدقيق �التحديد �إ�� �الدول �من �العديد �س��

�ا��فاظ�ع���الب�ئة،�فإ���وقت�قر�ب��انت�الت�اليف�البي�ية�تحمل� �ان�ذلك�قطاع��عمال�أو�قطاع�العائالت�من�أجل

�م �بقيمة ��ان�ذلك �سواء �للب�ئة،�حيث�وفق�طر�قة�عشوائية �املطلوب ��صالح �قيمة �أو�قيمة�متدنية�ال��عكس بالغ�ف��ا

�لألطراف� �مناسبة �بصفة �تحميل�ا ��غية �لإلضرار�البي�� �ا��قيقية �إبراز�الت�لفة �إ�� �الدراسات �من �العديد �و�س�� سعت

�ظا� �ذلك �ومن �إجتماعيا، �الطارئة �و�حداث �الك��ى �بالقضايا �خصوصا �تتعلق �وال�� �ف��ا �بأصنافھ�امل�س�بة �التلوث رة

  .املختلفة�و�ست��اف�الكب���للمواد��ولية�وظا�رة��حتباس�ا��راري 

ضمن�العنصر��خ���فا���ود�منصبة�نحو�إيجاد�الطر�قة�املث���لتوضيح�أثره�ع���مختلف�أصناف�الب�ئة،�ومنھ�

�القيم �كب���وإليجاد ��ش�ل �فيھ �امل�س�بة �تحميل�ا���ات ��غيت �ذلك�إقتصاديا �و�و�املسار�تقييم �إلصالح�الضرر، ��مثل ة

�ا���ومة� �مع �س��ين �وليام �ج�ود �ذلك �ومن �ا���ود �من �أثمر�بالعديد �والذي �والدول، �ال�يئات �من �العديد �أخدتھ الذي

�ومقدار�التخصيص�املا��� �الب�ئة �املختلفة�من �ع����صناف ��ذه�الظا�رة �من �الضرر �أ�م�جوانب �يب�ن ال��يطانية،�الذي

�آثار�ا �من �املث���ل��د �القيم �يخص �فيما �معھ �املتباينة �و�عض��راء �ذلك �ع�� �املساندة �أوجھ �من �العديد �عرف �والذي ،

وال���يرون�بأ��ا�يجب�أن�تأخذ�منحنيات�أخرى،�و�و�النموذج�الذي�يمكن�أخذه�كمحا�اة�لألضرار�الب�ئة��خرى�لإلرتقاء�

عدم���تمام���ذا�ا��انب�رغم�ما�تم��عب�تھ�من�أموال����س�يل��باأل�عاد�البي��،�كحالة�ا��زائر�ال����عا�ي�حاليا�نوعا�من

  .�رتقاء���ا�غ���أ��ا�لم�تحقق�الفعالية�املطلو�ة،�خاصة�وأن��ذا�املوارد����تناقص����ظل�تراجع�موارد�ا��ز�نة�العمومية

  :ضمن��ذه��ش�الية�يمكن�طرح�ال�ساؤل�الرئ�����التا��

  ملستدامة�والقيم�املث���لتحميل�الت�اليف�البي�ية؟ما���أ�م�املسارات�املرجعية�ا�-

  :حيث�سنحاول�عرض�أ�م�جوانب�ذلك،�إنطالقا�من�التوضيحات�ال���س�ستق��ا�من�طرح��سئلة�التالية

  ما���الت�اليف�البي�ية�وما���أنماط�تقدير�تأث��ا��ا�إقتصاديا�وإجتماعيا؟��-

�فعالي��ا�- �أثب�ت �ال�� �والتقنيات �الطرق �أ�م ��حتباس��ما�� �ظا�رة �خاص �و�ش�ل �يخص�تحميل�الت�اليف�البي�ية فيما

  ا��راري؟

  ما���أ�عاد�نموذج�ست��ن����تقييم�أضرار�وت�اليف�ظا�رة��حتباس�ا��راري؟�-

  :إنطالقا�من�التصور�العام�لإلش�الية�املطروحة�وال�ساؤالت�ال���تفرعت�ع��ا�يمكن�عرض�الفرضيات�التالية

  .يق�لألضرار�والت�اليف�البي�ية�ضرورة�لتقدير�القيمة�املالية�لإلصالح�والوقاية�عت���التحديد�الدق�-

  .�عد�التحميل�العادل�متطلب�لتعبئة��موال�الالزمة�وتحديد�مسؤوليات�املسا�م�ن�����ضرار�بدقة�-

  .تصاديا�عد�نموذج�ست��ن�لتقييم�آثار��حتباس�ا��راري�مرجعا��ستدل�بھ����تقييم��ثار�البي�ية�إق�-

  :تتمثل�أ�داف�البحث����التا��

�وا��د��- �صيان��ا ��غية �باألضرار�البي�ية �املرتبطة �للت�اليف �الدقيق �التحديد ��� �املعتمدة �والتقنيات �املسارات �أ�م عرض

  .م��ا،�وتحديد�القسط�املا���للم�س�ب�ن�ف��ا��غية�تحميل�ا�إيا�م

�مر �- ��عد �عال�� �نموذج �الدراسة �املستقبل��عرض �منظور �وفق �للدول �تحمل �ال�� ��ضرار�البي�ية �قيمة �تحديد ��� جع

  .املش��ك�للتحديات�البي�ية�العاملية�وملنظمات��عمال�امل�س�بة�فيھ

��موال��- ��عبئة �من �ومقدار�املطلوب �ا��زائري �الواقع ��� �العاملية �البي�ية �التذك���بالر�انات ��� �الدراسة ��ذه �سا�م

  .  �د�م��ا�إقليمياللمسا�مة����ا�

  :تتمثل�أ�داف�البحث���

  .ت�يان�أ�م�الطرق�املستخدمة����تحميل�الت�اليف�البي�ية�للدول�ومنظمات��عمال�-

  .ت�يان�طرق�التحميل�بال��ك���ع���ظا�رة��حتباس�ا��راري �-

  .منھ�وصيانة�أضرارهعرض�تقر�ر�مرج���آلثار��حتباس�ا��راري�وكيفية�تحميل�ت�اليف�ا��د��-
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�الوصفي� �املن���ن �ع�� �الباحث �إعتمد �البحث، �بموضوع �و�حاطة �املطروحة �ال�ساؤالت �مختلف �ع�� لإلجابة

  .والتحلي��،�بالتطرق�إ���مختلف��دبيات�وا���ود�العلمية�السابقة����مجال�البحث

��اليوم�جل�دول�العالم�وال�يئات�امل�تمة�بالشأن�البي��،�إ���إيجاد�السبل�املث���لإلرتقاء�بھ�و�ش�ل�خاص��س��

بإيجاد�املقابل�املا���للصيانة�والذي�يجب�أن�يحدد�بالقيمة�ا��قيقية�للضرر،�حيث�برزت�وت��ز�من�أجل�ذلك�العديد�من�

  .ن��ي��ا�وأ�داف�ا����معا��ة�الضرر�البي��ا���ود�ذات�الصبغة�املحلية�والعاملية،�تختلف�وفقا�مل

تتج���الت�اليف�البي�ية����نتائج�أل�شطة�فردية�أو�جماعية�تؤثر�ع���نوعية��

ت�لفة�الب�ئة�وال���يمكن�التعب���ع��ا�نقدا�وال���يمكن�أن�تتحقق�ع���املدى�القص���أو�الطو�ل،�ف���تظ�ر�خصوصا����

�أو� �أو�خسارة، �طارئ ���دوث �ت�لفة �ش�ل �ع�� �كذلك �ت�ون �كما �و�ضرار، ��جراءات �ف�م �املراقبة، �التخطيط، الوقاية،

ت�لفة�ألمل�أو�إس�ثمار�رئ�����للتحس�ن،�فالت�اليف�البي�ية�تمس�أش�ال�مختلفة�للمشا�ل�البي�ية�وال���نذكر�م��ا�ظا�رة�

�املخت �التلوث �أش�ال �ا��راري، �ال�يئات��حتباس �غ���أن �وغ���متجددة، �املتجددة �البي�ية �الكب���للموارد ��ستغالل لفة،

�ع��� �البي�ية �الت�اليف �يخص �فيما �يركزون �العال�� �والبنك �البي�ية ���ماية �املتحدة ��مم �منظمة �ذلك �ومن املتخصصة

�القا �املف�وم �أي �الب�ئة، �ع�� �التأث���السل�� �ن�يجة �ت�شأ �ال�� �وصيانة��ضرار��قتصادية �وقاية �ول�س �التكيف �ع�� ئم

  1.الب�ئة،�فوفق��ذه�ال�يئات�فالت�اليف�البي�ية�يتم�تحديد�ا�وفق�العديد�من�املنحنيات

ل�شكيل�الت�اليف�البي�ية�لتحميل�ا��غية�صيان��ا�بما�يتما����مع��ضرار�املتحققة،�: 

  :م��م�من�يحصر�ا����منحني�ني�ون�وفق�العديد�من�املنحنيات،�ف

ال���تخص�السلع�املتداولة�ومن�ذلك�السلع�الزراعية�أي�تأث���التغ��ات�البي�ية�ع���املنتجات�: �ضرار�البي�ية�السوقية�-

  .الزراعية

صا����وال���تخص��ضرار�املرتبطة�بال��ة�العامة�والنظم��ي�ولوجية،�وال���تتج���خصو : �ضرار�البي�ية�غ���سوقية�-

  . أثر�التغي��ات�البي�ية�ع���النظم��ي�ولوجية�وع���ال��ة�ال�شر�ة�وا��يوانية�عامة

  2:كما�أن��ناك�من�يصنف�ا�وفق�ثالثة�منحنيات�و��

�من��- �ك�سبة �تدرج�مباشرة �ال�� �تقيم�بأسعار�السوق، �وال�� �الطاقة �وإستخدام �الزراعة �قطاعات �ع�� �ثار��قتصادية

  .جما��الناتج�املح���� 

مثل�التغ��ات�ال���تمس���ة���سان�واملناطق�ال��ية�وال���ال�يمكن�إدراج�ا�بالتناسب�مع�الناتج�: �ثار�غ���إقتصادية�-

  .املح����جما��

  .و���املخاطر�العاملية�ال�����دد�الوجود���سا�ي�من�ذلك�ذو�ان�ا��ليد،�وإرتفاع�مستوى�البحر: آثار�عدم��ستمرار�ة�-

�مبدأ�فأ��ا �وفق �ف��ا �امل�س�ب�ن �إ�� ��ثار�البي�ية ��ذه �تحميل �إ�� ��سعون �البي�� �ا��انب �بصون �امل�تم�ن �املص��ة ب

�مسا�م��ا� ��س�ب �امللوثة، ��عمال �منظمات �كب����م ��ش�ل �واملقصود �ا��غرا��، �التواجد �حسب �و�ذا �الدافع امللوث

� �ذلك �ومن �الب�ئة �التأث���ع�� �من �مختلفة �أش�ال ��� ��ولية�الكب��ة �الكب���للمواد �و�ستغالل �ا��راري ��حتباس ظا�رة

و�أش�ال�مختلفة�من�التلوث،�وعملية�التحميل��ش�ل�عام�تصطدم�بالعديد�من�املعضالت�نذكر�م��ا،�تحديد��ثر�البي���

  .بدقة�والقيمة�النقدية�املث���لألثر،�حيث��عدد�طرق�تحديد�ذلك

  : يتم�تحديد��ثار�البي�ية�ليتم�تقييم�ا�نقدا�من�خالل�ثالثة�زوايا�و��

فتحديد��ثار�البي�ية�ي�ون�بالتعرف�ع����تجا�ات�ال���يمكن�الت�بؤ���ا��س�يا�فيما�يخص�ا��وانب�غ���:  1.3

  .مستوى�سطح�البحرسو�ة�من�الب�ئة،�ومن�ذلك�إرتفاع�مستوى�درجات�ا��رارة�العاملية�و 
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إن�تقييم��ثار�البي�ية�وفق��ذا�التوجھ�ي�ون�وفق�إحتماالت�تقر��ية�:  2.3

لوقوع�حوادث�غ���مرغو�ة،�خاصة�من�قبل�العناصر�ال���تتم���بقلة�الوضوح����التأث���ومن�ذلك�تأث���ظا�رة�ا��فاف�

  .ع���املع�شة

يتم�تقييم��ثر�وفق�ذلك�من�خالل��ثار�املرتبطة�بالت�بؤ�بثقة�كب��ة،�مثل�التغ��ات����:  3.3

  .املحيطات�و���يارات�ا��ليدية

  : و�ال�سبة�ملن��ية�عملية�التقييم�فت�ون�وفقا�ل��طوات�التالية

�ل��صر�الدقي�- �الناجمة، �لألضرار�الرئ�سية �شفاف �وتقييم �ت�اليف�توف���مراجعة �تحميل�م �ومنھ �ف��ا �للم�س�ب�ن ق

  .صيان��ا�وحفظ�ا

  .الس���لتقدير��ضرار�الفردية�إ���أ�عد�حد�من�أجل�توف���عائدات�نقدية�لتجن��ا�-

�باإلل��امات��- �املتعلقة �للسياسات �محا�اة �إقامة �ذلك �ومن �للتحس�ن �من�ا���ود �املز�د �إلجراء �إضافية توف���عائدات

  . املستقبلية

  3:���أ�م�التقنيات�ال���أثب�ت�فعالي��ا�فيما�يخص�تقييم��ثر�البي���نقديا���حيث�تتج

ضمن�ذلك�يتم�وضع�عوامل�ترجيح�للوضع�البي��،�ما�ب�ن��حسن�و�سوأ��واملتوسط،�:  -

�ي �غ���مر��� �ووضع �لتحميل�ا، �دنيا �نقدية �قيمة �تقابلھ ��حسن �الوضع �مقدار��عكس ��ناك �عالية،�أي �قيمة تطلب

حيث�توضع��ذه�املعامالت�من�قبل��يئات�متخصصة،�وضمن�من���آخر�فيتم�تقدير�أك����ضرار�البي�ية�من�خالل�

التخمينات�ثم�يقوم�ب��جم��ا�ع���ش�ل�معامالت�ترجيح،�مع��عتماد�ع���املحاسبة�التفصيلية�ال���تب���ع���البيانات�

�باآلثار�البي�ي �املتعلقة �ال���التار�خية �الت�اليف�البي�ية، �شامال���ساب �من��ا �البيضاء �الصفحة �طر�قة ��عد �حيث ة،

  4.تبدأ�بحساب�ت�اليف�تأث���الب�ئة��ش�ل�عام����بلد�مع�ن،�ليتم�تحميل�ا��ش�ل�خاص��ع����عمال�التجار�ة

تطلق�ا�وإس��الك�ا�الكب���من��مثلة�التطبيقية�لذلك�تطبيق�الغرامات�ال���تحمل�لوسائل�النقل�ن�يجة�امللوثات�ال���

  :للطاقة،�أين�ي�ون��ناك�وضع�أحسن�مطلوب،�مثلما��و�مو������ا��دول�التا��

  :تحديد�قيمة�الت�اليف�البي�ية�من�خالل�ترجيح�الوضع�البي��) 01(جدول 

��ستخدام� �ذات �النقل معدات

  العام

للغرام��€2نظام�العقاب�(ال�لم� ���CO2غ�من�250إ���200قيمة�التلوث�ما�ب�ن��-

  ) CO2من�

  ).CO2للغرام�من�€ CO2 )4غرام�من�إطالق�250أك���من��-

  ).€100(حصان��14إ���10قوة��الت�من��-  بال�سبة�إلس��الك�الطاقة��

  ).€300(حصان��14أك���من��-
Source : Patrick Widloecher, Isabelle Querne, le guide de developpement durable dans l’entreprise, 
editions organisations, paris 2009,p28. 

��يمر�التأث���البي���تحدد�القيمة�النقدية�املث���لصيانتھ�وا��د�من�وفقا�للف��ة�الزمنية�ال�:  -

�ا���ومية� ��م�انيات �من �الت�اليف �تحمل �ا��الة ��ذه �ففي �وفيضانات، �إعصارات �حدوث �ف��ة �ذلك �ومن تأث��اتھ،

  .للدولة�املس��دفة

�لل:  - �أحسن �وضع �تحديد �يتم �الطر�قة �ل�ذه �الف��ة�وفقا ��� ��و�عليھ �مما ب�ئة

 . الرا�نة،�وما�يتطلبھ�من�إم�انيات�مالية�تحمل�إ���ا���ة�الوصية�أو�امل�تمة

يطلق�ع���معدل�ا��صم�بالت�لفة��جتماعية�للوضع��فضل،�فإذا�أخذنا�تأث���أنظمة� :

��صم�الذي�يمثل�جانب�التحس�ن�يحدد�من�معدل�نص�ب��س��الك�ا��الية�ع���الوضع�البي����ش�ل�عام،�فمعدل�ا

،�)تأث����س��الك�ع���الب�ئة(الفرد�من�الناتج�املح����جما���مضرو�ا����السلبية�ملرونة�املنفعة�فيما�يخص��س��الك�

من��%3-1ب�ن�ماع����نظمة�البي�ية�فمعدل�ا��صم�املطبق��و�) غاز�ثا�ي�أكسيد�ال�ار�ون (و�أخذ�تأث���الغازات�الدفينة�
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�تقدر�ب �خصم �إعتماد�قيمة �املح����جما��،�فعند �الناتج �من �الفرد �فت�لفة��%3نص�ب ��ور�ي، �دول��تحاد ��� و�ذا

�فتقدر�ب �ال�ار�ون �أكسيد �غاز�ثا�ي �بال��ك���ع�� ���55ضرار�البي�ية ��1أورو�ل�ل �من �،�co2طن �حالة فالت�لفة�% 1و��

�إ�� �ح�20تنخفض ��� �أما �يقدر�بآورو�للطن، �خصم �معدل �ت�اليف��%0الة�وجود �تمثل �إضافية �ت�اليف �تضع فالدول

  ).ت�اليف��ستدامة(الظروف�املث���لألجيال�القادمة�

��غية� �الت�اليف ���صم �املستخدم �و�و�املعدل �الوقت �لتفضيل ��جتما�� �باملعدل �كذلك �ا��صم �معدل �ع�� �يطلق كما

�التعا �منظمة �كتاب �فحسب �مستقبلية، �منافع �بوزارة�تحقيق �البي�� ��قتصاد ��� �واملتخصص�ن �والتنمية ��قتصادي ون

� �غاية �إ�� �ال��يطانية �الب�ئة �فصون �ال��يطانية، �يقدر�ب�30املالية �خصم �معدل �يتطلب �املقبلة �قيمة��3.5% سنة من

تناسبة�مع�املشار�ع،�وحسب�منظمة��مم�املتحدة���ماية�البي�ية�فيجب�تطبيق�معدالت�ا��صم�املو��ة����ا��دول�وامل

  . ف��ات�زمنية�معينة�لضمان�ع�ش��جيال�املستقبلية����ظروف�ب�ئة�مقبولة

  .معدل�ا��صم�املطلوب�لضمان�حق��جيال�املستقبلية�وفق�ف��ات�زمنية�معينة) 02(جدول 

0-30  31-75  76-125  126-200  201-300  +300  

3.5%  3%  2.5%  2%  1.5%  1%  
SOURCE: The impact and costs of climat change, final report 2005,stockholm environnement 
Institute,p45.  

�الت�اليف� �ارتفاع �إ�� �وكذلك �املستقبل، ��شأن �اليق�ن �عدم �إ�� �ا��صم �معدالت �إنخفاض �وراء �الرئ���� �الس�ب يرجع

  .املحملة�ن�يجة�التغ��ات�ا��ديثة����الب�ئة

��ضرار�أو�ت�اليف�:  - �ت�اليف ��انت �سواء �ال�لية �النقدية �القيم �تحديد �يتم �ال �الطر�قة ��ذه وفق

�املص��ة�خاصة�فيما� الصيانة،�بل�من�خالل�دراسة�شاملة�للوضع�البي���يقيم�من�خاللھ�وفق�نظرة�وتوقعات�أ��اب

�إليھ �الوصول �ومتطلبات ��فضل �بالوضع �وإم�ان�5،يتعلق �مراحل �تقييم �يتم �أسعار�حيث �وفق �نقديا �إليھ �الوصول يات

 .السوق�السائدة�خاصة�ما�يتعلق�با��انب��جتما���والبي��،�كما�تقيم�كذلك�العواقب�غ���مرغو�ة�ع���الب�ئة

-  :� �تحسي��ا، �ت�اليف �ومنھ �الب�ئة �ع�� ��ثار�السلبية �تحديد ��� �الشا�عة ��ساليب �من فت�لفة��عد

�co2ت�اليف�الصيانة�إضافة�إ���ت�اليف�إس��الك�ال��اث�البي��،�فإذا�أخذنا�تأث���غاز�ثا�ي�أكسيد�ال�ار�ون�التفادي��شمل�

�ضرره،��غية�تخفيض� �وضع�قيمة�نقدية����م �من�تأث��ه�ع���الب�ئة،�يتج����� �التفادي�املعتمد�ل��د �فأسلوب كمثال،

�كمي �إطالق �إنتاج�ا �عملية �تتطلب �ال�� �املنتجات �ع�� �غاز�الطلب �من �كب��ة �بك��ة�co2ات �فيھ �املس�بة �ا���ات �وتحميل ،

�ا��دية� �فالقيمة �للمنفعة، �الت�لفة �ب�سبة �مرتبطة �التفادي �فت�لفة �ذلك �وضمن �منھ، �ا��د �ع�� ��عمل �تجعل�ا ت�اليف

�ال �أكسيد �تأث���غاز�ثا�ي �أخذنا �فإذا �م��ا، �لألضرار�املتوقع �ا��دية �القيمة ��ساوي ��نبعاثات �تخفيض �ار�ون�لت�اليف

 6:كمثال،�فالقيمة�ا��دية�لألضرار�تقدر�وفق�التا��

 . تقدير�كمية��نبعاثات�ا��الية� ·

· �� �معينة �زمنية �ملدة �ا��وي �ال�واء ��� �ترك���امللوثات �غاز(تزايد �من �امل�ش�لة �ملدة� تبقى co2فالني��ونات �ا��وي �ال�واء ��

 ).سنة�1500

أن�ز�ادة�غاز�ثا�ي�أكسيد�ال�ار�ون�يؤدي�إ���إرتفاع�درجات�ا��رارة،�و�و�ما�فاملعلوم�: أثر��نبعاثات�ع���درجات�ا��رارة� ·

 .  يؤدي�إ���حدوث��عض�املشا�ل��اإلعصارات�والفيضانات،�وال���تتطلب�رصد�أموال�كب��ة�ل��د�من�تأث��ا��ا

  7:وا��دول�التا���يو����عض�القيمة�ال�لية�لل��وات�املس��لكة�سنو�ا
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  :القيمة�ال�لية�ملختلف�ال��وات�املس��لكة�ع���املستوى�العال��يو���) 03(ا��دول 

  1343  امل�ونات�ا��و�ة

  684  إجراءات�ا��د�من�التغ��ات�املناخية

  2807  إجراءات�توف���املاء

  629  ��يئة��رض�وا��د�من�التعر�ة�والت��ر

  19352  توف���الغذاء

  534  م�افحة�التلوث�ال�وا�ي�واملراقبة�البيولوجية�لل�ائنات�ا��ية

  203  إس��الك�املوارد�الطاقو�ة

  3830  ا��فاظ�ع���القيم���سانية�و�جتماعية

  2107  إنتاج�معدات�الرفا�ية

  33266  الت�لفة��جمالية
Source: Corinne Gendron, vous avez dit développement durable, Presses internationales polytechnique, 
Montréal , 2007, P29. 

مليار�دوالر�و���ضعف�الناتج�العال����54000و�16000فقيمة�الت�اليف��ي�ولوجية�و�جتماعية�ت��اوح�ما�ب�ن�

�املقدر�حاليا�ب �مدير�الصندوق�الدو���18000ا��ام �وفقا�لذلك�يرى�ست��ن �وخب������إقتصاد�التغ����مليار�دوالر، سابقا

من�الناتج�العال���ا��ام�ل��د�من�الغازات�املؤثرة�ع���التغ���املنا���وال����%1املنا���بجامعة�كم��دج،�ضرورة�إس�ثمار�

� �ب�ن �ما �ضياع �إ�� ��%5تؤدي �شيفاس�س��%20إ�� �برنار�لو�س �ذلك ��� �دعمھ �وقد �سنة، ��ل �ا��ام �العال�� �الناتج من

���إ����عض�قيم�النظام�البي���ال���يجب�دمج�ا����أسعار�املنتجات�املوج�ة�إ���املس��لك�ن،�ومن�ذلك�الذي��ش) 2010(

مليار�دوالر�سنو�ا،��50آورو،�وإستغالل�املوارد�البحر�ة�حوا�����9700كتار�1إستغالل�الغابات،�حيث�تقدر�قيمة�إستغالل�

�سع ��� �تدمج �أن �يجب �ال�� ��جتماعية �الت�اليف �إ�� �وتوف���إضافة ���سان �حقوق �إح��ام �م��ا �وال�� �الواحد، ر�املنتوج

  . ا��ماية��جتماعية

فقيمة�الت�لفة�البي�ية�ت�ون�بجمع�جميع�الت�اليف�خالل�ف��ة�زمنية،�لتقسم�ع���عدد�الوحدات�املنتجة�خالل�

 8.تلك�الف��ة

العديد�من�الصعو�ات����تحديد��ثر�البي����بإستعراض�مختلف�التقنيات�املستخدمة����تحديد��ثر�البي��،�ف�ل�ا�تواجھ

  :املتحققة�بدقة،�وال���نذكر�م��ا

فعدم�معرفة��ثار�البي�ية�السلبية�ع����قليم�ا��غرا���املتضرر�بالضبط،��ش�ل�جانب�قصور�: الفجوات�املعرفية -

 .لتحديد�القيمة�املضبوطة�لآلثار

  .���ضبط��ثار�السلبية�مقارنة�بالدول�السائرة����طر�ق�النمو�والنامية�فالبلدان�املتطورة�ل�ا�قدرة�كب��ة: درجة�التقدم�-

فدرجة�تكيف�املجتمع�مع�التأث��ات�البي�ية��عد�جانب�لتحديد�الت�لفة�البي�ية،�فأساليب�التكيف��عد�: درجة�التكيف�-

�الواليات �يخص �فيما �لدفع�ا، �إستعداد �ع�� ��ول �املقام �ضمن �املجتمع �ي�ون �بي�ية �تقدر��مصار�ف ��مر�كية املتحدة

� �عام �ح�� �التكيف ��3ب�2050ت�اليف �م��ا �دوالر، �قيمت��46بليون �وال�� �الفيضانات، �مع �للتكيف مليار�دوالر�كت�اليف

  .إنطالقا�من�الت�بؤ�باآلثار�السلبية

طلو�ة�وخاصة�ما�تلعب��تجا�ات��قتصادية�و�جتماعية�فيما�يخص�التنمية�امل: �تجا�ات��قتصادية�و�جتماعية�-

  .يتعلق�باآلثار�البي�ية�دورا����تحديد�القيمة�ال���تحقق�الرفا�ية��جتماعية�ودرجة�املحافظة�عل��ا
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لتحليل�النقدي�لوضع�الضرر�الذي�تتج���عملية�التقييم��قتصادي�فيما�يخص�ظا�رة��حتباس�ا��راري،����ا

يخلفھ�ع���أصناف�الب�ئة�املختلفة،�ومن�ثمة�تحميل�ا���ات�املسا�مة�فيھ�ت�اليف�التخفيض�من�الضرر،�و�ش�ل�خاص�

،�فمن�املعروف�أن�ظا�رة��حتباس�ا��راري����إزدياد�درجة�ال�شاطات�الصناعية�املسا�مة����ظا�رة��حتباس�ا��راري 

�كب��� ��ش�ل �س�بھ �والذي �ال�ار�ون �أكسيد �غاز�ثا�ي �لكمية �الكب��ة �الز�ادة �ن�يجة ��رضية �الكرة ��� �املتوسطة ا��رارة

��صال  �ت�اليف �املسؤولة �ا���ات �لتحميل �العاملية �ا���ود ��عددت �حيث �و�س��الكية، ��نتاجية �الدول�ال�شاطات �مع ح

املضيفة�ل�ا،�و�ش�ل�خاص�تحديد�القيم�املث���لتحقيق�إستدامة�ل��لول�وتنمية�مستدامة�لألجيال�القادمة،�مع��شارة�

  .   أن�عملية�التقييم�تتم��ش�ل�رئ�����من�خالل�وضع�س�نار�و�لتحليل��ثار�خاصة�ع���املدى�البعيد

تتج���أ�م�التأث��ات�املختلفة�لظا�رة�: 

�من� �العديد ��� �غاز�ال�ار�ون، ���م �ز�ادة �ا��رارة�جراء ����درجة �إلرتفاع �مختلفة �مستو�ات �عند �و�ذا �حتباس�ا��راري

  .لذلك�وما�تتطلبھ�من�ت�اليف�املشا�ل�ال���تص�ب�أصناف�الب�ئة�املختلفة،�ما�يتطلب��سراع����وضع�ا��لول�املناسبة

درجة�مئو�ة�ك�سبة�للز�ادة�كأساس،�فاآلثار��2درجة�مئو�ة،�مع�إعتماد��5.8إ����1.4عند�إرتفاع�درجة�ا��رارة�العاملية�ب�-

  :البي�ية�تجلت����ماي��

  .إرتفاع�ت�اليف�الطاقة�ن�يجة��س��الك�الكب���ل�ا����عمليات�الت��يد §

  . دوالرات�10-6ص�لإلصابة�باملالر�ا،�حيث�تبلغ�ت�لفة�عالج�فرد�واحد�ما�ب�ن�مليون�����210عر�ض�ما�عدده� §

�ا��سائر� § �قار�ت �حيث �ا��بوب، �إنتاج �خاصة �املحاصيل�الزراعية �ووفقا��%16إنخفاض �الزرا���العال��، �الناتج من

ذية�حيث�يخص�مليون�إ���سوء�التغ�450و مليون���ص�معرض�ل��وع����العالم�خاصة����الدول�النامية�50لذلك�ف

 .2013مليار��سمة،�و�ذا�حسب�إحصائيات��مم�املتحدة�لعام��2بلدا�ناميا�يبلغ�عدد�س�ا��ا�حوا����40ذلك

�البحر�بمقدار� § �مياه �م�سوب ��0.09ارتفاع �تقدر�ب�0.88إ�� �مركز�ة �قيمة �فإعتماد �حدوث��0.48م��، �إ�� م���أدى

�ا �و�سرب �العواصف �وز�ادة �ساحلية �مناطق �وفقدان �ت�����للمواطن�ن،�فيضانات �عنھ �نتج �وما ��رض �إ�� �املا��ة ملياه

مليون���68لم�من�السواحل،�و�مكن�أن�يتأثر�89000يمكن�أن�تتآ�ل�حوا����2013فحسب�تقديرات��مم�املتحدة����سنة�

  . ��ص�بالتغ��ات�ال���تمس�مستوى�البحر�إقتصاديا�وإجتماعيا

إذا��حالة�وفاة�سنو�ا،�120الر�من�ا��سائر��قتصادية�مع�أك���من�مليار�دو �422حدوث��عاص���وال���ت�لف�سنو�ا� §

� �سنة �خسائر�زراعية �حققت �ا��رارة �درجات �فإرتفاع �أورو�ا �الفيضانات��15تقدر�ب�2003أخذنا مليار�دوالر��س�ب

  .مليار�دوالر�سنو�ا�150و�15والعواصف�و�و�ما�حقق�ل�ا�خسائر�تقدر�ما�ب�ن�

��ي�- �من �سنار�و�ات �أثب�ت �واحدة�كما �ا��رارة �درجة �ز�ادة �أن �الب�ئة �ع�� �ا��فاظ ��� �متخصصة �وأمر�كية �كندية ئات

،�)ا��رائق،�تضرر�ا��ياة�ال��ية(من�النظم��ي�ولوجية����جميع�أنحاء�العالم��%10تدم��� سيؤدي�إ�� co2ن�يجة�ل��ايد�غاز

�3مثلة�الواقعية�لذلك�تكبد�إسبانيا�حوا���،�ومن�� )نقص�املاء(مليون���ص�من��ج�اد�املا�ي��31- 24كما�س�تأثر�من�

  .مليار�أورو�خسائر��س�ب�نقص�املياه�وا��فاف

كما�س�ب�ارتفاع�درجة�ا��رارة��س�ب�الز�ادة�الكب��ة�لغازات�ثا�ي�أكسيد�ال�ار�ون����الواليات�املتحدة��مر�كية�إختالل�

�الغ �كب����� �جفاف �س�ب �والغرب،�ما ��مطار�ما�ب�ن�الشرق ��طول رب��مر��ي�تجلت�نتائجھ����العديد�من��ضرار،���

� �عام �أخذنا ��2006فإذا �الفيديرالية �ا���ومة ��لفت �ا��فاف �ارتفاع�ت�لفة��69فموجة �ذلك �من ��ضرار، مليار�دوالر�من

�حال ��� �التص�يع �ت�اليف �تطور �يب�ن �التا�� �وا��دول ��عيدة، �أماكن �من ��ولية �مواد�ا �أو�جلب �جل��ا �ن�يجة ة�املنتجات

  .إستمرار�ا��فاف����الغرب��مر��ي
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  ):الوحدة�مليون�دوالر(تطور�ت�اليف�التص�يع����الغرب��مر��ي�ن�يجة�ا��فاف) 04(جدول 

2025  2050  2075  2100  

200  336  565  950  

Source: frank ackrman and a eliz,stanton, the economics of climate change, tufts university, stockholm 
environment institute,2007. 

املالحظ�أن�الت�اليف�البي�ية����صعود،�والس�ب�والن�يجة����ذلك�تتحمل�ا�منظمات��عمال،�ما�يتطلب�تحميل�ا�      

  .ت�اليف�ذلك

���ت�لف�مليون��كتار�وال�90و�60أدت�التغ��ات�املناخية�إ���ز�ادة�املناطق�ا��افة����إفر�قيا�بما�ت��اوح�ما�ب�ن�      

  .كمرجعية�2003،�و�ذا�باألخذ�بأسعار�عام�2060بليون�دوالر�بحلول�عام��26خسائر����الفالحة�والتغذية�تقدر�ب

�عد�س��ين�من�

�ل� ��قتصادية �ا��لول �وضع ��� �تقر�ر�ي�ن�ا����اء�الذي�أس�موا ��شره �ا��راري،�خاصة��عد ��حتباس �ظا�رة �من �د

� �عام �ال��يطانية �ل���ومة �ذلك �أثر�التغ��ات�2006تفاصيل �س�نار�و�لقياس �وضع ��� �تتج�� �ست��ن �عمل �فمن��ية ،

املناخية�وآثار�ا�ع���مناطق�معينة�لقيم�ذلك�نقدا،�ثم�وضع�معدل�مح���أو�إقلي���أو�عال���للتحس�ن�ليحقق�وضع�

  9:ضل،�حيث�تتج���خطوات�ذلك������يأف

�نذكر�م��ا،� - �القطاعات �من �ملجموعة �بال�سبة ���ا �املرتبطة �والت�اليف �الضعف �للمخاطر�ومواطن �املفصل التقييم

 .الطاقة،�النقل،�الب�ية�التحتية،�ال��ة،�مع�تقييم�ذلك�كميا

 .وضع�س�نار�و�زم���للتغ���البي���وفق�ظروف�معينة -

 . حقيق�التكيف�مع��وضاع�ا��ديدة�وتقييم�ذلك�نقدياوضع��س��اتجيات�لت -

�ال�تزال�غ���مؤكدة،�نظرا�لنقص�املعلومات�فيما�يخص� �املطلو�ة�لصون�الطبيعة بالرغم�من�ذلك�فالت�اليف�البي�ية

�غ���مؤكدة،� �للمعلومات ��ارلو�بال�سبة �مونت �تحليل �ع�� �ذلك ��� �إعتمد�ست��ن �حيث �و�قتصادية �ثار��جتماعية

  : من�النتائج�ال���تم�التوصل�إل��ا�من�طرف�س��ين�لتحقيق�وضع�أفضل�فيما�يخص�ظا�رة��حتباس�ا��راري�نذكرو 

-�� �ب �ا��رارة �درجة �ارتفاع ��عمال� فالت�اليف 0م4عند �أو�منظمات �ا���ومية �لل�يئات �تحميل�ا �يجب �ال�� البي�ية

درجات��10وأقل�من� 0م4درجة�ا��رارة�بأك���من� ا�ترتفعوعندم co2طن�من�غاز��1أورو�ل�ل��15امل�س�بة�ف��ا،�تقدر�ب

  .آورو�للطن�140مئو�ة،�فالت�اليف�البي�ية�الواجب�تحميل�ا�تقدر�ب

�سبة�من�الناتج�(كما�يطالب�س��ين�برصد�ت�اليف��ح��از�ملواج�ة��خطار،�وال���ي�ون�مصدر�ا�ا���ات�ا���ومية�

  .�عمال�من�خالل�املسا�مات�الطوعية،�أو�فرض�رسوم�عن�الوضع،�أو�تظافر�ج�ود�منظمات�)الداخ����جما��

من�الناتج�العال����ل�عام،�وقد�أشار��%20-5يمكن�أن�ت�لف�ما�ب�ن��2100فحسب�ست��ن�فاألضرار�املناخية�إ���غاية�

� �غاية �إ�� �التأث���املنا�� �تطور �أن ��مر�كية �املتحدة �الواليات �ال�2100إ�� �تلك �غاية �إ�� �ي�لف�ا �سوف من��%3.6سنة

  10.ناتج�ا�الداخ���ا��ام�سنو�ا

كما�إعتمد�ست��ن����إبرازه�للت�اليف�البي�ية��غية�ا��د�وإصالح�الضرر�من�ظا�رة��حتباس�ا��راري�ع���معدل�      

� �يبلغ �خصم �معدل �ع�� �ست��ن �يركز�نموذج �حيث �واملح����%1.4ا��صم، �العال�� ��جما�� �املح�� �الناتج �من سنو�ا

�الكفاية �مختلف��لتحقيق ��� ��ثار�املستقبلية �و��عل �ا��راري، ��حتباس �ظا�رة �من �الب�ئة �حماية �يخصص فيما

القرارات��قتصادية�ت�ون�مسؤولة�بال�سبة�للب�ئة،�ب�نما�يفضل�ا�العديد�من��قتصادي�ن�أن�تصل�إ���غاية�خمسة�

  .ملرتبطة�باملناخقيمة�غ����افية�إلزاحة��ل�ا��وانب�السلبية�ا�%1.4أو�أك��،�حيث�يرون�أن�

�املعدل�       �ل�ون �ست��ن �إلف��اضات �ظروف��%1.4بال�سبة �بنفس �الع�ش ��جيال�القادمة��� �لضمان�حق مناسب

يحقق�الرفا�ية�املث���لألجيال��%0.1،�وإضافة�1.3%ا��الية،�ف�و�يقرنھ�بمعدل�النمو��قتصاد�العال���البالغ�حاليا�

  .القادمة
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من�ناتج�ا��%3و1.5الب�ئة،�ف�ل�دولة�إفر�قية�يجب�أن�تخصص�ما�ب�ن��وحسب�منظمة��مم�املتحدة���ماية      

  .ل��د�من�التغ��ات�املناخية�2030املح����جما����ل�سنة�إبتداءا�من�سنة�

��و��سع���غاز�ثا�ي�       �املناخية �آثار�التغ��ات �من �ل��د �طر�ق �أحسن �يرى �فس��ين �ا��صم، �معدل �مع و�ال��امن

�� �أن �يجب �وال�� �ال�ار�ون �بال�سبة�أكسيد �املفروضة �الت�اليف �أن �ست��ن �وجد �حيث �وا��دية، �ال�لية �التأث��ات عكس

مليار�دوالر��150و�5إلنبعاث�غاز�ثا�ي�أكسيد�ال�ار�ون�بدول�منظمة�التعاون��قتصادي�والتنمية�يجب�أن�ت��اوح�ما�ب�ن�

والسعر��ش�ل�عام�يوضع�وفق�طن��11،دول من�الناتج�املح����جما���ل�ذه�ال�%0.5و 0.05 سنو�ا�أي�ب�سبة�ت��اوح�ما�ب�ن

من�ال�ار�ون�و���الوقت�الرا�ن��ناك�تباينات����أسعار�ال�ار�ون�ن�يجة�عدم�إعتماد�مستوى�محدد�عامليا،�كما�أن��ذه�

�فقد�حددت���نة��مم�املتحدة�أسعار�ال�ار�ون�ما�ب�ن� ،�وال���1990دوالر�للطن�سنة��125-�5سعار�تخضع�للتفاوض،

دوالر�للطن����اليابان،��250-150،�حيث�ترتفع��ذه�القيمة�إ���ما�ب�ن�2000دوالر�للطن�عام��160و�6ما�ب�ن��إنتقلت�إ��

دوالر�للطن�����تحاد��ورو�ي،�وضمن�ذلك�كذلك�فقد�تم��300-200دوالر�للطن����الواليات�املتحدة��مر�كية،��50-80

رتبطة���ذا�الغاز�ومساعدة�الدول�النامية�من�خالل�توف���موارد�مالية�إ�شاء�أسواق�عاملية�لل�ار�ون�ل��د�من�املشكالت�امل

مليار�دوالر�سنو�ا�و�ذا�بأخذ��350- 87للتخفيف�والتكييف،�حيث�قدر�صندوق�النقد�الدو���إيرادات��ذه�السوق�ما�ب�ن�

  .دوالر�للطن�40-10سعر��ار�ون�ي��واح�ما�ب�ن�

    � ��و�وضع ��ثار�البي�ية �من ��خر�ل��د �أو�النظام�والنمط �الطبيعة ��� �توافق �خلق �عملية �و�� �للتكيف سياسة

�تتطلب� �وال�� �للتكيف �النقدي �التقييم �صعو�ة �إ�� ��ش���ست��ن �حيث �املناخ، �من �متحققة �لتغ��ات �إستجابة ال�شري

�شر�ة�إم�انيات�كب��ة،�وضمن�مجال�آخر�يرى�أيان�يورتون،�أن�الت�اليف�تحدد�إنطالقا�من�ا����ة�التار�خية�ل��ماعة�ال

فيما�يخص�التكيف،�فت�اليف�التكيف��ع���عن�املخاطر�املتوقعة�والقدرة�ع���وضع�التداب���املناسبة�ملواج���ا،�و���س�يل�

تحقيق�ذلك�ر�ط�س��ين�معدل�ا��صم�لتحقيق�التكيف�املطلوب�بمطلبھ�الرئ��������س�يل�ا��د�من�آثار�ظا�رة�التغ���

�ي�أكسيد�ال�ار�ون،�ف�لما�إرتفع�معدل�تحس�ن�الوضع��فضل�إنخفضت�أسعار�غاز�املنا���املتمثل�����سع���إطالق�غاز�ثا

  : ثا�ي�أكسيد،�كما��و�مو������ا��دول�التا��

  :العالقة�ب�ن�معدل�ا��صم�وسعر�غاز�ثا�ي�أكسيد�ال�ار�ون ) 05(جدول�

0%  1%  3%  

20.8  4.2  0.07  
Source : The impact and costs of climate change, final report 2005,stockholm environnement 
Institute,p45. 

فعند�املستوى�صفر�فالقيمة�النقدية�املطلو�ة�ت�ون�موج�ة�لصا����جيال�القادمة،�و�لما�إرتفع�معدل�ا��صم�      

  coطن�من�غاز�1تنخفض�القيمة�النقدية�ل�ل�

      � �عام �ح�� �املتعاقبة ��جيال �مع �التعامل �لكيفية �دقيق �أخال�� �نموذج �ع�� �ست��ن �إ���2020إعتمد �إس�نادا ،

أو��2010عام�إف��اضات�الفلسفة�النفعية،�حيث�قرر�إعطاء�نفس�الوزن�لفائدة��ل�جيل�سواء��ان�للذين��ع�شون�ح���

�بمعدل�2150 �حيث�أخذ �مختلف��0.1%، ��و�وزن�ال��وة�ب�ن ��ختالف �واملصدر�الوحيد�لقياس �ال�شر، �لتناقص سنو�ا

�معدال� ��عد �ل��صم، �واحد �معدل �ع�� �إعتمد �فقد �ذلك �عن �ورغما �النمو، �معدل ��� �التباين �ن�يجة �ا��غرافية �قاليم

� �ب�ن �ما �فق�%1.4و1.3مركز�ا �الطو�ل �املدى �املعدل�وع�� �ع�� �إعتمد �ووفقا�%1.5د �الدو�� �البنك ��� �خ��اء �يرا�ا �وال�� ،

�%4.5و3،�والذي�يجب�أن�يبدأ�حاليا�ما�ب�ن�%8،�أ��ا�يجب�أن�تصل�إ���2007ملحا�اة�قام���ا�دا�س��ونورد�ا�س�سنة�

ر�ق�البنك�الدو���إختار�القيمة��غية�ج����ضرار�ا��الية�املتعلقة�بالظوا�ر�املناخية،�فست��ن�إختار�املعدل��د�ى�ب�نما�ف

  .املرتفعة
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و�دال�من�إعتماد�التقييم�النقدي��جما���لألضرار�البي�ية،�فقد�عمل�بمبدأ�التداب���الت��يحية�ملراعاة�الفروق�      

�أك���للتقييم� �تصو�ب ��عطي �املن�� �و�ذا �والنامية، �والناشئة �الصناعية �البلدان �ب�ن �و�س��الك �الدخل �مستو�ات ب�ن

  .لألضرار�بالتوافق�مع�رفاه��فراد�النقدي

�حدد�ا�       �وال�� �البي�ية �التأث��ات �ن�يجة ��س��الك ���سارة �ا��دية �املنفعة �ع�� �للتقييم �نموذجھ �ست��ن �ب�� كما

سنو�ا�ما��%1،�أي�أن��جيال�املستقبلية��عا�ي�من�إ�تالك�سنوي�ملقدر��ا�املع�شية�يقدر�ب2050سنو�ا�ح���عام��%1ب

بنفس�ال�سبة،�و���نفس�السياق�طالب�العديد�من��قتصادي�ن�وم��م�بار�ت،�نورد�اوس،�تول�و���مان�يتطلب�صيان��ا�

� �من �معدل �بإعتماد �ست��ن �عكس ��2ع�� �غاية �الواقعية��%61إ�� ��عكس �الذي ��ك���معقولية �باملعدل �يرونھ والذي

� �للمس�ثمر�ن �ا��قيقية �ا��يارات �مع �بالتوافق �و�ذا �لإلمتثال، �التعاون��قتصادية �منظمة �ب�نما �املال، �رأس �سوق ��

والذي��عت��ه�ا��يار��خال��،�فحس��ا�فال��عقل�الت��ية�باألجيال�القادمة�مقابل���3قتصادي�والتنمية�فتطالب�بمعدل�

  12.�جيال�ا��الية،�ف���ترى�ضرورة�تحقيق�املساواة����معاملة��ل�جيل

دوالر����السنة���7600الك�العال���للفرد�الواحد�سي�تقل�من�إس�ندا�إ���فرضيات�النمو�لست��ن�فمعدل��س�      

من�الناتج��%30،�كما�يقيم��ضرار�املناخية�بحوا���12إ����1دوالر����املستقبل،�و���ال�سبة�ال���ست�تقل�من��22000إ���

� �سنة �العال�� ��ش�� �2030جما�� �كما �املستقبلية، �والظروف �الرا�نة �الظروف �ت��ز ��رقام �ف�ذه �املدى��، �ضمن ست��ن

  13:القص���إ����عض�التأث��ات�ال���تتطلب�نص�با�معينا�من�الناتج�املح����جما���ل�ل�دولة�ومن�ذلك�نذكر

-�� �ب�ن �ما �تحمل �أن �يمكن �يمكن �القاسية �ا��و�ة ���0.5حوال �حالة��%1إ�� ��� �دولة، �ل�ل ��جما�� �املح�� �الناتج من

 .سبابھإستمرار�العالم�بالدفء�و�ذا�مل�افحة�أ

فيما�يخص��جزاء�املتناثرة����ا��و�من�امللوثات�الغاز�ة�كحمض�ال�يدروليك،�أكسيد��زوت،�املركبات�املؤكسدة�من��-

  .من�الناتج�املح����جما���%1الني��وج�ن،�فالتقديرات�املركز�ة�تب�ن�أ��ا�ت�لف�

�غاية��- �إ�� �تؤدي �املناخية �خسائر�للف�2020وفق�ست��ن�فالتغ��ات �ب�ن�إ�� �ت��اوح�ما �ب�سبة ��جما�� �املح�� �الناتج رد�من

  .%90و�ذا�بدرجة�ثقة�تصل�إ����%3.5و3

���الدول�ال����%20من�الناتج�املح����جما����ل�عام�وال���يمكن�أن�تمتد�إ����%5يمكن�أن�ي�لف��غ���املناخ�ما�يقل�عن�

  .تتم���بالتأث���الكب��

  . ترليون�دوالر�سنو�ا�2.5ون�يمكن�أن��عود�بالنفع�إ����قتصاد�العال���بمقدار�إن�تحو�ل�العالم�إ���مسار�منخفض�ال�ار�

��موال�الالزمة�إلصالح�       �عد�تحديد�الضرر�البي���وتحميل�ت�اليفھ�من�الر�انات�واملتطلبات�ا��الية��غية��عبئة

مارسا��م�حيث��عددت�الطرق�املعتمدة����ذلك،�الضرر�وتحميل�امل�س�ب�ن�فيھ�ت�اليف�ذلك،��غية�دفع�م�إ���ا��د�من�م

�أثب�ت� �حيث �محددة، �أساس �ف��ة �خالل ��ولية �املواد �إلس��الك �واملستقبلية �التار�خية �املحاسبة �ع�� ��ل�ا ��عتمد وال��

ة�نماذج�عاملية�صادرة�عن��يئات�م�تمة���ذا�التوجھ�جدار��ا����تحديد�القيم�املث���واملقدار�املطلوب�فيما�يخص�صيان

العنصر�البي��،�ومن�ذلك�تقر�ر�ست��ن�الذي�أيدتھ�وأضافت�لھ��عض�ا���ود�العديد�من�ال�يئات�العاملية،��البنك�الدو���

�لإل�تمام�أك���با��انب� �للسياسات�ا��زائر�ة ��عد�دليل �و�و�املسار�الذي �أجل�التنمية، �من ��قتصادي ومنظمة�التعاون

منھ�جانب�إنفاق،�و�ما��ساعد�ا����ضبط�القيم�املث���ملا�س�تم��عبأتھ،�خاصة��البي���لتجعل�منھ�جانب�تحقيق�إيراد�أك�� 

�مؤشر� �حسب �لألخطار�البي�ية �أك���عرضة �بلد �ا��مس�ن �من �فا��زائر��عد �الب�ئة ���ماية �املتحدة �تقر�ر��مم وحسب

�ب �عامليا �مطالبة �ف�� �وكذلك �وا��فاف، �الفيضانات، �بالزالزل، �م��ا �واري، �باملخاطر�العال�� �إنبعاثات��%7ا��د من

درجة�مئو�ة�و�التخفيض�من�إنبعاثات�غاز�ثا�ي�أكسيد�ال�ار�ون��1،�و�تخفيض�درجة�ا��رارة�ب2030إ���غاية��CO2غاز

  .طن�للفرد�1.5طن�إ����3.5من�

�ال�ار�ون،�       �سوق ��� �التعامل �من �ال�ار�ون �أكسيد �ثا�ي �إنبعاث �من �املتحقق �املزايا ��عض �إستغالل �إ�� إضافة

  .�س�تھ�مرتفعة�و�وجھ�ا��صوص�من�املؤسسات�الناشطة����الطاقة��حفور�ة�خاصة�وأن
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�املوارد�       �وتخصيص �التحميل �يخص �فيما �البي�ية �الت�اليف �محاسبة �من �املبتغيات ��ذه �إ�� �الوصول و�غية

  :املطلو�ة�ل��فاظ�والصيانة�بال�سبة�للواقع�ا��زائري،�يمكن��خذ�ببعض�املتطلبات�وال���م��ا�نذكر

�تقدم�ا�تقي�- �وال�� �الشأن ���ذا �امل�تمة �العاملية �ال�يئات �من �أو�باإلستفادة �محليا �سواء �البي�ية �واملخرجات �املدخالت يم

  .مجانا،�لتحديد�قيمة�الرأس�مال�الطبي��،�ودرجة�تالشيھ

  .�ستدامة�تحديد�الثغرات�ب�ن�املدخالت�واملخرجات�الفعلية�وا��دود�البي�ية،�ومن�ثمة�تحديد�ا��اجة�ملختلف�عتبات�-

�التداب���ا��الية�واملستقبلية�ال���تضبط�بوضع�س�نار�و�ات�ومحا�اة�للوضع��فضل�حاليا��- التحديد�الدقيق�لت�اليف

  .ولدى��جيال�املستقبلية

�الداخ��،��- �الوضع �مع �ي�ناسب �بما �توصيا��ا �تطبيق �ومحاولة �البي��، �بالشأن �امل�تمة �العاملية �والنماذج �بالتجارب �خذ

  .ن�الغرض�م��ا��و�تحقيق�النفع�العام�من�خالل�ا��فاظ�ع���الب�ئة�عامليا�و 

�ع����- ��عتماد �إ�� �يؤدي �فالسعر�املرتفع �البي��، ��داء �تحس�ن ��� ��سا�م ��ونھ �للتأث��ات �السعر�العال�� �ع�� �عتماد

  .التقنيات�املتطورة�تحد�من�التأث���من�أجل�الس���ل��د�من�تلك�الت�اليف

لت�اليف�البي�ية�يجب�أن�ي�ون�مقرونا�بالدورة��قتصادية،�ففي�حالة�الرواج��قتصادي�فال��لة��قتصادية�تحديد�ا�-

ت�ون����أوج��ا�ومنھ�فالتأث��ات�البي�ية�ترتفع�ما�يتطلب��عبئة�أموال�كب��ة�للصيانة�ومنھ�ت�اليف�ب�ئة�كب��ة،�ع���عكس�

  .لة�وعليھ�أموال�منخفضة�للصيانةحالة��نكماش�أين�ت�ون�التأث��ات�البي�ية�ض�ي

 

                                                             
1  - Keitel and others, How to calculate the environnemental, magasine vision of futur, cuba, décembre 2011,p07. 
2  - Romain Ferrari et les autres, la valorisation économique de l’environnement, fondation 2019, evea,Paris 
2013,p08 
3 - Pierre baret, Benjamin Dreveton, l’évolution des impacts environnementaux, www.archives-ouvetre.fr,p03. 
4 - Renouf ltees, table ronde national sur l’environnement et l’économie et la fiscalité et développement durable, 
Ottawa, 2010, p12. 
5  - Frank ackrman and a eliz,stanton, the economics of climate change, tufts university, Stockholm Environment 
Institute,2007,p05. 
6   - Corinne Gendron, vous avez dit developpement durable, presses internationales polytechnique, 
montréal ,2007, P29. 
7   - Corinne Gendron, vous avez dit developpement durable, presses internationales polytechnique, 
montréal ,2007, P29. 
8 - Keitel and others, op-cit,p192. 
9 - Paul Watkiss and others, The Impacts and Costs of Climate Change, Commissioned by European Commission 
DG Environment, AEA Technology Environment, August 2005,p02. 
10  - Frank ackrman and a eliz,stanton, the economics of climate change, tufts university, Stockholm Environment 
Institute,2007. 

11
  .30،�ص24�،2007محمد��عمان�نوفل،�إقتصاديات�التغ���املنا��،�العدد� - 

12 - Olivier godard, le rapport Stern sur l’économie du changement climatique,p492. 
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:   

 منصــبا ��تمــام وأصــبح عامليــا، مطلبــا وأ�ــ�ت العامليــة البي�يــة ا��وكمــة ظ�ــرت الب�ئــة ع�ــ� ا��فــاظ بأ�ميــة الــدو�� الــو�� تزايــد إطــار �ــ�

ــا ع�ــ� املســـاعدة �ليــات حــول   الدراســـة �ــذه وتـــأ�ي ذلــك، تحقيـــق �ــ� الفعالــة الوســـائل مــن البي�يـــة املواطنــة و�عـــد. لمالعــا أنحــاء مختلـــف ع�ــ� تفعيل�ـ

 لعـدد عـرض مـع. العامليـة البي�يـة ا��وكمـة تفعيل �� البي�ية املواطنة دور  و���ز باملصط���ن �عرف نظري  إطار تقديم خالل من املوضوع �ذا لتخص

ــا العـــالم مســـتوى  ع�ـــ� النمـــاذج مــن  النتـــائج مـــن �عـــدد الدراســـة وســـتختتم العامليـــة، البي�يـــة ا��وكمـــة أل�ـــداف خدمـــة البي�يـــة نـــةاملواط زرع �ـــ� ودور�ـ

  .والتوصيات

  

 عامليـــة نمـــاذج البي�يـــة، املواطنـــة بنـــاء أدوات البي�يـــة، املواطنـــة أ�عـــاد البي�يـــة، املواطنـــة العامليـــة، البي�يـــة ا��وكمـــة 

  .البي�ية للمواطنة

Abstract:  

In the context of increasing international awareness about the importance of environmental conservation, 

global environmental governance has emerged as a global demand and attention has been focused on the mechanisms 

that help to activate it around the world. Environmental citizenship is an effective means to achieve this. This study is 

concerned with this issue by providing a conceptual framework that defines the two terms and highlights the role of 

environmental citizenship in activating global environmental governance. With a presentation of a number of models 

around the world and its role in the implantation of environmental citizenship to serve the objectives of global 

environmental governance. The study will conclude with a number of conclusions and recommendations. 

 
Key Words: Global Environmental Governance, environmental citizenship, environmental citizenship 

dimensions, environmental citizenship building tools, global models of environmental citizenship. 
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 �ستعمل ال�� العمالقة الشر�ات فظ�ور  �قتصادي؛ امليدان �� عديدة حوالتت املا��� القرن  �� العالم ش�د

 �رضية، الكرة تلو�ث �� �س�ب الطبيعة املوارد من كب��ة كميات و�س��لك �نتاجية عمليا��ا �� املتطورة التكنولوجيا

 ع�� أثرت طبيعية �وارث عدة حدوث ��إ أدى مما املتجددة، للموارد العقال�ي غ�� و�ستخدام الناضبة املوارد واست��اف

 مفا�يم عدة تب�� مع والندوات املؤتمرات من العديد عقد إ�� العالم بدول  ودفع وجوده، ��دد وأصبحت ��سان، ��ة

 ا��وكمة ظ�رت الب�ئة ع�� ا��فاظ بأ�مية الدو�� الو�� �ذا خضم و��. ذلك عن الناتجة املشكالت تفاقم من ل��د وآليات

 تحقيق أجل من عامليا ��ا العمل يمكن ال�� �ليات يكتنف مازال الغموض أن ورغم عامليا، مطلبا وأ��ت العاملية البي�ية

 مدى ما: التالية �ش�الية تطرح �نا ومن عنھ، غ�� ال مطلبا أ��ت العالم أنحاء �ل �� الفاعل�ن جميع مشاركة أن إال ذلك

  ذلك؟ �� ن��ت عاملية تجارب �ناك و�ل العاملية، البي�ية ا��وكمة دعم �� البي�ية املواطنة مسا�مة

  : التالية الفرعية ال�ساؤالت تطرح �نا ومن  

  تحديدا؟ العاملية البي�ية وا��وكمة با��وكمة؟ املقصود ما-

  تخدم�ا؟ ال�� املؤسساتية �طر تتمثل وفيما العاملية؟ البي�ية ا��وكمة ومقومات أ�داف؟ �� ما-

  وآليا��ا؟ وأ�عاد�ا أ�داف�ا �� وما البي�ية؟ باملواطنة املقصود ما-

  العاملية؟ البي�ية ل��وكمة خدمة البي�ية املواطنة ل�شر املدعمة الوسائل �� ما-

  العاملية؟ الب�ئة ��وكمة خدمة البي�ية املواطنة غرس �� ن��ت عاملية نماذج توجد �ل-

  :�تية العناصر من أ�مي��ا الدراسة �ستمدو 

 نم ديدلعا مباھتما ىظتح فأصبحت اوظملح ھتماماا رةألخيا واتلسنا �� دتشه ال�� عامة بصفة لبيئيةا لقضاياا أ�مية - 

  .لمحليا أو ليدولا وى لمستا على واءس تلجهاا

 شأنھ من املف�وم �ذا �عزز  أصبحت ال�� �ليات كأحد البي�ية املواطنة ودور  العاملية البي�ية ا��وكمة بدراسة ��تمام إن -

 من �ك�� واملستفيد بي�تھ تلوث من �ول  املتضرر  للمواطن خدمة محليا أو دوليا ��ا ��تمام يجب ال�� ا��وانب أحد ابراز

  . خدم��ا

 املح�� املستو��ن ع�� ��ا لالقتداء للفاعل�ن أف�ارا و�عطي الدراسة �عزز  أن شأنھ من ا��انب �ذا �� عاملية نماذج عرض إن -

  .العاملية البي�ية ل��وكمة خدمة سواء حد ع�� والدو��

  :ي�� ما تحقيق إ�� مجمل�ا �� الدراسة ��دف و

  . البي�ية واملواطنة العاملية، البي�ية ا��وكمة من ب�ل �عرف نظري  إطار تقديم -

 �ون  من انطالقا يةالعامل البي�ية ل��وكمة خدمة تفعيل�ا البي�ية للمواطنة يمكن ال�� والوسائل �ليات من لعدد عرض -

  .الوقت نفس �� والوسيلة ال�دف �و املواطن

  .البي�ية ل��وكمة خدمة البي�ية املواطنة تكر�س �� ن��ت عاملية لتجارب عرض -

  :ماي�� إ�� تقسيم�ا س�تم أل�مي��ا وابرازا أل�داف�ا وخدمة الدراسة �ساؤالت عن �جابة �غيةو 

  .بي�يةال ا��وكمة حول  أساسية مفا�يم: أوال -

  .العاملية البي�ية ل��وكمة كداعم البي�ية املواطنة: ثانيا -

  .العاملية الب�ئة ل��وكمة خدمة البي�ية املواطنة ل�شر نماذج: ثالثا -

  .باملوضوع املتعلقة والتوصيات النتائج أ�م تو�� بخاتمة الدراسة وستختتم

�البي �ا��وكمة �يمكن�إن �عامليا �مطلبا �أض�� �الذي �ا��وكمة �مف�وم �شمل�ا �ال�� �ا��وانب �أحد ��� �العاملية �ية

  : تطبيقھ�����ل�املجاالت�وفيما�ي���تفصيل����ذلك
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 أف�ارا طرحوا حيث جاك�روسو وجون  �يو، دافيد رأس�م وع�� القدامى املفكر�ن إ�� ا��وكمة فكرة جذور  �عود

�ام ا��اكم عن الفرد رضا بوجود إال تتحقق ال والديمقراطية، وا��ر�ة �ستقرار أنب تو��  إ�� و�حت�ام العامة �دارة واح�ً

  1.الرشيد العقل

� ا��وكمة بمبادئ ��تمام بدأ الدو�� املستوى  وع�� �خالل  منذ والتنمية �قتصادي التعاون  منظمةمن

 �� ا���ود وتتالت ا��وكمة، متطلبات بتطبيق املؤسسات ال��ام �عزز  ال�� ئاملباد من حيث�أصدرت�مجموعة 1999،2عام

 3.الدولية ال�يئات أو املنظمات� مستوى  ع�� �ان إن ا��وكمة ومبادئ أدلة وضع �� العالم دول 

وال��جمة�العلمية�ملصط���ا��وكمة�الذي�اتفق�عل��ا��و�أسلوب�ممارسة�السلطات��دار�ة�الرشيدة�وعليھ�فان�

�لف ��شمل �جوانب �عدة �يتضمن �ا��وكمة �و: ظ �وإرشاد �توجيھ �من �تقتضيھ �السيطرة�: ما �من مقتضيھ

      4.بالوضع�الضوابط�والقيود�ال���تتحكم����السلوك

�ا�� � �ملصط�� �ومحدد �وا�� ��عر�ف �ع�� �يتفقوا �لم �الكتاب �أن �وا��قيقة � �إ��امل�ريشيو�وكمة �عموما : ف�وم

�خ" �من �يتم �ال�� ���شطةالوسائل �من �أو�مجموعة �ال�شاط �توجيھ ��� �التحكم �من� الل�ا �مقبولة �مجموعة �تحقق حيث

�ذوي� �الفاعل�ن �من �العديد �املستمر�ب�ن �والت�سيق �التماسك �عن ��ع���ا��وكمة �كما �املعاي���املقررة، �لبعض �وفقا النتائج

   5".��داف�املختلفة

التقاليد�و�عراف�واملؤسسات�ال���تمارس�:" �وكمة�إ���ش���ا�) UNDP(وحسب�ال��نامج��نما�ي�لألمم�املتحدة�

����التأث��� �الدولة �قدرة �وكذلك �تراقب �و�ماذا �يأخذ��ع�ن��عتبار�منا���ا���ومات، �و�ذا �الدولة، ��� �سلطة �أي �قبل من

� �تحكم �ال�� �املؤسسات �وموقع �والدولة، �املواطن�ن �احتياجات �اح��ام �مع �وسليمة �ثابتة �سياسات �وتنفيذ بي��ا�وصياغة

  6".التفاعالت��قتصادية�و�جتماعية

 سلطا��ا ا���ومات إحدى وفق�ا تمارس ال�� الطر�قة عن كناية البداية �� ا��وكمة مف�وم استخدام تم وقد�

�.املؤسسات عالم إ�� العبارة �ذه ت�تقل أن قبل تنميتھ، أجل من البلد موارد بتدب�� وتقوم و�دار�ة والسياسية �قتصادية

 وا��اصة ،)وا���ومات الدول ( العمومية التنظيمات وأ��ام أش�ال جميع ع�� ا��وكمة مف�وم تطبيق ��قيقة�أنھ�يمكنوا

�وع�� واملجتمع..) والو�االت والبنوك، املقاوالت،( �م��ا جميع املد�ي �الدولية  ،)وأج�ز��ا املتحدة �مم منظمة( املستو�ات

 ضمان أجل من املف�وم �ذا اختيار تم وقد. واملحلية والوطنية ،)�سالمي لتعاون ا ومنظمة �ور�ي، �تحاد( و�قليمية

   7.والبي�ية و�جتماعية �قتصادية، ��شطة مجاالت مختلف �� �ستدامة

�ا��وانب�خدمة�لألطراف� �أحد �إدارة �يتم���ا �ال�� �أو��ليات ��ش���إ���الطر�قة �أن�ا��وكمة �القول �يمكن وعليھ

  .ا�م�ما�بلغت�درجة��ختالف�بي��م�خدمة�لالستدامةاملعني�ن���

� �أما �البي�ية �ا��وكمة� أو) Environmental Governance(ا��وكمة �بمصط�� ��سميتھ �ع�� �أصط�� ما

� �العاملية �إ��) GEG :Global Environmental Governance(البي�ية ��دوات�" :ف�ش�� �املنظمات، مجموع

�القو  �املالية، ��ليات �تطو�ر�السياسية، �مف�وم �تب�� �مع �العاملية، �الب�ئة �حماية �تنظم �ال�� �واملعاي�� �و�جراءات اعد،

مرادفة�: "وا��وكمة�البي�ية 8".السياسات�البي�ية�و�ذا�ما�سيقود����ال��اية�إ���ال�دف��وسع�املتمثل����التنمية�املستدامة

�بال �ا��وافز�املتعلقة ��� ��غي��ات �إحداث �إ�� ���دف �ال�� �القرار�والسلوكياتللتدخالت �وصنع �واملؤسسات �واملعرفة  .ب�ئة

�العمليات�التنظيمية،�لإل " ا��وكمة�البي�ية"ستخدم�� او�ش�ل�أك���تحديد واملنظمات�ال���من���لياتشارة�إ���مجموعة

  9."والنتائج�البي�ية��جراءاتتقوم�ا���ات�الفاعلة�السياسية�بتفعيل��خالل�ا

�العا �البي�ية �با��وكمة �أيضاو�قصد �ال���:" ملية �وغ���ا���ومية �ا���ومية �واملؤسسات �والتقاليد، ��عراف تلك

�أيضا� ��ع�� �كما �العال��، �املستوى �ع�� �الب�ئة �قضايا �ومعا��ة �إلدارة �واقتصادية �وسياسية �اجتماعية �بممارسات تقوم

�ال �البي�ية �املنظمات �جميع ��� �الرشيدة �أو��دارة �الراشد �ا��كم �وآليات �أساليب �إلدارة�إدخال �وغ���الرسمية رسمية

 10". الشؤون�ع���املستوى�العال���بتظافر�ج�ود��ل�القطاعات
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�تحقيق� �إ�� �والوصول �العاملية �السياق�العال����و�تحس�ن�حالة�الب�ئة ��� ال�دف�ال��ا�ي�من�ا��وكمة�البي�ية

�املستدامة �فامل.  التنمية �تحديد�ا، �تم �ال�� �املقومات �من �عددا �يتطلب �ال�دف �القضايا�و�ذا ��ل �دمج �يضم ��ول قوم

البي�ية����املسارات�والعمليات�ا��اصة�ببلورة�القرار�وصنعھ،�أما�الثا�ي�فينطلق�من�اعتبار�أن��ل�القطاعات�السياسية�

�قو�ة... أو��قتصادية �روابط �وجود �يركز�ع�� �الثالث �واملقوم �الب�ئة �ع�� �أو�غ���مباشرة �مباشرة �تأث��ات وإن��-تمارس

ب�ن�ممارسات��فراد�أو�الدول�أو�الشر�ات�املتعددة�ا���سيات�من�ج�ة،�ومستو�ات�تد�ور�النظام��-تو�ا��ااختلفت�مس

  11.البي���العال���من�ج�ة�أخرى 

�يتحقق�إن�تب���مف�وم�ا��وكمة�البي�ية�العاملية�يتطلب�أطرا�قانونية�عاملية�ومحلية�ع���حد�سواء�ولكن��ذا�ال 

  12 :دون�وجود�مؤسسات�ت�شط�لتحقيق�تلك�القوان�ن�وضمان�تطبيق�ا،�وفيماي���توضيح�لذلك

املستدامة� التنمية حول  املتحدة �مم للب�ئة�و��نة املتحدة �مم وتضم����مجمل�ا�كال�من�برنامج�

البي�ية�حيث� ا��وكمة مجال�� آخر�ن مع�تدخل�فاعل�ن�العال�� الب�ئة الدو���وصندوق  النقد الدو���وصندوق  والبنك

 يدرج أم�� و�رنامج و�الة30بـأك���من �مر و�تعلق عمل�ا، خطة ضمن البي�ية ا��وكمة بإدراج أخرى  دولية مؤسسات تقوم

   .م�امھ ضمن تدب���الب�ئة

  .املد�ي املجتمع �اص�ومنظماتا� املحلية�والقطاع تضم�الفاعل�ن�من�الدول�وا��ماعات 

�حد�سواء� �الدو���واملح���ع�� �املستوى �ع�� �تتطلب�ت�اثف�الفاعل�ن �البي�ية�العاملية �أن�ا��وكمة �يت�� وعليھ

  .و�بقى�املواطن���ر�الزاو�ة����احداث��ل��غي��. من�أجل�خدمة��دف�التنمية�املستدامة�بمف�وم�ا�الشامل

إن�التوجھ�نحو�حوكمة�بي�ية�عاملية�يتطلب�مشاركة�الفرد�باعتباره�أساس�التنمية�وغاي��ا،�وفيماي���تفصيل����

  :املواطنة�البي�ية�ودور�ا����الوصول�إ���ذلك

   13:و�ع���عما�ي�� َن طصدر�وااملواطنة�لغة����م

ة�أسرة�واحدة�وط��ا�العالم�وأعضاؤ�ا�أفراد�ال�شر�جميًعا-    .نزعة�ترمي�إ���اعتبار���سانيّ

فِرض�املواطنة�ع����ل�الشعوب�اح��ام�حقوق���سان -   .تَ

غة�أو�العنصر�أو�ا���س - ين�أو�اللُّ ِ   .عدم�التمي���ب�ن�أبناء�الوطن�الواحد�الذين�ي�تمون�إليھ�ع���أساس�الدّ

�املر - ��ل��ام��ون �عليھ �و�املقابل ولة �الدَّ �لھ �تكفل�ا �وامتيازات �حقوق �ف��ا �ولھ �دولة، �مواط�� �من ا �مواطنً ء

   .بالواجبات�ال���تفرض�ا�عليھ

مجموع�العناصر�الطبيعية�و�صطناعية�ال���تحيط�باإل�سان�وا��يوان�والنبات،�و�ش�ل�محيطھ� ف���ب�ئةأما�ال

  14.ضرورة�املحافظة�ع���الب�ئة�الطبي��،�ومن�أوجب�الواجبات����عصرنا

ة�ع���الع�ش��سالم�و�سامح�مع�/ة�قادر/واجبات�و���أداة�لبناء�مواطنال�قوق�و ا�: "عن�املواطنة�ع��

ا�ع���أساس�املساواة�وت�افؤ�الفرص�والعدل،�بقصد�املسا�مة����بناء�وتنمية�الوطن�وا��فاظ�ع���الع�ش�املش��ك�/غ��ه

�وملف�وم"فيھ �تام�، �تناسق ��� �وت��ابط �تت�امل �متعددة �ا���ام�من��املواطنة�أ�عاد �ب�ن �تنظيم�العالقة �قانو�ي�يتطلب �عد

�واملجتمع �الفرد �مصا�� �ب�ن �يوازن �اجتما�� �عقد �إ�� ا �اس�نادً �اقتصاديو �.واملح�وم�ن �إشباع�-�عد ��س��دف اجتما��

��د� �توف���ا��د �ع�� �لل�شر�و�حرص ��ساسية �املادية �وإ�ساني��ما��اجيات �كرام��م �ليحفظ �م��ا �الالزم �ثقا��و . ى - �عد

�الثقافية� �ال�و�ة �خصوصية �أساس�اح��ام �ع�� �لألفراد�وا��ماعات �واملعنو�ة �والنفسية �با��وانب�الروحية ��ع�� حضاري

 15.ةوا��ضار�

عرفت�دائرة��وقد. و�اختصار�يمكن�اعتبار�املواطنة�مجموعة�من�القيم�والنواظم�لتدب���الفضاء�العمومي�املش��ك

عالقة�ب�ن�فرد�ودولة�كما�يحدد�ا�قانون�تلك�الدولة،�و�ما�تتضمنھ�تلك�العالقة�من�:" املعارف�ال��يطانية�املواطنة�بأ��ا
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�تلك�الدولة ��� �وحقوق �تد" واجبات �املواطنة �وتؤكد�كذلك�ع���أن �ِض ، �ما��امنل �من�ا��ر�ة�مع �مرتبة �من�يع�� صاح��ا

أك���أش�ال�العضو�ة����جماعة�:" ����مر�كية�كمرادف�ملصط���ا���سية�دون�تمي���بأ��او�عرف�ا�موسوعة��ول�.مسؤوليات

  16".سياسية�اكتماال

: إ���أن�املواطنة�البي�ية���) Dobson, 2010(أما�فيما�يتعلق�باملواطنة�البي�ية�فالتعار�ف��عددت�حول�ا،�و�ش���

�الس" �و�ذا �وا��اص، �العام �القطاع�ن ��� �للب�ئة �مؤ�د �املنتجات�سلوك �توز�ع ��� �بالعدالة �بإاليمان �مدفوعا �ي�ون لوك

وتوجھ�املواطنة�البي�ية�من�القيم�ال�امنة�بالفعل�داخل�الفرد�بدال�من�. البي�ية،�و���املشاركة����وضع�سياسة��ستدامة

   17.ةاملنا���القائمة�ع���قيم�أك���ان�شارا���دف��غي���القيم�املوجود

�من� �أن) Barnett et al, 2005(و�ق��ح��ل �مماثلة �النظر�إ���ما��و�: "���فكرة �ع�� �البي�ية�تنطوي املواطنة

��جيال� �الواسع���قوق�واحتياجات �و�دراك �والب�ئة �املجتمع �رفا�ية ��� �إ���البحث �املباشرة �ملصا��نا ��رتياح �من أ�عد

�أن) MacGregor et al, 2005(و�ش��� 18".القادمة �م"إ�� �جزء ��� �البي�ية �مف�وم�املواطنة �نحو�تب�� �التحول �من �م

�البي� �والسياسة �السياسة ��� �فقط �مح�وما �ت�ون �أن �بدال�من �سياسا��ا، �ورسم �الب�ئة �إدارة ��� �الراشد في�ف� ةيا��كم

� �ا���ومات ��انت �فإذا �ال�اتب �لذات �و�ال�سبة �باملا���، �لتب����ستع�ن ��فراد �لتحو�ل �كأدوات ��قتصادية اآلليات

� �املستدامة، �السلوكيات �التحول ��ساسية�فإن �الدعائم ��و�إحدى �الراشد �با��كم ��عرف �أو�ما �ا��وكمة �من نحو�مز�د

    19".ملف�وم�املواطنة�البي�ية

املواطنة�البي�ية����فكرة�أن��ل�واحد�منا��و�جزء�ال�يتجزأ�من�نظام�بي���أك���وأن�مستقبلنا��عتمد�ع����ل�و 

�وإيجا �بمسؤولية �والعمل �التحدي �تب�� ��� �منا �بي�تناواحد �تجاه �لن�ون� .بية �اليومية �حياتنا ��� ��غي��ات �إجراء �عن ا��ا

  20.مواطن�ن�بي�ي�ن��ل�يوم،��ل�يوم

� �لديھ �البي�ية �املواطنة �مف�وم �أن �إ�� �املؤلف�ن �من �فيھ" أرض"و�ش���العديد  ,Humphreys(أما� .متأصلة

،�و�مكن�القول�أن��ذا�مف�وم�املواطنة�البي�ية�وغالبا�ما��س�ند��ذه�الفكرة��قليمية�املواطنة����بلدان�منفردة) 2009

   21.ي�ب���أن�يمتد�إ���ما��عد�الدولة�لتب���القانون�البي���الدو���العام

�باألرض� �ترتبط �ال�� �ذا��ا �حد ��� �املواطنة �مصط�� �حدود �يتجاوز �البي�ية �املواطنة �مف�وم �أن �يت�� وعليھ

�تتطل �البي�ية �فاملواطنة �للدولة، �مع�الب�ئة�و�االنتماء�السيا��� �التعامل ��ل�فرد�أن�يدعو�و�حافظ�و��ون�فاعال��� �من ب

�ال�يمكن�حصره� �مف�وم�شمو�� �فاملواطنة�البي�ية �و�التا�� �جميع�من�عل��ا ��و�مستقبل ��رض �مستقبل �ألن �ك�ل العاملية

 .بدولة�ما�أو�فصيلة�أو�انتماء�عر���مع�ن

  22:للمواطنة�البي�ية��شمل�ماي���ناك��ثالثة�أ�عاد�رئ�سية�

و�شمل��ذا�البعد�� .�ذا�البعد�من�املواطنة�البي�ية�يحفز�املسؤولية�ال��صية�لألفراد�وأفعال�م 

لكة�من�قبل��تممارسات�فردية�تخفض�من�انبعاث�ثا�ي�أوكسيد�الكر�ون�وتوفر�املياه�كإعادة�تدو�ر�املز�د�من��شياء�امل

حيث�يمكن�ل�ل�فرد�تقديم�عدد�من�املنجزات�ال���قام���ا�تجاه�بي�تھ�أو�. وتقليل�اس��الك�الطاقة،�وما�إ���ذلكالفرد،�

  .مثال�عدد�من�التع�دات�مع��ل��ام���ا�لف��ات�زمنية�محددة�كسنة

. �س���إل��ا�العمل�ا��ما��يؤكد��ذا�البعد�من�املواطنة�البي�ية�ع���ا��قوق����العدالة�البي�ية�ال��� 

و�و�يلفت��ن�باه�إ���حقوق�جميع�الناس����تنقية�ال�واء�واملاء�وما�إ���ذلك،�و�واجھ�تحديات�عدم�املساواة�ال�ي�لية�ال���

�ى خر أكن�امأحق����ال يات�املتحدة�و���وقت�ال وأثب�ت�بحوث�العدالة�البي�ية����البداية����الو . تن��ك�أو�تضر�بتلك�ا��قوق 

من�ام�انا��ا�ناسب�ال�يمن�عبء�؛�فاملجتمعات�الفق��ة�وفئات��قلية��عا�ي�جتما���والبي��قة�وا��ة�ب�ن�ا��رمان�� الع

��،املخاطر�البي�ية �التقليدية �ا��قوق �إ�� �تضاف �أن �ي�ب�� �البي�ية �ا��قوق �بأن ��ع��اف �واملدنية�(و���ايد السياسية

  .للمواطن�ن) و�جتماعية
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�شمل��ذا�البعد�من�املواطنة�البي�ية����اص�الذين��عملون�كأعضاء����جماعات�أو�جمعيات�أو�

� �منفردين(و�االت �كأ��اص �أفعال�م) ول�س �عن �ا��ماعية �املسؤولية �إدراك� .و�تحملون � �املحلي�ن �للمواطن�ن و�مكن

����ل�ا،�و�ذا�العمل�الذي�يتم�إ�شاؤه�قد�مش�لة�بي�ية�معينة،�والتعرف�ع���إطار��ذه�املش�لة�مع�التصرف��ش�ل�جما�

 .ي�ون��ش�ل�مستقل�تماما�عن�مبادرة�من��يئة�خارجية

�فالوط��� �املح�� �املستوى �ع�� �بي�تھ �تجاه �ملسئوليتھ �الفرد �لتحمل �تدرج ��� �البي�ية �املواطنة �فأ�عاد و�التا��

 .فالدو������إطار�عمل�������أو�جما���مع�مراعاة�أن�املواطنة�حقوق�وواجبات

نة�البي�ية�ا���ر�ط�الفرد�بب�ئة�مع��عميق�البعد�العال���للب�ئة�ذلك�ألن�واجب�ا��فاظ�ع���الب�ئة� ���املواطَ �س

ة�ا���تمك�ن�املواطن�مع�التمتع�با��قوق�البي�ية�املدعومة� نَ وط���وا�سا�ي�بالدرجة��و���كما��س���تلك�املواطَ �و�واجب�

�ا �و�رامج�بالقوان�ن �و�س��اتيجيات �ا��طط �صياغة ��� �املشاركة �من �وتمك��م �املواطن�ن �ل�ل �ت�افؤ�الفرص �من نطالقاً

�ا���مرحلة�التقييم د�ن���ا�الفكري�املب���ع���أسس�املن���الواق��،�و�مكن�أ�داف�او  .العمل�وصوالً ملواطنة�البي�ية�تحدّ

  23:ماي���حصر�ا���

�و�ع� - �البي�ية �والثقافة �السلوك�البي���تنمية�الو�� �تفعيل ��� �واملجتمع �للفرد �الذاتية �واملسئولية ��خال�� �السلوك ميق

 .الطبيعية وارداملترشيد�عمليات��ستفادة�من�و . الرشيد�والعالقة�السليمة�مع�النظم�البي�ية

�و  - �و�قتصادية، �التنمو�ة �املجاالت ��� ��س��اتي�� �التخطيط �يخص �فيما �البي�� �القرار�السيا��� الصناعية�عقلنة

 .واملشروعات�ا��ضر�ة

�وإقرار�حقوق� - �صناعة�القرار�البي��، ��� ��جتماعية �واملشاركة �الشفافية�البي�ية�وديمقراطية�القرار�البي��؛ �عز�ز�واقع

 .املجتمعات�املحلية�البي�ية

 .تكر�س�مبدأ�العدالة��جتماعية�����ستفادة�من�املوارد�وا����ات�البي�ية -

�حما - �أن �ع�� ��رض�لتأكيد ��وكب �سالمة �وصون �الطبيعية �املوارد �ع�� �ا��فاظ �وأن �مش��كة، �مسئولية �الب�ئة اية

 .ضرورة�موضوعية�ي�ب���توافر�ا�من�أجل�البقاء

�عميق�اتجا�ات�العمل�ال�ادف�لوضع�القواعد�و�نظمة�القانونية�ع���املستو��ن�الوط���والدو��،�الكفيلة�باس�بعاد� -

 .��دد�وجود�ال�شر�ةو ث�ا��لل�العميق����توازن�الب�ئة�العاملية�املخاطر�ال���ت�س�ب����إحدا

�مختلف� - �لردع �حقيقية �ضغط �قوة ��شكيل �ع�� �قادرة �والعال�� �الوط�� �املستوى �ع�� �فاعلة �بي�ية �حركة إيجاد

�حاال  �وجود ��� ��س�م �ال�� �حقوق�التجاوزات �ومصادرة �البي�ية ���سان �حقوق �وان��اك �البي��، �والتدم�� �التد�ور ت

 .املجتمعات�املحلية�والس�ان��صلي�ن�����ستفادة�من�املوارد�البي�ية�لبلدا��م

�تخدم� �مستدامة �تنمية �تحقيق ��� �ال�دف�العام�املتمثل ��و�خدمة �املواطنة�البي�ية �فال�دف�ال��ا�ي�من و�التا��

  .��مختلف�أنحاء�العالماملواطن��

   

���ح�ن�أن��ناك�اتفاقا�عاما�ع���أن�املواطنة�البي�ية�ي�ب���أن�تحدث�ع���أفضل�وجھ�من�خالل�عملية�توسيع�

�ذلك �ل�س�يل �السبل �أفضل ��شأن �وا�� �اتفاق �ال�يوجد �فإنھ �البي�ية، �الساحة �إ�� �ال��صية �املسؤولية وعند�. نطاق

عددا�من�السياسات��ل���يع�املواطنة�البي�ية��شمل�  (Dobson, 2010)ر����كيفية����يع�املواطنة�البي�ية،�يطرح�النظ

  24:ماي��

   .توف���املز�د�من�الفرص�لألفراد�للمشاركة����اتخاذ�القرارات�البي�ية�املحلية -

  .خلق�املز�د�من�الفرص�للمشاركة�املدنية�والعمل�التطو�� -
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  .ديدة�لالتصال�املجتم���وتوف���فرصة�أك���لالبت�ار�الشع��دعم�أدوات�ج -

  .مع�إعادة�التفك�������التنظيمات�املحلية� ز�ادة�املخزون�من�رأس�املال��جتما�� -

 .جلب�آثار�التغ���البي���بالقرب�من�امل��ل  استخدام�عوامل�التغي����جتما����ش�ل�أك���مع -

  25:أدوات�بناء�املواطنة�البي�ية�إ���ماي��) Dietz and Stern, 2002(يصنف��ل�من�

 .�القيادة�والسيطرة�والسياسات�املب�ية�ع���السوق : أدوات�تقليدية -

 .  �التعليم،�الت�بؤ�باملعلومات�والتداب���الطوعية: أدوات�حديثة -

  :وا��دول�التا���يصنف��ذه��دوات�و�عطي�أمثلة�ع��ا

-�� �التنظيمية القيادة�/ �ليات

  .والرقابة

  .�جراءات�الت��يحية�-

  

  .ا��كم�الراشد-

  .التداب���الطوعية-

  .ا��وافز�القائمة�ع���السوق �-

  . ا��وافز�املادية�-

  .التعليم�واتاحة�النصيحة�-

  .ع�املعاي��وض�-

  .دعم��ذعان�وا��ضوع-

 environmental evidence Australia, a review of best practice in environmental 

citizenship models, a centre of the collaboration for environmental evidence, June 2012, P:15. 
�و  �كمف�وم �البي�ية �املواطنة �أن �ذلك �من �من�و�ت�� �يتطور �منھ �قناعة �عن �املواطن �بھ �يتح�� �أن �يجب سلوك

مرحلة��جبار�إ���مرحلة��ك�ساب�والقناعة�بھ؛�فيبدأ�غرسھ�من�خالل��جراءات�والقوان�ن�الرادعة�للتصرفات�املخلة�

�مرحل �إ�� �باملواطن �وصوال �املادية �ف��ا �بما �أدوات �عدة �باستخدام �البي�ية �تحف���السلوكيات �ليتم �الو���للب�ئة، �من ة

  .والثقافة�عن�طر�ق�التعليم�والتوعية�ليتحول�السلوك�من�اجباري�إ���مك�سب�خدمة�للب�ئة�ومواطن��ا

�مختلفة�فراد�فرصا�للعمل�كمواطن�ن�بي�ي�ن����سياقاتأن��عطي�لأل يمكن� تحديد�مجاالت�املواطنة�البي�يةإن�

�ناك�إذ�أن�،�و�تم�ذلك�من�خالل�العامليةوح���لوطنية�أو�امناطق�م�املحلية،��ع���مستوى 

أدلة�م��ايدة�ع���أن�املشار�ع�املحلية�ال����عا���القضايا��جتماعية�والبي�ية�معا�تقدم�وعدا�خاصا�بالتجديد��جتما���

�البي� �و�ستدامة �و . يةاملح�� �أيضا ��ساعد �ولك��ا �بي�ية، �تحس�نات �سوى �تجلب �أن �ال�يمكن �النوع ��ذا �من ���مشاركة

�تؤثر�ع��� �أن �شأ��ا �من �ال�� �القرارات �اتخاذ ��� �الشعب �وإشراك �الديمقراطية �وتحس�ن ��جتما��، ��قصاء معا��ة

  26.حيا��م

�خ �من �تحدث �أن �يجب �البي�ية �املواطنة �أن �ع�� �النطاق �واسع �اتفاق �املسؤولية�و�ناك �توسيع �عملية الل

ولكن�ال�يوجد�اتفاق�وا����شأن�أفضل�السبل�. ال��صية�إ���الساحة�البي�ية�خدمة�أل�داف�ا��وكمة�البي�ية�العاملية

  27: ل�س�يل�ذلك،�وفماي���عرض�لعدد�من�تلك�السياسات�ع���س�يل�املثال�ال�ا��صر

حيث�. مختلفة�مع�مراعاة�النتائج�املرجوة�املختلفة�يمكن�إعطاء�املعلومات�للناس�ألسباب:  توف���املعلومات� -

يزود�الفرد�باملعلومات���دف��غي���الو��،�أو�تحف�����تمام،�وفيما�يتعلق�ب���يع�املواطنة�البي�ية،�فيتم�تزو�د��فراد�

غي���أنماط��س��الك�باملعلومات�ال���يحتاجو��ا�ألن��ذا�ين���املسؤولية�البي�ية�لد��م�و�دفع�التخاذ�خيارات�عقالنية�لت

 .ا��اصة���م�مثال

 .عمليات�التعلم��خرى من�دعم�مع�وجود�����جزء�م�م�من�توف���املعلومات: ناسبةامل اللغة -
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و�رتبط��ذا��مر�� يمكن�غرس�املواطنة�البي�ية�بالوسائل�الثقافية��القصص،�أو�املسرح����الشوارع: اللقاءات�الثقافية -

 .تكشف�كيف�يمكن�لألداء�أن�ي��ز�العالقات�ب�ن���سان�والطبيعةباألعمال���اديمية�ال���

�والتقنيات� - ��دوات �من �مجموعة � ةتوفر�مجموع: استخدام �البي�ية ��دوات �ملساعدة�من �و�ل�ام �ف�ار�واملعلومات

 .���مجتمعا��م��فرادبت�ار�باف����سمح� .���اص�ع���القيام�باألشياء�بأنفس�م

��ج - �التعلم �و : تما��فرص ��امة ��و�عملية ��جتما�� �خالل�التعلم �من �نحو��يجاب �السلب �من لتغي���السلوكيات

 .أنماط�السلوك��جتما���الصديقة�للب�ئة�وغرس�ا����املواطن

 .أو�التنظيمات�غ���الرسمية�و��ن��فراد�التعلم��جتما������املنظماتبال��ك���ع���: شبكة��ن��نت -

�العملية - �والعملو�: البحوث �النظم �التفك����� �ب�ن ��جرا�ي �البحث �النظام� و��. جمع �حول �املعرفة �لتوليد طر�قة

� ��،�غي��ه�ةحاولوم�جتما�� �املواطنة �تدر�س �خاللوال�يمكن �أو��إال�من �منظمة �وأعضاء �امل�� �العمل �باحث �يضم فر�ق

 .البي���املجتمع�الذين�يرغبون����تحس�ن�وضع�م

�البي �ية�يمكن�أن��س�م�من�خالل�السلوكيات�الرشيدة�لألفراد�تجاه�ب�ئ��م����دعم�ا��وكمة�و�التا���فاملواطنة

  .البي�ية�العاملية

�من ��عدد �س�تم �ي�� �مستحيال�وفيما ��دفا �أنھ�ل�س �باألمر�الس�ل�كما �ل�س �البي�ية �املواطنة �مف�وم �تجسيد �إن

  : النماذج�ال�ادفة�لتب���املواطنة�البي�ية�خدمة�أل�داف�ا��وكمة�البي�ية�العاملية

و�الة�فيكتور�ا����ماية�الب�ئة����و�الة�أس��الية�يوجد�مقر�ا�بأس��اليا،�وقد�رسمت�اس��اتيجية�ل�شر�املواطنة�

مستوى�أس��اليا�ومختلف�دول�العالم�باالستعانة��عدد�من��دوات�والوسائل��العمل�البي�ية�ب�ن��فراد�املواطن�ن�ع���

و�س��اتيجية�املوج�ة�نحو��شر�املواطنة�البي�ية��س���من�خالل�ا�الو�الة�. التطو���للمواطن�ن����مختلف�أنحاء�العالم

  28:ملاي��

وكذلك��عرف�باملواطن�البي���مع�تقديم�مق��حات�لھ�إتاحة�أرضية�عمل��عرف�باملواطنة�البي�ية�بال�سبة�ل�ذه�الو�الة� -

�البي�ية �ل�شر�املواطنة �تقود �ألعمال �قائدا ��عمال،�. لي�ون �مجال ��� ��شر�ا �ع�� �الو�الة ��عمل �ال�� �التغي��ات وتوضيح

 .املجتمع،�و�قية��طراف�أ��اب�املص��ة�ليصبحوا�مواطن�ن�بي�ي�ن

اطنة�البي�ية����نموذج�ا�ا��اص�،�وأولو�ا��ا��س��اتيجية�وا��طوات�املنطقية�عرض�الكيفية�ال���ت�ب�����ا�الو�الة�املو  -

 .ال���تنظم���ا�تحقيق�تلك��س��اتيجية�والنموذج�معا

 .حصر��ولو�ات�وال�شاطات�املفتاحية�املختلفة�لتحقيق�املواطنة�البي�ية -

   

����شر�املواطنة�البي�ية�ب�ن�مختلف�أفراد�املجتمعات�ع���مختلف�أنحاء�العالم��استخدمت�الو�الة�عدة�آليات

مع�اس��داف�فئة�معينة�من�املواطن�ن��.ا��وافز�القائمة�ع���السوق،�وا��وكمة،�والعوامل�التحف��ية،�والطرق�التطوعية

يوخا�أو�شبابا���دف�احداث��غي��ات�بي�ية�����ل�أنحاء�العالم�سواء�أ�انوا�طالبا�أو�أر�اب�أسر�أو�فاعل�ن�اقتصادي�ن�أو�ش

�املواطن�ن ��� �وكسلوك �كمف�وم �البي�ية �وزرع�املواطنة �ال�ا��صر�. ملموسة �املثال �س�يل �نماذج�ع�� �يقدم وا��دول�التا��

  :حول�برامج�الو�الة�ونتائج�ا�ع����عض�املناطق����العالم
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����:املصدر �ماورد �ع�� �بناء �الباحثة �قبل �من �إعداده  environmental evidence Australia, a review of :تم

best practice in environmental citizenship models, a centre of the collaboration for environmental 
evidence, June 2012. 

ومن�ا��دول�أعاله�يت���أن�املواطنة�البي�ية����سلوك�يبدأ�من�الفرد�و�ن�شر�ل�شمل�ا��ماعات�ع���اختالف�

�مف�وم� �و�جسد ��قطار�فالعاملية، �إ�� �ليمتد �املحلية �الب�ئة �رعاية �ل�دف �و�قوم �أدوات �إ�� �و�س�ند �فالدول توج�ا��ا

  .العاملية�ال���أ��ت�مطلبا�دوليا�ا��وكمة�البي�ية
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 ومؤسسية قانونية أطر �� مع�ا التعامل وترشيد العاملية الب�ئة حماية بموضوع العاملية البي�ية ا��وكمة ��تم

 ةالدراس وتوصلت. والدو�� املح�� الصعيد ع�� املف�وم �ذا دعم �� الفاعلة �ليات أحد البي�ية املواطنة و�عد وعاملية محلية

  :ماي�� أ�م�ا من لعل �امة نتائج عدة إ�� مجمل�ا ��

 املعاي�� لبعض وفقا املرجوة النتائج لتحقق ��شطة توجيھ �� التحكم خالل�ا من يتم ال�� �ليات إ�� ا��وكمة �ش�� -

  .الب�ئة ف��م بما املجاالت مختلف و�خدم التنظيمات وأ��ام أش�ال جميع ع�� يطبق أن يمكن كمف�وم وا��وكمة. املقررة

 و�ليات، و�دوات املنظمات، �ل عن لتع�� العال�� البي�� الو�� تزايد نتائج أ�م أحد �� العاملية البي�ية ا��وكمة -

  .العاملية الب�ئة حماية تنظم ال�� واملعاي�� و�جراءات والقواعد،

 التنمية تحقيق إ�� والوصول  العاملية الب�ئة الةح تحس�ن �و العال�� السياق �� البي�ية ا��وكمة من ال��ا�ي ال�دف إن -

  .املستدامة

  .املواطن من يبدأ ومحليا دوليا ومؤسسيا قانونيا إطارا يتطلب العاملية البي�ية ا��وكمة تب�� ع�� العمل -

 و�ذا ستدامةامل التنمية ل�دف خدمة وا��اص، العام القطاع�ن �� للب�ئة املؤ�دة السلوكيات عن البي�ية املواطنة �ع�� -

 ا��اصة باملسئولية تبدأ أ�عاد عدة خالل من العام الدو�� البي�� القانون  لتب�� الدولة �عد ما إ�� يمتد أن ي�ب�� املف�وم

  .البي�ية ��ماية ا��ما�� والعمل املوارد توز�ع �� فالعدالة

 ال��صية املسؤولية توسيع يجب لذا عامليةال البي�ية ا��وكمة يخدم البي�ية املواطنة أن ع�� النطاق واسع اتفاق �ناك -

  .البي�ية الساحة إ��

 وقد. ما �يأة أو ببلد ارتباط�ا وعدم البي�ية املواطنة عاملية حول  نموذجا بأس��اليا فيكتور�ا �� الب�ئة حماية و�الة تقدم -

 العالم �� دول  عدة ع�� وجدت ��ال املمارسات خالل من يتم أن يمكن البي�ية املواطنة دعم أن املعروضة النماذج أثب�ت

  .النتائج تقييم مع املعلومات وتوف�� التطو�� والعمل التحس�س أ�م�ا آليات عدة باستخدام

  :التالية التوصيات تقديم يمكن نتائج من إليھ التوصل تم ما إطار و��

 مع. املواطن�ن وح�� يةاملحل ا��ماعات صعيد ع�� العاملية البي�ية ا��وكمة مف�وم تفعل مؤسسية أطر إيجاد-

 املواطنة ثقافة و�شر. أيضا العال�� بل فقط املح�� الصعيد ع�� ل�س الب�ئة حماية �� بدوره املواطن و�� ز�ادة ع�� العمل

 ع�� باالعتماد وذلك. بي�تھ حماية �� الفعالة املسا�مة لھ ت�يح وطرق  أدوات ايجاد �� فعاال ليصبح للمواطن وت�سيط�ا البي�ية

  .وجدت إن ���يع�ا أو املحلية ادراتاملب

 املواطن وتحس�س الواقع أرض ع�� �ليات تفعيل �� خاصة واملمارس�ن للباحث�ن خصبا مجاال املوضوع و�بقى

  .املستدامة التنمية وتحقيق العاملية البي�ية ا��وكمة أل�داف خدمة بي�تھ بأ�مية
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:   

��تم��ذا�البحث�بدراسة�موضوع�طرق�وآليات�ترشيد��نفاق�العام�والذي��عت���خطوة�م�مة�نحو�تخصيص�أمثل�

��قتصادية� ���داف �مختلف �تحقيق �بأن �لتوضيح �الدراسة ��ذه �جاءت �كما �التمو�ل، �مصادر ��� �ظل ��� للموارد

� ،� �العام ��نفاق ��� �التوسع �ع�� �ال�تتوف �ال���و�جتماعية �العام ��نفاق �ل��شيد �أليات �التوسع ��ذا �يرافق �أن �ي�ب�� بل

تضمن�تحقيق���داف�املرجوة،�وت��اوح�أليات�ترشيد�النفقات�العامة�ب�ن�تحديد�م�ام�ومستو�ات�القطاع�العام�ووجوب�

  .التقيد�باأل�داف�و��ن�توفر�اليات�الرقابة�الداخلية�وا��ارجية�ع���برامج��نفاق�العام

  أ�داف�السياسة��قتصادية�و�جتماعيةال��شيد،��نفاق�العام،

:    

 Cette production Scientifique a sous objet l’étude des méthodes et des mécanismes aidaut a la 
rationalisation des dépenses publiques et qu’est considérer comme étape décisive vers une spécialisation 
optimale des ressources dans un contexte de rarification des sources le financement . 
Aussi, cette étude tende à démontrée que la réalisation des différents objectifs économiques sociales ne ce 

résume pas uniquement du l’expansion des dépenses publiques, mais ce fant qu’il soit accompagné pas des 

mecaussime de rationalisation des dépenses générales qui ne garanties pas la réalisation des objectifs 

exempté, les mécanismes de rationalisation des dépenses publiques varies entre la déféminisation des 

missions et les niveaux du secteur public et la nécessité de le limiter aux objectifs et entre et entre la 

fourniture des mécanismes de contrôle interne et externe du les programmes des dépenses publiques . 

Key Words : la rationalisation, les dépenses publiques, les objectifs de la politique économique et sociale. 
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 أمثل تخصیص خالل من التمو�ل مصادر و�� قصور  ظل �� املعضلة من ل��روج وسیلة العام �نفاق ترشید �عت��

 �قتصادیة السیاسة أ�داف بتحقیق التام التقید مع العامة النفقات توظیف وكفاءة فعالیة من والرفع للموارد

 �نجاز ٕوانما ذاتھ حد �� إنجاز �عد لم مع�ن مشروع ع�� املال من مبلغ إنفاق أن حیث دولة، �ل ف��ا ترغب ال�� و�جتماعیة

 من العام املال ع�� ل��فاظ الرقابیة �ج�زة وكفاءة فعالیة ومدى املبلغ، نفس إنفاق من املحددة لأل�داف تحقیقھ مدى �و

  .والتبذیر �ختالس

 العام، �نفاق ترشید خالل�مف�وم من العام �نفاق ترشید مف�وم تطور  إ�� نتطرق  وفس املبحث �ذا خالل من    

  . العام �نفاق ترشید عملیة لنجاح العوامل�املوضوعية أ�م إبراز مع

 یمكن خاللھ من والذي امالع �نفاق ���م �مثل التحدید موضوع �� �راء��قتصادیة من العدید أس�مت لقد  

  .إسراف�وال�تبذير دون  للمجتمع منفعة أع�� تحقیق

فمن�خالل�النظرة�التقليدية�فإن�معيار�الذي�ع���أساسھ�يمكن�تحديد�ا���م��مثل�لإلنفاق�العام�،��و�عند�  

اد��عد�إقتطاع�الضر�بة�مستوى�الذي�تتعادل�عنده�املنفعة�ا��دية�ل�ذا��نفاق�مع�املنفعة��ا��دية�للدخل�املتبقي�لألفر 

�ا��دية� ��ظرار�باملنفعة �فيھ �ال�تتجاوز �الذي �ا��د �ا�� �رشيدة �بصفة �إنفاق�ا � ��� �تتوسع �ان �يمكن �الدولة �ان �أي م��م،

 1.امل��تبة�ع���فرض�الظرائب�املستخدمة�لتمو�ل�املنافع�ا��دية�امل��تبة�ع���ا��دمات�العامة

 أصل��� لھ املبدأ و�ذا " بأقل�ت�لفة منفعة أك�� " ملبدأ تخضع أن یجب العامة النفقة أن الالزم من أصبح أنھ كما  

  :إتجا��ن التطور  �ذا عرف وقد واملحدث�نالتقلیدی�ن� املفكر�ن ب�ن إتفاق وموضع �قتصادي الفكر

م�ساو�ة�ل�ا�قد�أس�مت�أراء�املدرسة�ا��دية����ان�النفقة�العامة�ال�ي�ون�ل�ا�م��ر���اذا�حققت�منفعة�جماعية�حدية��-

 ع����قل؛

 ضرورة مایفسر و�ذا �فراد، �عود�ع�� منفعة لھ ی�ون  أن یجب ) العام �نفاق خالل من(بوظیف��ا� الدولة قیام أن كما�-

 العامة؛ النفقة إنتاجیة

  2:أمران) أك���منفعة�بأقل�نفقة(و���تب�ع����ذا�املبدأ�

و�توجب�تحديد�دقيق�للمنفعة�وما�) الوفرة�����نفاق( و�عرف�بمدأ��ضرورة�تحقيق�املنفعة�العامة�بأقل�نفقة�ممكنة،

 ي��تب�ع��ا�من�نفقة؛

فإن��Mursgarave���1959ضرورة��ساوي�املنفعة�امل��تبة�ع���النفقة�مع�عبء�الضر�بة�الذي�يتحملھ�امل�لف،�وحسب�* 

�توظي �أحسن ��نالك �ي�ون �ح�� �مراعا��ا �يجب �تتمثل �وظائف �ثالث �العامة �الوظائف�للنفقات �و�ذه �النفقات، �ل�ذه ف

 .تتمثل����تخصيص�أمثل�للموارد�وإعادة�توز�ع�الدخل�وضمان��ستقرار��قتصادي�الك���

  ���� �تطورا �عرف �الذي �العام ��نفاق �ترشيد �بمف�وم ��خذ �يجب �العام �لإلنفاق ��مثل �ا��د �ا�� وللوصول

الدولة�أل�داف�ا�وفق�سياسة�مالية�متناسقة�من�خالل���تمام�أساليبھ�ووسائلھ�نظرا�أل�ميتھ�البالغة،�ورغبة����تحقيق�

��نفاق� �ترشيد �أساليب �بتطور �امل��انية �أصناف �تطور �إرتبط �فقد �ذلك، �ا�� �الس�يل �وإعتبار�ا �العامة �بامل��انية ال�امل

  3:العام�من�خالل�خمس�مراحل�يمكن�إيجاز�ا�من�خالل�الفروع�التالية
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 الناحية من امل��انية تأكید�توازن  ��دف عشر الثامن القرن  بدایة �� ظ�رت ال�� والبنود �عتمادات م��انية �عت���    

 الرقابة قتحقی �� ممثالً  العام، �نفاق ل��شید املف�وم�التقلیدي امل��انية �ذه و�عكس ��ز، أو فائض إحداث دون  املالیة

والتقسیم� املسؤولية، مراكز لتحديد �داري  التقسيم خالل من ذلك و�تم و�عده، قبل�الصرف العام �نفاق ع�� املس�ندیة

 من بھ �ل��ام �عد العمومیة�والذي مبدأ قاعد�ي إحدى یمثل التقسيم ذلك أن بإعتبار النفقات، تخصیص ��دف النو��

 .باملف�وم�التقلیدي العام �نفاق ترشید اتمتطلب أ�م ومن امل��انية مبادئ

وم��انية� الضرائب من جار�ة�تمول  م��انية إ�� تقسیم�امل��انية خالل من �قتصادي التقسیم خالل من ظ�ر حیث  

�ال التطور  ما�عكس و�ذا العامة القروض من تمول  رأسمالية  توجیھ �� علیھ و�عتماد العام لإلنفاق الوظیفي دور ��

 ال�� الدولة أن كما التحتية، بالب�یة لل��وض القروض طر�ق عن �س�ثماري  بتمو�ل��نفاق والسماح القومي �قتصاد

 النفقات نفإ كذلك حالة�الت��م، �� وتخفیضھ ا��اري  �نفاق وخاصة إنفاق�ا من تز�د أن عل��ا الكساد عالج �س���إ��

 .الدخل توز�ع عدالة ال�س�یة�ل�دف ��میة ز�ادة حالة �� تزداد سوف التحو�لیة ا��ار�ة

 زادت �لما تزداد العام ترشید��نفاق درجة أن بإعتبار العام، �نفاق ترشيد مف�وم �� تطورا التقسیم �عكس و�التا��

 .والت��مية نكماشیةأزماتھ��  من وتخليصھ القومي �قتصاد إدارة �� مسا�متھ

�جراء�ال��ايد �نفاق عملیات ع�� الرقابة إح�ام إتجاه ظ�ر لقد   �وما امل��وظ العام تزايد� من تبعھ للنفقات

 وال�� "�وفر��و��" ��نة تضمن��ا ال�� التوصيات��� �تجاه �ذا تبلور  وقد املواطن�ن ع�� العبء ز�ادة و�التا�� للضرائب

 .ثانوي  والبنود�كتقسيم �عتمادات م��انية ع�� �عتماد مع وظائف�ومشروعات إ�� امل��انية تقسیم إ�� دعت

 وظائف تم�تقسیم حیث ، 1958 ���عام املتحدة �مم عن والوظیفي �قتصادي التقسیم صدور  �تجاه �ذا عن �شأ وقد

�مجموعات تضمن��ا وظیفة عشر خمسة إ�� لةالدو  �ا��دمات العامة، ا��دمات �� رئ�سیة خمس  �جتماعیة، الدفاع

 .املبو�ة النفقات�غ�� �قتصادیة

 املس�ندیة الرقابة ترك���ع�� �ناك �عد لم حیث النفقات، ترشید مف�وم �� جدیداً  تطورا املرحلة �ذه و�عكس  

 كفاء��ا مدى وتقییم �عتمادات، ع�� حصول�ا لت��یر للدولة،��وسیلة الوظیفي الدور  ع�� التعرف إ�� ا��اجة ظ�رت بقدر�ما

  .املدخالت كفاءة مف�وم تبلور  إذ �نفاق�العام، ب��امج� �ضطالع ��

توفر�املعلومات�والبيانات�لصا����السياسة���دف�التوفيق�ب�ن��لقد�ظ�ر�أسلوب�التخطيط����امل��انية�مما�لزم  

� �وال��مجة �التخطيط �م��انية �ظ�رت �لذلك �البديلة، �ال��امج �وتقسيم �الوطنية ���داف �تحديد �وال���PPBS(4(عملية ،

�س �ولعدة �واحدة �عملية ��� �وامل��انية �تم�دمج�التخطيط ��نفاق�العام�حيث �كما�تتضمن�أك���شموال�ملف�وم�ترشيد نوات

 ع�� یرتكز العام�حیث تخطیط��نفاق عملیة �� شموالً  أك�� تقسیماً  بوصف�ا (ZBB)5 �ان�لظ�ور�م��انية��ساس�الصفري 

 إستخدام كفاءة من التأكد �غرض التقییمیة والرقابة إعتماد�ال��نامج�����نفاق وكذلك و�ولو�ات ��داف تحدید ضرورة

 .املوارد

 �قتصادي، ال�شاط و�� الدولة دور  �� النظر إعادة املرحلة �ذه تتضمن
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 املوارد ���تخصیص الفعالیة تحقیق بل املجتمع أ�داف تحقیق �� املالیة السیاسة دور�أدوات تقیید ل�س من�ذلك وال�دف

 العامة�وإعطاء �يرادات �� املستمر �نخفاض العام�مقابل لإلنفاق ال��ايد�املستمر ظل �� وخاصة ���إستخدام�ا، والكفاءة

أك��� مجاالت إ�� نفاق�العام�  إتجا�ات �غی�� طر�ق عن العامة ا��اجات ٕواشباع إنتاج املشاركة��� �� العام للقطاع فرصة

 ب ا��اص القطاع وتكفل ف��ا م��ة��س�یة ل�ا ال�� وظائف أو ب�شاطات الدولة تكفل آخر بمع�� أو املجتمع أل�داف تحقیق

  .ف��ا �س�یة م��ة لھ أخرى  وظائف

 التعرف س�تم وللتوضیح�أك�� والرؤى، �تجا�ات لتعدد نظرا العام �نفاق ل��شید املفسرة املفا�یم �عددت��  

و�الثانیة ٕواصطالح لغة مف�وم�ال��شید تتضمن �و�� أساس�ت�ن، نقطت�ن ع�� املطلب �ذا من�خالل  بأ�م�التعار�ف تتعلق اً

 .العام �نفاق ترشید حول 

 والتحليالت �راء من�مختلف ��تمام من بنص�ب حظیت ال�� واملفا�یم املعا�ي من العام �نفاق ترشید �عت��  

  . �عض�ا إ�� نتطرق  وسوف �شأنھ التعار�ف دتو�عد

العمل�ع���ز�ادة�فاعلية��نفاق�بالقدر�الذي�يمكن�معھ�ز�ادة��قدرة��قتصاد�الوط���"" يقصد�ب��شيد��نفاق�العام��-

فان��ع���تمو�ل�ومواج�ة�إل��اماتھ�الداخلية�وا��ارجية�مع�القضاء�ع���مصدر�التبذير�و�سراف�ا���أد�ى�حد�ممكن،�لذا

ترشيد��نفاق�العام�ال�يقصد�بھ�ضغطھ�و�سراف،�يمكن�تحديد�نطاقھ�اذا�زاد��نفاق�ا���مستوى�أع���بكث���عن�مواد�

 "".الدولة�أو�إنخفاض�إنتاجية��نفاق�العام�ا���أد�ى�حد�ممكن

�ذا��نفاق�ا���أع���درجة�تحقيق�أك���نفع�للمجتمع�عن�طر�ق�رفع�كفاءة�"" كما��عرف�ال��شيد��نفاق�العام�ع���انھ -

�من� �تدب��ه �يمكن �وأق����ما �العامة �النفقات �ب�ن �التوازن �والتبذير�ومحاولة�تحقيق ��سراف �أوجھ �ع�� �والقضاء ممكنة

  6"".املوارد�العادية�للدولة

 اتاملخرج مقارنة �ذا�املف�وم و�تطلب ��داف، تحقیق مدى قیاس""  أ��ا� ع�� �عر�ف�ا یمكن الفعالیة أن كما  

  ""تحقیق�ا �� املتبعة و�سالیب تحقیق�ا املطلوب ��داف مع

 إنفا�� ل��نامج و�قتصادیة �جتماعیة �ثار خالل من املنتظرة ��داف ��م ��"" العامة� النفقات وفاعلیة  

 ""مسبقا� املحددة باأل�داف مقارنة مع�ن

 ب�ن العالقة تقن�ن فیقصد���ا واملخرجات املدخالت نب� أو والناتج الت�لفة ب�ن �س�یة عالقة ف�� الكفاءة أما  

 7:�عدین وللكفاءة واملخرجات املدخالت

 املخرجات ب�سبة تقاس ف�� �ذا املدخالت�وع�� من القدر بنفس املخرجات من أك�� قدر تحقیق و�ع��

 .من�املدخالت مع�ن قدر عند املتوقعة املخرجات إ�� الفعلیة

 ب�سبة�املدخالت تقاس ف�� ثم املدخالت،�ومن من أقل بقدر املخرجات من مع�ن قدر تحقیق و�ع��

 أما الك��، للقیاس العام�قابلة �نفاق مخرجات ت�ون  عندما من�املخرجات، مع�ن قدر عند املتوقعة املدخالت إ�� الفعلیة

 ع�� با��صول  العام�تبدأ �نفاق وسیطة�ف��امج مقای�س ع�� د�عتما فیمكن إجتما�� طا�ع ذات تلك�املخرجات �انت إذا

 ع�� ا��صول  ��دف إ��،...�طفال �علیم عالج�املر��� مثل معینة بأ�شطة للقیام إ��،...املال ورأس العمل مثل مدخالت

املمكن� من بدقة املخرجات �ذه قیاس الصعب من �ان وملا باملستوى�الثقا��، ال��ة�و�رتقاء كتحس�ن ��ائیة مخرجات

.معلم ل�ل /الطلبة عدد طب�ب، ل�ل / املر��� عدد مثل وسیطة مقای�س إستعمال

 وال إسراف دون  املواد�املتاحة إستخدام �� والفعالیة الكفاءة إعتماد �و العام �نفاق ترشید فإن العموم وع��  

  .نفاقإ عملیة خالل��ل من املرجوة ��داف تحقیق ضرورة ع�� ال��ك�� مع تبذیر
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 ا���ود تظافر مما��ستد�� العام �نفاق ترشید عملیة نجاح ع�� املساعدة شأ��ا من موضوعیة عوامل �ناك  

  :فیما�ی�� إیجاز�ا و�مكن الواقع ع�� لتجسید�ا والنوا�� ا���ات �ل من

طلب من ال�� �ختصاصات�الرئ�سیة حصر خالل من �جل ومتوسطة �جل طو�لة �داف�  تقر�ر یتم    أجل�ا�تُ

 التنظیمیة، بالوحدات أو ك�ل باملجتمع املتعدد الوظائف الوظیفة�أو و��م طبیعة تحدد ��داف طبیعة أن كما �موال،

ومتوسطة� طو�لة تنمیة خطط �� سلفاً  املحدد املجتمع أ�داف مع التنظیمیة الوحدات �عارض�أ�داف عدم الضروري  ومن

  .�جل

�تقر�ر���HAREYعتقد�   �مش�لة ��� ��دارة �ملتطلبات �وفقا �امل��انية �إعداد �ال���تواجھ �املشا�ل �ا�م �أن �ج�ة من

�ا���ومية �لل��امج �ووا��ة �دقيقة �أ�داف �ا���از�8وتحديد �وحدات �الختصاصات �شاملة �مراجعة ��ستد�� ��مر�الذي ،

الذي�يؤكد�ان�صعو�ة�� STEINER  ال�ت�ون���داف�املحددة�غامضة�وغ���وا��ة،�ومن�ج�ة�أخرى�نرى�رأي���داري�ح��

تحديد���داف�الرئ�سية�طو�لة��جل�تنعكس�ع���صعو�ة�تحديد���داف�الفرعية�متوسطة��جل،�بدقة�وال���تقرر�ا�

  .الوحدات�ا���ومية�الن�تحديد���داف�يؤثر�ع���صياغة�ال��امج

 ضرورة املبدأ �ذا ٕوان�إح��ام التخطیط منظومة �� الفرعیة العملیات أ�م من �ولو�ات تحدید عملیة �عت��  

 أو�املشروع ال��امج أ�میة درجة تحدید �ع�� وتحدید��ولو�ة إستخدامھ، منفعة و�عظیم الضیاع من العام املال ��فظ

��� كب�� بدور  املتاحة��سا�م املوارد قلة ظل �� م��ايدة حاجات إشباع ع�� ومدى�قدرتھ فیذهتن العمومیة ال�یئة تر�د الذي

   .مسبقاً  املحددة ��داف تحقیق

  9:تقوم�عملية�تحديد��ولو�ات�ع���مجموعة�من�املبادئ��ساسية�و��  

 كب�� دور  لھ ف��ا، املختلفة وجوانب�ا��یاة املجتمع رد ا أف ع�� السلبیة وا�ع�اسا��ا القائمة التنمو�ة املش�لة خطورة مدى�-

 �ولو�ات؛ تحدید عند

 �ان ف�لما ال��امج�واملشار�ع، ب�ن تحدید��ولو�ات �� كب�� دورا یلعب معینة مش�لة ��ل املطلوب فالزمن

 ال��نامج؛ �ذا إلختيار مقنعاً  م��را ذلك أقصر��ان مع�ن برنامج إلنجاز املطلوب الوقت

 قبل ��ل�ا �ولو�ة ومنحت ل�ا زاد�التفضیل باملش�لة الشع�� ��تمام زاد ف�لما

 املشا�ل؛ من غ���ا

 �� �ولو�ة ملنح�ا دافعاً  ذلك �لما��ان النجاح، مضمونة معینة مش�لة ��ل املطروحة ا��لول  �انت �لما

 .�نجاز

 قیام�ا عند و�ج�زة�ا���ومیة الوحدات أداء وفعالیة كفاءة مدى تقییم العام �نفاق برنامج أداء بقیاس یقصد  

 دام�ستخ عن للمسائلة تخضع أن یجب ا���ومیةالوحدات� أن وذلك إل��ا، املو�لة املختلفة وال��امج ا��دمات ب�نفیذ

  .للمواطن�ن وال��امج�ا��دمات تقدیم عند العامة للموارد �مثل

 الواقعیة آثار�ا حلول  دارسة �عد یأ�ي عمومي طا�ع ذات م�مة أو سیاسة أو برنامج أي وكفاءة فعالیة ع�� ا��كم ٕوان

  .مسبقاً  املحددة ��داف إ�� بالنظر وا��قیقیة
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 املحیط ع�� وأثر�ا إل��ا املتوصل النتائج ب�ثم�ن �سمح ما وذلك )املواطن�ن نظر وج�ة ( و�قتصادیة �جتماعیة الفعالیة -

 املنت��ة؛ السیاسة مالئمة مدى بتقیم �سمح املحور  �ذا و�التا�� املواطن�ن رضا مدى خالل من وذلك �جتما��

 الت�لفة ب�ن واملوازنة املقدمة العمومیة ا��دمة تحس�ن خالل من وذلك )املستفیدین نظر وج�ة(املقدمة ا��دمات نوعیة -

 والنوعیة؛

 .املوظفة للموارد أمثل إستغالل إ�� تقود وال�� )امل�لف�ن نظر وج�ة( العامة رافقامل �سی�� فعالیة -

 ال �بات كتوز�ع( املجتمع ��فقرا���ك��  الفئات ��اجات مالءمتھ مدى ت�یان إ�� العام �نفاق عدالة دراسة ��دف  

 .العمومیة ل��دمة إستخدام�ا ومدى العام �نفاق من فئة �ل حصة عاةمراو  ) للمستفیدین الفعلیة با��اجة ل�ا عالقة

 فال العامة، النفقات عن ت�تج ال�� وا��دمات املنافع توز�ع �� العدالة ر�� ا ت أن الدولة ع�� یتوجب و�التا��  

 ی�ساوى  أن ذلك من والیقصد �خرى، الفئات أو الطبقات حساب ع�� املجتمع، فئات أو طبقات من فئة أو طبقة تحا�ي

 �� �� راءالفق طبقات �ناك بل الطبقات �ل نص�ب ی�ساوى  أن ذلك من یقصد وال �خرى  الفئات أو الطبقات �ل نص�ب

  .��ا ال��وض ألجل عل��ا النفقات ز�ادة �ستوجب الدولة ��دمات ماسة حاجة

 ما و�ذا العامة، ا��دمات من �ك�� القسم تتلقى ما غالباً  �ع�� املداخیل ذات النفقات أن الدراسات وتظ�ر  

 عدالة ودراسة الدخل، ز�عتو  إعادة ی�یم أساس�ا ع�� وال�� املختلفة املجتمع لفئات �جتماعیة الوضعیة معرفة یوجب

  .ال��یة وا��دمات �التعلیم مجانیة بصورة العامة ا��دمات من �ستفادة من الفق��ة الفئات ع�� العام �نفاق توز�ع

 الرقابة ملیةع تتضمن أن ع�� لھ التخطیط سبق ما مع التنفیذ توافق یضمن فعال رقا�ي نظام توافر ضرورة  

 .التقیمیة الرقابة إ�� املس�ندیة الرقابة مف�وم تطور  مع �نجاز، لطرق  مستمرةمراجعة�

 إ�� ومؤدیة م���مة منطلقا��ا ت�ون  أن البد فإنھ مجدیة، العام �نفاق برامج�ع�� الرقابة �ذه مثل ت�ون  ول�ي  

 أج�زة صالحیة حدود فإن لذا ،�نحراف من حمای��ا ضمانو  م��ا، املطلو�ة ��داف تحقیق �� رمج ا الب �ذه م�مة �س�یل

 ،اأیض العل�� الواقع صعید ع�� بل فحسب القانونیة الناحیة من ال وا��ة ت�ون  أن یجب ��ا القیام ووسائل الرقابة

  .إیجابیاً  توج��اً  مةالعا املشار�ع وتوجیھ الالزمة الشروط توف�� ع�� وقدر��ا أل�داف�ا إنجاز�ا خالل من تحقق الرقابة وفعالیة

 من �ان التنمیة، تحقیق أجل من و�جتماعیة �قتصادیة الدولة ملوارد ا��یدة �دارة �ع�� الرشید ا��كم �ان امل  

 السیاسة من املرجوة ��داف تحقیق �� بارز  دور  من ل�ا امل العامة املالیة إدارة كفاءة ع�� ا��رص ا���ومات ع�� الضروري 

 وفق املجتمع إحتیاجات لتلبیة �ستجیب الذي بالقدر وكفؤة فعالة ت�ون  أن �دارة �ذه من یتطلب ما و�و ل���ومة العامة

 عن �عیداً  لھ، و�رمج ططخ ما وفق العام املال صرف ع�� الرقابة �عز�ز أیضاً  �ستد�� ما و�و املتاحة، واملوارد �م�انیات

  .والفساد ال�در أوجھ
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 و�ال��ك�� العامة املالیة إدارة بكفاءة ��تمام زد ا والنامیة املتقدمة الدول  �� العامة الوازنة �� ال��ز تفاقم عند  

 وفعالیة كفاءة التأث��ع�� �� �اماً  رً  ا دو یلعب الذي املوازنة ارةإد أسلوب إن��اج جعل ما �ذا العام �نفاق إدارة ع�� أك��

 .العام �نفاق

�ش���مصط���الكفاءة�بصفة�عامة�ا���تقليل�املدخالت����ال��امج�بال�سبة�للمخرجات�املتوقعة��ع�التعرف�ع���  

 11.�دافوسائل�ال���يتطل��ا�إنجاز�تلك�� 

 �ش�ل النفقات أو�يرادات��جانب �� سواء العامة املالیة إدارة نظام س�� حسن فتع�� املالیة إدارة كفاءة أما  

 تحدد مؤسسیة وترت�بات نظم توافر یتطلب ما و�و و�فعالیة، وكیفاً  كماً  ممكن وجھ أحسن ع�� ا��دمات تقدیم یضمن

 .العامة ��داف تحقیقل �قتصادیة املوارد إلستخدام املث�� السبل

�تنفیذ ع�� والسیطرة املالیة املعلومات و���یل التخطیط عملیة �س�یل إ�� العامة املالیة إدارة نظام ��دف  

 �ولو�ة ذات للمجاالت املوارد وتخصیص العامة املالیة �� �نظباط تحقیق ألجل والنفقات، �يرادات من ل�ل امل��انية

 .العام الصا�� �� تصب إیجابیة لنتائج الوصول  أجل من املوارد تلك إستخدام وفعالیة

�ف��ا�   ��عمل �منظبطة �إدار�ة �لتوفر�ب�ئة ��س�� �املبادئ �من �توفر�جملة �العامة �للمالية �ا��يدة ��دارة تتطلب

ن�ن�والقواعد�املالية�املوضوعة�بما�يكفل�التحكم����املال�العام�وضبط�الوحدات�وال�يئات�ا���ومية�املختلفة�وفقا�للقوا

  12:مصادره�وأوجھ�صرفھ�وتتمثل��ذه�املبادئ���

 قانون  �� املقررة املالیة واملخصصات �عتمادات مع للموازنة الفع�� التنفیذ یتطابق أن یجب بحیث

 وأن املوازنة إعتمد��ا ال�� املقادیر مع املختلفة ا���ومیة وال�یئات الوحدات إنفاق ی�ساوى  أن ی�ب�� حیث السنوي، املوازنة

.املخططة �يرادات مع أیضاً  املحصلة �يرادات�تتطابق

 حیث املوازنة إعداد مرحلة �� ل�ا املفسرة و��وراق�املوازنة وثائق �غطیھ الذي النطاق إ�ساع �ع�� ما و�و

 والنمو الت��م ملعدالت تقديرات�من املوازنة عل��ا �س�ند ال�� الك�� �قتصاد فرضیات ع�� الوثائق �ذه �شمل أن بیج

 ل�ل وشاملة دقیقة بیانات ع�� تتوفر أن فیجب املوازنة تنفیذ مرحلة �� أما املا��، ال��ز و��م الفائدة وسعر �قتصادي

 املوازنة تنفیذ وتقار�ر وثائق �شمل أن ضرورة املبدأ �ذا �ستد�� كما السنو�ة ازنةاملو  �� إعتماد�ا تتم ال�� الصرف أش�ال

.املالیة قانون  �� إعتمادات ل�ا ترد لم وال�� املوازنة خارج املنفذة املالیة العملیات �ل

 املوازنة عملیة تحكم ال�� توال��ت�با �طر تمكن ٕوان شفافیة ب�ل وتنفیذ�ا املوازنة إعتماد یتم أن السلیمة �دارة تتطلب -

 فیما یتخذو��ا ال�� املالیة القرارات�ع�� ومحاسب��م مستو�ا��م �افة �� املوازنة وتنفیذ إعداد بأمر القائم�ن مساءلة من

 .ا���ومي الصرف وتنفیذ�يرادات� تحصیل یخص

 تحقق بوجود�ا ال�� العامة ةللمالی جیدة إدارة �ناك ت�ون  ح�� تتوفر أن بجب ال�� بالقواعد یتعلق فیما أما  

 13:التالیة النقاط �� حصر�ا یمكن وال�� وال�در، التبذیر من والتقلیل العام �نفاق من فائدة أق���

 یتم ال�� املحاس�یة ال��الت وكذا �وقات جمیع �� إتباع�ا الواجب املناسبة املحاس�یة�جراءات��تتطلب ال�� القواعد -

 ذلك؛ �مر استد�� إذا مستقبالً  ف��ا للنظر رصةالف إلتاحة ��ا �حتفاظ
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 املقدمة العروض عن تفاصیل إعطاء املسؤول�ن یتع�ن املثال س�یل ع�� قرارا��م ت��یر ع�� املوظف�ن تلزم ال�� القواعد -

 ا��اسرة؛ العروض عن وتفاصیل بالصفقة، الفائز إختیار وطر�قة ما، بصفقة للفوز 

 ل�ذه ی�ب�� املثال س�یل فع�� العملیة، املمارسة أثناء املصا�� �� املحتملة و�الصراعات ال��اعات تجنب تتطلب ال�� القواعد -

 یتم ح�� قر�ن أو صدیق امل���� �ان إذا ما حالة �� العمومي العقد أو الصفقة إختیار �� املسؤول تدخل تجنب القواعد

 ال��ص؛ ل�ذا �نحیاز تجنب

 غ�� الكسب من یأ�ي الذي املال عن البحث یتم ح�� ،) املالیة الذمة إقرار(  أصول�م عن ا�علنو  أن املوظف�ن تلزم قواعد -

 .الفساد رئم ا ج �� التحقیق حالة �� املشروع

 ما �ذا وتبذیره إسرافھ�وتجنب العام املال ع�� وا��فاظ �نفاق ترشید ع�� أنواع�ا بإختالف الرقابة �ساعد  

 �خ��ة الف��ة عرفت وقد ذلك، تحقیق ع�� قادرة تجعل�ا بصورة املالیة الرقابة و�عز�ز دعم ع�� العمل ضرورة استد��

 كفایة وعدم الفساد إن�شار ظل �� العام �نفاق ع�� الرقابة و�ا��صوص العام املال ع�� الرقابة �عز�ز �عملیة أك�� ا�تماماً 

 .للتنمیة املخصصة املوارد

��ح��از�والتحوط���   ��ع�� �كما �وحراستھ، �وصونھ �الش�� �ع�� �املحافظة �عامة �بصفة �اللغة ��� �الرقابة �ع��

 .واملراعاة

 الرقابة وتتطلب املستقبل، �� حدو��ا ومنع وت��یح�ا و�خطاء الضعف نقاط ���یص إ�� عموماً  و��دف  

 ومقارن��ا النتائج و�مراقبة وال�شاطات، العملیات لقیاس ووسائل معای�� ووضع إنجاز�ا املطلوب �داء معدالت وضع الفاعلة

 .�نحرافات ت��یح��ا�وأخ املوضوعة باملعای��

 ع�� تنصب ف�� وعموماً  إل��ا، م��ا ینظر ال�� زاو�ةال بإختالف واختلفت �عار�ف�ا �عددت فقد املالیة الرقابة أما  

 املالیة راتوالثغ �خطاء واك�شاف العامة، املوارد �سی�� طرق  معرفة قصد متخصصة ومصا�� �یئات ��ا تقوم ل��ا املساءلة

 الدقیق املوضو�� والفحص راجعةامل �شمل بل فقط، الشك�� ا��انب ع�� تقتصر ال و�� العامة، لأل�داف تحقیق�ا ومدى

 والكفاءة �قتصاد حیث من وتحلیل�ا املالیة للعملیة املؤدیة اتواملس�ند للوثائق واس�ناداً  والتحصیل، �نفاق لطرق 

  :ی�� ما �ست�تج السابقة التعار�ف ومن ومنع لت��یح�ا املناسبة التداب�� واتخاذ تقییم�ا ��دف والفعالیة

 تقوم���ذه�الوظيفة�و��ات�ح�ومية�وغ���ح�ومية؛�-

 ان�ال�دف��سا����للرقابة��و�حفظ�املال�العام�من�إسراف�او��در -

 الرقابة�ع���املال�العام�تتطلب�مرجعية��شر�عية�وقانونية�تحدد�وحدات�الرقابة�وم�ام�ا�وإجراءا��ا؛ -

  .املوازنة�العامة�ل���ومة�الرقابة�ل�ست�مقصورة�ع���تنفيذ -
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 ألجل تبذیر أو إ�دار وتجنب العام، املال ع�� ا��فاظ �و املالیة للرقابة �سا��� ال�دف فإن سابقاً  ذكرنا كما  

 أ�داف ب�ن ما ت�نوع أ�داف�ا جعل ما و�ذا ا��دیثة لإلدارة �ساسیة �ر�ان من و�� ألجل�ا، وجھ ال�� الغایات تحقیق

 :ی�� فیما حصر�ا یمكن ٕوادار�ة سیاسیة إقتصادیة،

 مدى من التحقق وكذا املرسومة، ل��طط وفقاً  العام �نفاق سالمة من التحقیق �شمل أن و�مكن

 والتبذیر العبث أوجھ عن �عیداً  العامة املص��ة یحقق بما إنفاق�ا وفعالیة كفایة ومدى املتاحة للموارد �مثل �ستغالل

 مع �نفاق �� التناسق وتوف�� ل�ا خصصت ال�� �وجھ و�� مثمراً  سلیماً  إستخداماً  �موال تلك إستخدام أي العام، للمال

 14 .و�جتماعیة �قتصادیة التنمیة خطط أ�داف مع یتفق بما للدولة السیاسة �تجا�ات

�ع�� �ع�� حضار�ة صورة املد�ي املجتمع أطراف من خاصة ا���ومة غ�� لیةاملا الرقابة �عد

 شفافیة من ذلك زد ا �لما املالیة الرقابة �� ا���ومیة غ��لألطراف� إشراك �ناك �ان ف�لما فیھ، �سود ال�� البلد ديمقراطية

 تجاوز  وعدم ال�شر�عیة السلطة رغبة إح��ام �ع� تؤكد املالیة الرقابة أن كما ��ا، أك�� ثقة وأعطى ا���ومة أو الدولة سیاسة

 السلطة أن بإعتبار الشعب رغبة م�اإح� و�التا�� العامة وا��دمات املشار�ع لتنفیذ تصدر�ا ال�� واملخصصات �ولو�ات

.الشعب ممثل �� ال�شر�عیة

 وصول  تضمن و�التا�� الفساد أش�ال �ل من العام املال حمایة ع�� ال�شر�عیة املالیة الرقابة �ساعد

 غراضأ تحقیق ع�� ال��ایة �� �ساعد مما ل�ا، وج�ت ال�� و�س�ثمارات�املشار�ع إنجاز طر�ق عن مستحق��ا إ�� �موال �ذه

 جیدین و��ة �علیم وضمان البطالة معدالت وتقلیص املع�شة مستو�ات وتحس�ن الفقر حدة من �التخفیف إجتماعیة

 سلوكیات تحس�ن ع�� �ساعد املالیة الرقابة أن كما �موال، تلك إنفاق قبل حددت ال�� �جتماعیة ��داف من وغ���ا

 من خوفاً  العام املال وتبذیر سرافٕوا واجبا��م أداء �� التقص�� وتجن��م ا���ومیة القطاعات �� خاصة العامل�نفراد�� 

املشروعة غ�� لوكیاتالس تلك من التأكد عند ��م ت��ق ال�� العقو�ات

 حیث من أ�داف�ا، حیث من الرقابة، سلطة أو ج�ة حیث من( جوانب عدة من املالیة الرقابة تقسیم یمكن

  ).التنظی�� املوقع حیث من أخ��ا الزم�� املعیار

 وكبارالوزراء� ومجلس ا��م�ور�ة رئ�س مثل العلیا و�دار�ة السیاسیة ا���ات رقابة و�شمل :

 �ساسیة والتعلیمات و��داف وا��طط املعای�� وتضع للدولة املالیة برسم ا���ات �ذه تقوم حیث،� �دار��ن املسؤول�ن

��ف �افة من إتباع�ا یجب ال��  الرئاسیة السلطة خالل من الرقابة تتأكد و�نا واملالیة، �دار�ة و�ج�زة توا���اراد

 بواسطة ا���ومیة املصا�� مختلف با�� ع�� بالرقابة تقوم ال�� املالیةوزارة� خالل ومن ا���ومیة، لإلدارة ال�رمي وال�سلسل

 إال مبلغ أي بصرف السماح عدم �� م�م��م نحصروت وال�یئات، واملصا��الوزارات� مختلف �� العامل�ن واملوظف�ن املراقب�ن

 واقع و�� �نفاق، ع�� سابقة رقابة �نا �دار�ة فالرقابة لھ، املقدر �عتماد حدود و�� العامة امل��انية �� وارد وجھ �� �ان إذا

 للقواعد وفقاً  نفس�ا �دارة من رقابة �� إذ فحسب، العام �نفاق ترشید �سا��� �دفھ ل�س الرقابة من النوع �ذا أن �مر

 إال �دارة تمثل ال �حیان غالب �� حیث العام �نفاق ���م ضغط أي تمثل فال ثم ومن �دارة تضع�ا ال�� والضوابط

 .حر���ا تقیید

 ع�� ال�شر�عیة طةالسل ت�ت���ا ال�� السیاسیة الرقابة أش�ال إحدى ال��ملانیة الرقابة �عد

 السلطة أعمال حول  ال�شر�عیة السلطة جانب من ا��قائق تق��� سلطة "أ��ا ع�� �عر�ف�ا و�مكن التنفیذیة السلطة
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 ال�شر�عیة السلطة بقرارات �ل��ام� ومدى الدولة �� العامة للقواعد السلیم التطبیق عدم عن الكشف �غیة التنفیذیة

 ."علیھ القائم�ن ومساءلة ذلك عن سؤولیةامل وتحدید والقوان�ن، والدستور 

 ح�� املواطن�ن رغبات وتبلیغ�ا الزلل مواطن تتجنب ل�ي ل���ومة الن�� إسداء إ�� عموماً  ال��ملانیة الرقابة ��دف  

 �� رةاملقر  �عتمادات تنفیذ ع�� تقتصر ال وال�شر�عیة النیابیة السلطات رس�ا تما ال�� املالیة والرقابة،�تحقیق�ا ع�� �عمل

 والتحقیق و�ستجواب السؤال �� ال��ملان حق إ�� ذلك و�رجع وتخصیصھ العام �نفاق ��م ل�شمل أیضاً  تمتد بل ��انيةامل

 �عتمادات رفض أو اقرار حق جانب إ�� ،وقرار��ا�ا��تامیة ا��سابات فحص وحق �ل�االوزارة� أو الوز�ر من الثقة و��ب

 .ا��تامي ا��ساب إعتماد امل��انية�إعتماد عند وا��ة صورةب الرقابة �ذه وتظ�ر �ضافیة،

 أیة وت��یح وتوجیھ ل���ومة املا�� �داء رقبة ا م من الوظیفة �ذه طر�ق عن ال�شر�عیة السلطة تتمكن و��ذا  

  .�ستعمال سوء أو الضیاع من العام املال حمایة وضمان الشعبیة، والطموحات و��داف ا��طط عن إنحرافات

تحتل�م�انة��امة����مجال�الرقابة�املالية،�بحيث�من�خالل�ا�تطبيق�القوان�ن،�و�ستطيع�

�النظر���� ��دار�ة �املحاكم �وتتو�� ،� �انحراف �اية �لت��يح �و�جراءات �املالية �القوان�ن �تنفيذ �مراقبة �القضائية السلطة

.لية،�واك�شاف�املخاالفات�املالية�والسرقة�والغش�والتحايل�من�طرف�املسؤول�نال��راعات�واملخاالفات��دار�ة�واملا

  )السابقة�و�ا��الية�و�الالحقة( نم���ب�ن�ثالثة�انواع�من�الرقابة�

 الصرف قبل�عملیة وتتم وقوع�املخالفة، منع إ�� ،�أل��ا���دف)املا�عة( و�طلق�عل��ا�الرقابة�الوقائية�

 فمن �دارة، محاس�� عن�طر�ق أو الوزارات �� والتدقیق أقسام�املراجعة مثل نفس�ا املختصة ا���ات بموافقة وذلك

 �يرادات ع���تحصیل سابقة رقابة �ناك أن�ت�ون  یتصور  ال ألنھ فقط، النفقات جانب ع�� تتم عملیات�الرقابة أن البدی��

 �خطاء إرت�اب فرص تقلل الرقابة من ومن�مزايا��ذا�النوع الرقابة��دار�ة، من و��م �ك�� ا��زء وتمثل مومیة،الع

.املال�العام ع�� للمحافظة وذلك املالیة

 لخال أیة�إنحرافات� الرقابة�إك�شاف �ذه تحاول  حیث �داء رحل ا م مختلف خالل مستمرة رقابة و��

 املختلفة النیابیة الرقابة�املجالس ��ذه تقوم وتفاقم�ا، وتجنب�إن�شار�ا ملعا����ا الفور�ة �جراءات واتخاذ �عمال تنفیذ

 .ال�شر�عیة للسلطة التا�عة

 ملو�ش للدولة ا��تامي واستخراج�ا��ساب ا��سابات وقفل املالیة السنة إن��اء �عد الرقابة �ذه تبدأ

 ع�� تبعث ا��قیقة �� ولك��ا السابقة �الرقابة تمنع�ا وال وقعت املالیة�ال�� املخالفات تكشف إذ ف�� العامة، املوازنة جان��

 إ�� أل��ا�تؤدي ردع ا طا�ع ذات �عد ل�ذا املوازنة، تنفیذ ع�� القائم�ن نفوس �� خوف من تخلقھ املالیة�ملا �نظمة إح��ام

 نطاق ع�� إما الالحقة الرقابة وت�ون  عند�التنفیذ، املخالفات تلك مثل إرت�اب تقلیل ع�� �عمل ما لف�ن،باملخا العقاب إیقاع

 أو املالیة املعامالت من كب�� عدد رجعة ا بم الرقابة تقوم�أج�زة الواسع مستوى�النطاق فع�� ضیق، نطاق ع�� أو واسع

 الدول  أغلب �� الرقابة�عادة م�مة تو�ل الضیق، املستوى  ع�� قابةالر  حالة �� املس�ندات من عینات تأخذ ���ح�ن معظم�ا،

 "العامة املحاسبة دیوان" أو "العامة املراقبة دیوان" ید�� ج�از إ��

 من تمك��م �افیة ضمانات واملوظف�نا���از� رئ�س و�منح التنفیذیة، السلطة ع�� خاصة تامة إستقاللیة ا���از �ذا و�عطي

   .التنفیذیة السلطة من �عسف أو مضایقات أي عن اً �عید بأعمال�م القیام

 ) إقتصادیة ورقابة حسابیة رقابة ( الرقابة من نوع�ن �نا نم��  
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 والتحصیل، بالصرف املتعلقة الثبوتیة املس�ندات �ل إ�� باإلضافة ا��سابیة الدفاتر مراقبة تتضمن

 لإلعتمادات الصرف تطابق من �التحقیق املالیة واللوائح القوان�ن تطبیق ��ة من التأكد إ�� الرقابة �ذه ��دف كما

 دون  املختصة، ا���ة من سابق ترخیص ع�� ا��صول  من التأكد من البد التجاوز  حالة و�� املوازنة، بنود من ل�ل املمنوحة

.قتصادیة� آثار�ا أو العامة املوازنة أ�داف تحقیق مدى إ�� النظر

 أساساً  تتخذ�ا وأنماط معای�� وضع طر�ق عن املا�� الدولة �شاط تقییم محاولة �� الرقابة �ذه تتمثل

 و�قتصادیة �جتماعیة ��داف تحقق مدى إ�� ��دف بذلك ف�� العمومي، إستعمال �� �خطاء عن والكشف رجعة ا للم

 وتحس�ن �نجاز ت�الیف خفض ومحاولة والك�� العام �قتصاد وحدات كفاءة مدى عن فبالكش تقوم كما للمجتمع،

 واملشروعات رمج ا الب تنفیذ جراء�من املجتمع ع�� عادت قد ت�ون  ال�� املنفعة أیضاً  وقیاس بل وا��دمات، �داء مستوى 

 إنتاجیة تقییم من تمكننا موضوعیة مقارنة �� لعائدوا الت�لفة وضع بذلك محاولة العمومیة، املوازنة �� إل��ا املشار العامة

  .والك�� العام �قتصاد وحدات

 و�كتفي )راقبة�وامل التدقیق وحدة(العلیا �دار�ة با���ات ترتبط متخصصة وحدة إ�� تو�ل أن یمكن

 م�مة یتو�� حیث) �شرافية بالرقابة البعض �سم��ا حیث واملرؤوس�ن املدیر ب�ن الرئا��� ال�سلسل خالل من بممارس��ا

 م�م��ا ت�ون  الدوائر، تلك لنفس ت�بع إدار�ة ووحدات ا���ومیة والدوائر واملؤسسات الوزارات��� عادة الداخلیة الرقابة

 �دارة ل��و�د راً مصد و�عد املالیة، واملعلومات البیانات ودقة ��ة ع�� و�طمئنان ؤسسةامل وموجودات موارد ع�� ا��فاظ

 .الصائبة راراتالق إلتخاذ الالزمة بالقاعدة العلیا

 وتنظیمیاً  وظیفیاً  املستقل الداخ�� بالتدقیق �س�� ما العام القطاع �� الداخلیة الرقابة �ستد�� أصبحت وقد  

 وتقو�ة و��داف الغایات إنجاز �� و�ساعد الداخلیة، الرقابة �� والضعف القوة نقاط تحلیل �� م�ماً  دورا یلعب والذي

قدر الضوابط  .وكفاءة بفعالیة تتم العامة �موال إدارة �انت إذا ما و�ُ

 التنظیم خارج تؤسس ال�� املختصة الرقابیة و�ج�زة و�دار�ة القانونیة جراءات�  من مجموعة و��

 التوازن  مبدأ من ا��ارجیة الرقابة وتن�ثق العامة، للمؤسسات و�داري  املا�� �داء وفعالیة كفاءة من التأكد ��دف املع�ن

 الرقابة و�شمل العامة، املالیة �دارة مجال �� خصوصاً  العامة واملسؤولیة املص��ة ع�� ورقاب��ا السلطات �� املرن  والفصل

 كمعیار العامة لإلدارة والقانو�ي الدستوري البناء إ�� باإلضافة املحاسبة ودیوان والقضائیة ال�شر�عیة ج�زة�  ا��ارجیة

 .عام رقا�ي

 تفعیل�ا فقط و�بقى العام، املال ع�� ل��فاظ �ل�ا ��دف أ��ا للرقابة املختلفة �نواع عرض خالل من �ست�تجو   

 �موال �در عدم یضمن بما م�ام�ا أداء �� والكفاءة باالستقاللیة تتمتع ال�� الدولة وى مست ع�� الرقابیة �ج�زة وتوف��

  .ل�ا املخصصة �وجھ غ�� أوجھ �� وصرف�ا العامة

��قتصادية� - �التنمية ���لة �ودفع �أ�داف�ا �لتحقيق �وظائف�ا �ملمارسة �الدولة ��ستعمل�ا �أداة �العامة �النفقات �عت��

 .و�جتماعية

يتم�تقسيم�النفقات�العامة����ا��زائر�ع���اساس�اداري�من�ج�ة�وع���اساس�موضو���من�ج�ة،�ومن�ج�ة�اخرى�وفق� -

�م��انية� �ما�يوافق �ترصد�ل�ا��عتمادات�ا��اصة���ا،��ذا �م��ما�تقسم�ا���وزارات�وقطاعات نفقات�ال�سي���والتج�����ل

 �عتمادات�والبنود؛

213



 

 

  

  

..

 عدة�نقائص�العتماد�ا�ع���إطار�قانو�ي�لم��عد��ساير�التطور�ا��اصل����املجال�املا��؛تتم���امل��انية�العامة�� -

 .عدم�ا�سام�العمليات�املالية�بالشفافية�التامة،�وجود�ممارسات�غ���شرعية�ماي�تج�عنھ�تبذير�واسراف�املال�العام -

شار�ع�وال��امج�وفق�سلم�لألولو�ات�حسب�درجة�اشباع�ا�تحديد��ولو�ات����ضل�محدودية�املوارد،��ستلزم�تحديد�امل  -

 لألفراد؛

 تقييم�مدى�كفاءة�اداء�الوحدات�و�ج�زة�ا���ومية�عند�قيام�ا�ب�نفيذ�ال��امج�واملشار�ع�املو�لة�ال��ا؛ -

 ي�ب���ع���الدولة�ان��س���ا���تحقيق�أك���قدر�ممكن�من�العدالة����التوز�ع�واملنافع�وا��دمات؛ -

 مل�ع���تفعيل�الرقابة�ع���النفقات�العامة�من�أجل�التأكد�من�بلوغ�النتائج�املرجوة؛الع -

 .امل��انية�والعمل�ع���توجيھ��ذا�الفائض�نحو��س�ثمار�املنتج �ستفادة�من�الفائض�امل��ل��� -
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ودوره����تحقيق�التنمية�الوطنية��ش�ل�مستدام،�ففي�الوقت�ا��اضر� ��دف��ذه�الدراسة�إ����سليط�الضوء�ع���مف�وم�ا��كم�الراشد

ف�املسا�مة����التنمية،�ذلك�أن�ح�ومات�الدول�أصبحت�تدرك�أن�التخلف��س���العديد�من�دول�العالم�إ���إرساء�وتطبيق�ا��كم�الراشد���د

�بالتقلبات� �يتعلق �فيما �خاصة �واملح�� �الدو�� �املستوى �ع�� �ا��اصلة �التغ��ات �ظل �ففي �غ���الراشد، �ا��كم �عن �ناتج �و�قتصادي التنموي

��عتمد �ال�� ��س��اتيجية �السلعة ��عت���بمثابة �والذي �ألسعار�النفط �نموه�الدور�ة ���لة �دفع ��� �ا��زائري ��قتصاد �توج�ت�معظم�. عل��ا لذا

نمية،�الدول�النامية�وم��ا�ا��زائر�إ���البحث����الطرق�ال���تمك��ا�من�ترشيد�ا��كم�من�أجل�ال��وض�باالقتصاد�الوط���وتحقيق��ستدامة�للت

  .أ��ا�تواجھ�العديد�من�العقبات�ال���تقف����دون�تحقيق�ذلك�وع���ضوء�تلك�ا���ود�ال���تبذل�ا�السلطات�ا��زائر�ة�����ذا�املجال�إال 

  .ا��كم�الراشد،�التنمية�املستدامة،�املؤشرات،��ليات،�ا��زائر 

This study aims to shed light on the concept of good governance and its role in achieving national development 
in a sustainable manner. At present many countries of the world are seeking to establish and apply good governance in 
order to contribute to development. The governments of countries are realizing that developmental and economic 
underdevelopment is a result of bad governance, in light of the changes taking place at the international and local 
level, especially with regard to the fluctuation of oil prices, which is the strategic commodity on which the Algerian 
economy depends on the acceleration of its growth. Therefore, most of the developing countries, including Algeria, 
have discussed ways to rationalize governance in order to promote the national economy and achieve sustainability of 
development. In light of the efforts exerted by the Algerian authorities in this field, they face many obstacles. 

 :  Good governance, sustainable development, indicators, mechanisms, Algeria. 
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�التنمية� ��عت���موضوع �حيث �ا��ياة، �ميادين �من �العديد ��� �جذر�ة ��غ��ات �العالم �عرف ��خ��ة �السنوات خالل

�من� �سواء،�كما�املستدامة ب�ن�أ�م�القضايا�ال���القت�العديد�من���تمام�من�طرف�الدول�املتقدمة�والنامية�ع���حد

�من�بلد�إ���آخر،�خاصة�بال�سبة�للدول�ال����عا�ي�من�أزمات�اقتصادية�واجتماعية�وسياسية،� وتتفاوت�درجة���تمام

� �استغالل �وسوء �امليادين �مختلف ��� ��نتاجية �وتتم���بتد�ي �لد��اكما �املتاحة �ع���. املوارد �دولة �أي �قدرة �فإن و�التا��

إن�ا��زائر��عت���من�". ا��كم�الراشد"تحقيق�التنمية�املستدامة��عتمد��ش�ل�رئ�����ع���نجاعة�ا��كم�الذي�يطلق�عليھ�

� �ع�� �ا��فاظ ���دف �الراشد �ا��كم �تطبيق �ع�� �باالعتماد �مستدام ��ش�ل �التنمية �تحقيق �إ�� ��س�� �ال�� موارد�ا�الدول

املختلفة�وال��اق�ب�يار�التقدم�الذي��ع�شھ�البلدان�املتطورة�����ذا�املجال،�وع���ضوء�ذلك�سعت�السلطات�ا��زائر�ة�

�باعتبار�وجود� �مستدامة، �تنمية �إ�� �الوصول ���دف �الراشد �ا��كم �استخدام �إ�� �خالل�ا �من ��س�� �بإجراءات �القيام إ��

تفاع�نص�ب�الفرد�من�الدخل�الوط���والنمو��قتصادي�للبلد،�فحسب�دراسة�عالقة�وطيدة�ب�ن�ا��كم�الراشد�و��ن�ار 

�أفضل� ��ش�ل �املحلية �املوارد �استخدام ����يع �إ�� �تؤدي �الرشيدة �ل���امة �الرئ�سية �املقاي�س �إتباع �فإن �الدو�� البنك

،�لكن�ا��زائر�تواجھ�العديد�و�التا���يؤدي�إ���مز�د�من�التنمية��قتصادية�و�جتماعية�والسياسية�وتحقيق��ستدامة

من�العراقيل�ال���تقف�دون�تحقيق�أ�داف�ا�التنمو�ة�ع���ضوء��ستدامة�اعتمادا�ع���قواعد�ا��كم�الراشد�املعمول���ا�

  .دوليا

  :ومنھ�فاإلش�ال�املطروح��و

�املستدامة،� �التنمية �حول ��ساسية �املفا�يم �إ�� �والتطرق �الراشد، �ا��كم �مف�وم �توضيح �إ�� �الدراسة ��ذه ��دف

والتعرف�ع���سمات�العالقة�ب�ن�تطبيق�ا��كم�الراشد�والوصول�إ���مستوى��ستدامة����مجال�التنمية�الشاملة�للدولة�

�لأل�مي �وذلك �ا��زائر، ��� �ذلك �واقع �إ�� ��قتصادية�والتطرق �ا��ياة ��� �ا��كم �أو�رشادة �صالح �يحتل�ا �ال�� �البالغة ة

و�جتماعية�والسياسية�من�خالل�ما�يضمنھ�من�استدامة����كفاءة�وفعالية�استخدام�املوارد�العامة�املحلية�وال���أثب��ا�

  .الواقع�الدو���من�خالل�التجارب�العاملية�النا��ة�����ذا�املجال

لطبيعة�الدراسة�و���محاولة�لتحقيق�أ�داف�ا،��ان�من�الضروري�إتباع�املن���الوصفي�التحلي��،�الذي�يقوم��نظرا

ع���تجميع�البيانات�واملعلومات،�حيث�أن��ذا�املن�����دف�إ���ت�سيط�املعلومات�و�ف�ار�ال���يحتو��ا�من�ج�ة�والتعمق�

.���التحليل�من�ج�ة�أخرى 

  :طروحة�و��داف�املذ�ورة�آنفا،�يمكن�تقسيم�الدراسة�إ���املحاور�التاليةو�ناءا�ع����ش�الية�امل

  .السياق�النظري�ل��كم�الراشد

  .واقع�التنمية�املستدامة����ا��زائر

  .أ�مية�ا��كم�الراشد����تحقيق�التنمية�املستدامة����ا��زائر

سنوات�العشر�ن�املاضية�أصبح�مصط���ا��كم�الرشيد��ستخدم�ع���نطاق�واسع����املجال���ادي��،�ولذلك�خالل�ال 

  :فقد�ظ�رت�العديد�من�التعار�ف�املوضوعة�لھ�من�قبل�الباحث�ن�وامل�تم�ن���ذا�املوضوع،�نذكر�م��ا

مسألة�إدار�ة�:" ع���أنھ�1990منذ�عام��عت���البنك�الدو���من�ب�ن�أوائل�املؤسسات�ال���قامت�بتعر�ف�ا��كم�الراشد� -

 1 ".أو�إصالحات�مؤسساتية�����دارة،�اختيار�السياسات،�تحس�ن�الت�سيق�وتقديم�ا��دمات�العامة�بفعالية
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�عام� - ��قتصادي �التنمية�والتعاون �منظمة �وممارسة�' :�1995عر�ف ��و�استخدام�السلطة�السياسية �الراشد ا��كم

 2".رة�املوارد�لتحقيق�التنمية��قتصادية�و�جتماعيةالسيطرة�ع���املجتمع����إدا

ا��كم�الراشد��و�ممارسة�السلطة�السياسية�و�قتصادية�و�دار�ة����إدارة�:" �عر�ف�برنامج��مم�املتحدة��نما�ي -

�م �ال�� �املتطورة �واملؤسسات �والعمليات �املعقدة ��ليات �ا��كم �و�تضمن �املستو�ات، �جميع �ع�� �البالد �خالل�ا�شؤون ن

�ستطيع�املواطنون�وا��ماعات�التعب���عن�مصا���م�وحاجا��م،�وممارسة�حقوق�م�وواجبا��م�القانونية،�والتوسط���ل�

خالفا��م،�وا��كم�الرشيد�ينطوي�ع���الكث���من�الصفات�م��ا�املشاركة�والشفافية�واملساءلة،�و�و�فعال�لتحقيق�أفضل�

 3  ".القانون �استخدام�للموارد،�و�ضمن�العدالة�سيادة

�أنھ �الراشد�ع�� ��عر�ف�ا��كم �يمكن �التعار�ف�السابقة �خالل �السلطة�ل�سي���: من �ال����ستخدم�ا �املث�� الطر�قة

  .املوارد�املتاحة�للدولة،�وفق�مبادئ،�آليات�وأسس���دف�تحقيق�التنمية�الشاملة�واملستدامة

��سا �ال�� �ا��صائص �من �يتم���بالعديد �الراشد �ا��كم �فإن �يمكن�و�ذلك �ورائھ، �من �املرجوة ���داف �تحقيق ��� �م

): 01(توضيح�ا�من�خالل�الش�ل�رقم�

 
Source: United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, What is Good 

Governance?, available at: https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf, 20/12/2017. 

  :من�خالل�الش�ل�أعاله�نجد�أن�أ�م�سمات�ا��كم�الراشد���

1- )Participationرئ�سيا� �ركنا �املجتمع �أفراد �ب�ن �ت�ون���عت���املشاركة �أن �و�مكن �الراشد، �ا��كم ��

املشاركة�إما�مباشرة�أو�من�خالل�مؤسسات�وسيطة�شرعية�أو�ممثل�ن،�و�جب�أن�ت�ون�املشاركة�مس�ن��ة�ومنظمة،�و�ع���

 .ذلك�حر�ة�ت�و�ن�ا��معيات�والتعب���من�ناحية،�واملجتمع�املد�ي�املنظم�من�ناحية�أخرى 

2-  )rule of lawا�� �ب��ا�ةوتتطلب �تنفيذ�ا �يتم �عادلة �أطر�قانونية �الرشيدة �يتطلب�. �وكمة كما

و�تطلب�ذلك�وجود�سلطة�قضائية�مستقلة�محايدة�وغ���قابلة�. حماية��املة���قوق���سان،�والسيما�حقوق��قليات

 .للفساد

3-  )transparent :(،و�نظمة� �القواعد �وفق �يتم �وتنفيذ�ا �املتخذة �القرارات �أن �املعلومات���ع�� وأن

متاحة�و�مكن�الوصول�إل��ا�مباشرة�ألولئك�الذين�س�تأثرون���ذه�القرارات�وإنفاذ�ا،�و�العمل�ع���تقديم�معلومات��افية�

 .���أش�ال�ووسائل�إعالم�املختلفة

4-  )Responsiveness :(خدمة�جميع�� �والعمليات �املؤسسات �تحاول �أن �الرشيد �ا��كم و�تطلب

 .ص��ة����إطار�زم���معقول أ��اب�امل

5-  )Consensus oriented :(النظر����� �وج�ات �من �والعديد �الفاعلة �ا���ات �من �العديد �ناك

و�تطلب�ا��كم�الرشيد�الوساطة�ب�ن�املصا���املختلفة����املجتمع�للتوصل�إ���توافق�واسع�����شأن�ما�. مجتمع�مع�ن

�و�يتطلب�أيضا�منظورا�واسعا�وطو�ل��جل��شأن�ما��و�مطلوب�للتنمية�و . �و����مص��تھ�وكيف�يمكن�تحقيق�ذلك
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�والثقافية� �السياقات�التار�خية �ف�م �إال�عن �ذلك �ي�تج �أن �وال�يمكن �أ�داف��ذه�التنمية، �وكيفية�تحقيق املستدامة

 .و�جتماعية�للمجتمع

6-  )Equity and inclusiveness :(ع�� �املجتمع �رفاه �جميع�و�عتمد �شعور �ضمان �

 ف�مأعضائھ�بأن�ل�م�مص��ة�فيھ�وال��شعرون�بأ��م�مس�بعدون�من�التيار�الرئ�����للمجتمع����إطار�ا��كم�الراشد،�

 .والكرامة �اتوا��ر  با��قوق  م�ساوون

7-  )Effectiveness and efficiency :(العامة املؤسسات إدارة �� والفاعلية ع���الكفاءة 

 التنمية مف�وم �عز�ز إ�� دائما والتطلع و�زد�ار التقدم تحقيق استمرار�ة تضمن املد�ي����ال�� املجتمع ساتومؤس

�املستدامة، �والوا��ة بالصورة الوطنية املوارد بتوظيف �ل��ام ع�� �عمل ال�� و�� والتنمية  أفراد ل�ل السليمة

 .املجتمع

8-  )Accountability :(�� القطاع أو الدولة �� القرار ومتخذي وا���ام املسئول�ن ميعج ي�ون  أن 

 آلية و�عد دون�است�ناء، ومؤسساتھ العام الرأي أمام املحاسبة ملبدأ خاضع�ن املد�ي، املجتمع مؤسسات ا��اص�أو

 .املستدامة التنمية تحقيق سبل أ�م املساءلة

��ع� ��و�ال�دف �الرشيد �ا��كم �أن �وا��ا �ي�ون �أن �من�ومنھ�ي�ب�� �قليلة �وقلة �مجملھ، ��� ��الذي�يصعب�تحقيقھ

�الرشيد�وذلك�لضمان�التنمية�املستدامة،�فيجب�اتخاذ�إجراءات� البلدان�واملجتمعات�قد�اق��بت�من�تحقيق�ا��كم

 .�عمل�ع���تحقيق��ذا�ا��كم���دف�جعلھ�حقيقة�واقعة

بط�فيما�بي��ا�ارتباطا�وثيقا�إلنتاج�ا��كم�الراشد�كما�أن�إدارة�شؤون�املجتمع��عتمد�ع���ثالثة�أ�عاد�رئ�سية،�وال���ترت

  :وتتمثل����التا��

�عت����ساس��و���لتكر�س�ا��كـم�الراشد،�و�قت�����ذا�البعد�ضرورة�تتوفر�شرعية�السلطات�  -1

�قد�تمت�بطر�قة�تتوافق�مع��رادة�الشعبية،�بحي ث�يتـم�انتخاب�ا��اكمة،�و�ذا��ع���أن�وصول�ا�وممارس��ا�ل��كمـ

�ب�ن� �ا��و�ر�ة �الوصل �حلقة �ال�شر��� �التمثيل �مؤسسة �وتمثل �وشفافة، �نز��ة �بطر�قة �واملحمية �املركز�ة الي�ئات

ا��كم�والناس�وتأخذ����النظـم�صورة�املجالس�النيابية�املنتخبة�انتخابا�حرا�ونز��ا�ودور�ا�وتنوب��ذه�املؤسسات�عن�

�و� �القانونية، �القواعد �وضع ��� �الناس �ع�� �تأ�ي �وال�� �ا���ومة �ع�� �الرقابة �ضبط �أك���التيارات� � �عادة رأس�ا

 4.السياسية�حصوال�ع���ثقة�الناس�����نتخابات

�ب�ن�ا��كم�الراشد� -2 �لطبيعة�العالقة �الدولية �خالل�نظرة�املنظمات �من �البعد��قتصادي ي��ز

 باعتماد�برامج�: أ�داف�واس��اتيجيات�التنمية��قتصادية،�وذلكبمستو�ات��داء��قتصادي����سعيھ�إ���تحقيق�

إصالحات�اقتصادية،�محار�ة�مظا�ر�الفساد،�تدفق�املعلومات�ب�ل�شفافية�عن�الوضع��قتصادي�للرأي�العام،� -3

 5.توف���ب�ئة�تنظيمية�و�شر�عية�مناسبة�ل�شاطات�مختلف�القطاعات

قوي�وفعال�يقوم�بأداء�الوظائف��دار�ة�املسندة�إليھ�بصورة�فعالة��ونقصد�بھ�وجود�ج�از�إداري � -4

, و�أ�ي�ذلك�من�خالل�محار�ة�الفساد��داري�ب�ل�صورة�ومحاولة�القضاء�ع���العيوب�الب��وقراطية,و�طر�قة�شفافة�

و�ن�من�أجل�ووضع�قيود�وضوابط�تحدد�حقوق�وواجبات�املوظف�ن�العمومي�ن،�إضافة�إ���توف���فرص�التدر�ب�والت�

كما�يتوجب�من�أجل�تحقيق��ذا�البعد�استقالل��دارة�عن�السلطة�السياسية�,ز�ادة�ا����ة�وا��ودة�لدا�املنفذين�

�ألي�اعتبارات�أخرى  كما�يقوم��ذا�البعد�ع���ضرورة� .و�قتصادية�وذلك��عدم�خضوع�ا�إال�للقانون�دون�ا��ضوع

�املد� �واملجتمع �ا��اص �والقطاع �الدولة �مشاركة �العامة �السياسة �وضع ��� �أساسيا �العبا ��دارة �وت�ون �إ���و��ي دف

�وع����عز�ز� �ب�ن�املجال�ن��قتصادي�و�جتما�� �وت�ون�قادرة�ع���تحف���الت�امل ��نصاف �عدم �حاالت التغلب�ع��

��ك���ر�حية�املجتمع �ا��� .املد�ي�ودفع�القطاع�ا��اص�نحو�املشار�ع ومة�و���ا���از�و�كتمل�ت�و�ن�الدولة�ملؤسسة
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�املجتمع� �وال�سي���لشؤون �وظائف��دارة �ع�� �يقوم �من�,التنفيذي�الذي �ج�از�دائم �من ��ساس ��� �ا���ومة وتت�ون

  6.عادة�ما�ت�ون�ل�ا�طا�ع�سيا����تفرز�ا��نتخابات�الدور�ة�د��االفني�ن�و�دار��ن�ولكن�قيا

التنمية�املستدامة�مطلبا�أساسيا����العصر�ا��ا��،�ملا�تقدمھ�من�منافع�لألجيال�القادمة�وكذلك�ا��الية،���باعتبار�أن

املنظمة�العاملة� طرف من للبقاء �س��اتيجية�العاملية �� 1980 عام مرة ألول  املستدامة التنمية عبارة استخدمت فقد

 اعتماد ضرورة ع�� التأكيد تم 1992 و�� والتنمية، للب�ئة املتحدة مم�  برنامج �� 1991 عام تطور  ثم ل��فاظ�ع���الب�ئة

من�قبل�مؤتمر��مم�املتحدة�للب�ئة�والتنمية،كما�أدرج�املؤتمر�قضايا�الب�ئة�والتنمية� املستدامة للتنمية وطنية إس��اتيجية

�إ�� ���دف �ال�� �املستدامة �التنمية �مف�وم �: ضمن �تحس�ن ��ساسية؛ �ا��اجات �حماية�تلبية �تحس�ن �املع�شة؛ مستو�ات

 القمة �� 2002 �� املستدامة التنمية �ولو�ات تحديد تم كما7.وإدارة�النظم��ي�ولوجية؛�تحقيق�مستقبل�أك���أمانا�ورفا�ا

�فاالستدامة �� املستدامة للتنمية العاملية  متطلبات ليقابل عناصره بجميع ا��يوي  التنوع استجابة �ع�� جو�انز�ورغ،

�الشاملة لتحقيق املوارد �استخدام س�انال �من� 8املع�شة، من العالية املستو�ات إنجاز و التنمية �العديد �وردت وقد

 :التعار�ف�للتنمية�املستدامة�نذكر�م��ا

التنمية�ال���تل���احتياجات�ا��اضر�دون�املساس�بقدرة��جيال�املقبلة�ع���تلبية�احتياجا��ا�: "التنمية�املستدامة��� -

 9".صةا��ا

 10".اجتما�� نظام اقتصادي، نظام ،حيوي  نظام :أنظمة ثالثة ب�ن التفاعل عملية" :التنمية�املستدامة��� -

التنمية�ال����س���إ����ستخدام��مثل��ش�ل�منصف�للموارد�الطبيعية�بحيث��ع�ش��جيال�:"التنمية�املستدامة��� -

 ".ا��الية�دون�إ��اق�الضرر�باألجيال�املستقبلية

�إتاحة�نفس�الفرص�التنمو�ة�:" �ا�البنك�الدو���ع���أ��اعرف - العملية�ال�����تم�بتحقيق�الت�افؤ�املتصل�الذي�يضمن

ا��الية�لألجيال�القادمة،�وذلك�بضمان�ثبات�رأس�املال�الشامل�أو�ز�ادتھ�املستمر�ع���الزمن،�حيث�أن�رأس�املال�الشامل�

 11".البي���شمل�رأس�املال�الصنا���وال�شري�و�جتما���و 

�ع��� �ا��فاظ ��� �أل�مي��ا �والتن�يھ �املستدامة �التنمية �تطو�ر�مف�وم �إ�� �الدولية �املنظمات �من �العديد �سعت فقد

�بمف�وم� �والعمل �ترسيخ �إ�� �جا�دة ��س�� �ال�� �الدول �ب�ن �و�عت���ا��زائر�من �القادمة، ��جيال �إ�� �ونقل�ا ��مم ثروات

�بھ �تقوم �ما �خالل �من �املستدامة، ��ش�ل��التنمية �والسياسية �و�جتماعية ��قتصادية �التنمية �لتحقيق �إجراءات من

  .مستدام�ودفع���لة�النمو�الوط���والر���إ���املراتب�العليا

وقد�قامت�ا��زائر�بالعديد�من��صالحات��قتصادية�من�أجل�تحقيق�التنمية�املستدامة،�و�مكن�أن�ن��ص�ا����

  : النقاط�التالية

�خمسة�  �املرحلة ��ذه �خالل �ا��زائري ��قتصاد �عرف لقد

� �من �امتدت �تنمو�ة ��قتصاد�)1989-1967(مخططات �تحو�ل �أ�م�ا ��ان ���داف �من �مجموعة �إ�� ��دفت �حيث ،

.ا��زائري�إ���اقتصاد�نام

لوسائل�املادية�وال�شر�ة�النجاز�املخططات�جاء��ذا�املخطط���دف�تحض���ا 

�التخطيط� �شروط �إ�� �املخطط ��ذا �وافتقر �واملحروقات، �للصناعات �القاعدية �ال�يا�ل �ع�� �ال��ك�� �وتم �تليھ، ال��

�الدقة ���داف، �تحديد املنتج� شبھ والقطاع الزرا�� و الصنا�� بفرعيھ �نتا�� القطاع شمل12ا��،....�الشمول،

وقد�تم�تحقيقھ�بصورة�مرضية،��فمن�13 ،"�جتماعية و �قتصادية التحتية الب�ية " املنتج غ�� القطاع و ، "ا��دمات"

،�ولقد�%82مليار�دينار�أي�بمعدل�انجاز�قدره��9،06مليار�دينار�جزائري،�اس��لك�م��ا��11،08أصل���م�اس�ثمار�قدره�

  : وزعت��س�ثمارات�ع���ثالثة�مجموعات�متجا�سة�و��
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مليار�دينار�جزائري،�والصناعة��1،88مليار�دينار�جزائري�موزعة�ع���الزراعة�ب��6،79: مارات��نتاجية�املباشرة�س�ث -

 مليار�دينار�جزائري؛�4،91

 مليار�دينار�جزائري؛��0،36التجارة�واملواصالت،�ب�: �س�ثمارات�شبھ��نتاجية -

مليار�دينار��0،28نار�جزائري،�موزعة�ع���التقنية��قتصادية�مليار�دي��2،01املدارس،�ب�: �س�ثمارات�غ����نتاجية -

 14.مليار�دينار�جزائري �1،73جزائري،�والب�ية�التحتية��جتماعية�

و�انت���دف�الدولة�من�وراء��ذا��تجاه�إ���تطو�ر�ج�از�ا��نتا���الذي��عا�ي�من�الضعف�والتبعية��قتصادية،�ومن�

  .و�ستقالل��قتصاديثم�تحقيق�التنمية��قتصادية�

لقد��ان�التوجھ�السائد�����ذا�املخطط�نحو�الصناعات�الثقيلة،�حيث�جاء� 

�بفتح� �العمومية �املؤسسات �وقامت �التنمية، �عوامل �من ��و�� �املرتبة ��� �التص�يع �وجعل ��ش��ا�ي �البناء �دعم ��دف

�و�خر  �لالستغالل �أحد�ما �تمول��حساب�ن �ب�نما ��جل �قص��ة �بقروض ��ستغالل �نفقات �تمو�ل �يتم �حيث لالس�ثمار،

نفقات��س�ثمار�بقروض�طو�لة��جل�من�طرف�البنوك�التجار�ة�العمومية�وا��ز�نة�العمومية،�ولقد�منعت�املؤسسات�

�التم ��عملية �وقيام�ا �رأسمال�ا، ��شكيل �إلعادة �الصافية �بالتدفقات ��حتفاظ �من �مراقبة�العمومية ���دف �الذا�ي و�ل

مليار�دينار�جزائري،�والس�ب�����ذه�الز�ادة��و�قرار��68،56موارد�ا�املالية،�ولقد�بلغ���م��س�ثمارات�����ذا�املخطط�

�من� �مجموعة �إ���تحقيق �املخطط ��ذا �ولقد�س�� �الفروع�املي�انيكية �تخص�املحروقات، �صناعات�جديدة �إ�شاء الدولة

  :��داف

 من�الناتج�املح���ا��ام؛�%9مو�سنوي�يقدر�ب�تحقيق�معدل�ن -

 �عميم��ستقرار��قتصادي�عن�طر�ق�تدعيم�وإ�شاء�الصناعة؛ -

 .تح�ن�ورفع�مستوى�املع�شة�للس�ان�عن�طر�ق�دعم�أسعار�املواد�واسعة��س��الك�وتوجيھ��س��الك�العام�وا��اص -

�ثالث�  -2 �و�عت����عد��ذا�املخطط ��ستقالل، �ا��زائر�منذ �أعدتھ �تنموي مخطط

� �مبلغ �املخطط �ل�ذا �خصص �ولقد �و�جتماعية، ��قتصادية �للتنمية �110،22كمخطط �ك��امج�� مليار�دينار�جزائري

� ��عادل �ما �و�و �عمومية، �الر�ا����12اس�ثمار�ة �للمخطط �مرات �وأر�ع �الثال�ي �املخطط ��� ��س�ثمارات ���م مرة

  :ص�أ�م�اتجا�ات�وأ�داف��ذا�املخطط�فيما�ي��وتت���15ول،

 تدعيم��ستقالل��قتصادي�و�ناء�اقتصاد�اش��ا�ي�عن�طر�ق�ز�ادة��نتاج�وتوسيع�التنمية�ب�افة�ال��اب�الوط��؛ -

 ؛%10ع����قل�أي�بز�ادة�سنو�ة�مقدار�ا��%40رفع�الناتج�املح����جما���عند�حلول��جال�ا��قيقية�ب� -

�ا - �نظام �التاليةتدعيم ���داف �تحقيق �قصد �ال�سي���للقواعد�: لتخطيط �تنظيم �تحس�ن ��نجاز، �قدرات ��� الز�ادة

 املنتجة؛

 16.وضع�نظام��سعار�وجدول�وط���لألجور  -

�ثم� �زمن �طر�ق�التخطيط�الشامل �عن �الالمركز�ة �تحقيق�سياسة ��س���إ�� �املخطط ��ذا �أن �نجد �سبق �ما �إ�� باإلضافة

فاملخطط�الر�ا���الثا�ي��و�مكمل�للمخطط�الذي��سبقھ،�وتم���بمبلغ��س�ثمارات�الكب���ن�يجة�تحقيق�التوازن�ا���وي،�

  .ارتفاع�أسعار�النفط

فلم�تقم�ا��زائر�بأي�مخططات�فقط�قامت�بتكملة�ما�تبقى�من�املخطط�ن�الر�اعي�ن��ول�) 1979-1978(و�ال�سبة�للف��ة�

  :مار�ة�تتصف�ببعض�ا��صائص�و��والثا�ي،�وقد�تم��ت��ذه�املرحلة�ب��امج�اس�ث

 مليار�دج؛�190،07ا���م�الكب���من��س�ثمارات�البا���انجاز�ا�من�املخطط�الر�ا���الثا�ي�واملقدرة�ب� -

 ���يل�برامج�اس�ثمار�ة�جديدة�ملواج�ة�املتطلبات�ا��ديدة�للتنمية؛ -
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 ة�عن��زمة�الدولية؛أغلب�ال��امج�أعيد�تقييم�ا��س�ب�التغ��ات�ال���طرأت�ع����سعار�الناتج -

�سنة� - �خالل �واملعاد�تقييم�ا �مجموع��س�ثمارات�امل��لة �ال��خيص�املا����1978����54،78إن �مجموع مليار�دج�من

 17.مليار�دج�64،77املقدر�ب�

��قتصادية� -3 �السياسة �سبل �املخطط �ترسم �ال�� �الك��ى �املحاور إن

  :تكفل�تنظيم�استخدام�املنا���والوسائل�وال��امج����املدى�املتوسط�والبعيد���دف�و�جتماعية�ال��

 بفضل�التنمية�املستمرة؛��1990غطية��افة��حتياجات����آفاق� -

 توسيع�وتنو�ع��نتاج�الوط���وتكييفھ�مع�تطور��حتياجات�العامة�و�ذا�إلقامة�وتنمية��شاطات�اقتصادية�مت�املة؛ -

داخلية��شيطة�وقادرة�ع����عز�ز��ستقالل��قتصادي�بصورة�دائمة���دف�القضاء�ع���التوترات�بناء�سوق�وطنية� -

 الناشئة�من�املرحلة�السابقة؛

 .التقليل�من�القيود��قتصادية�ال����عرقل�حيو�ة�التطور��قتصادي -

�و�  �للتنمية��قتصادية ��مد �طو�لة ����التوج��ات �الف��ة �توج��ات��ذه �ت��يص �العشر�ة�يمكن �خالل - 1980(جتماعية

  :فيما�ي��) 1989

 استمرار�استفادة�القطاعات�من�نفس�الدعم�الذي�ش�دتھ�خالل�ف��ة�السبعينات؛ -

�نحو�الالمركز�ة� - �التوجھ �فعالي��ا��نتاجية�أي �واستقاللي��ا���دف�تحس�ن ��ي�لة�املؤسسات �وإعادة ��قتصاد تنظيم

 أك���قصد�تحقيق���داف�املسطرة؛

 خدام��مثل�للتج���ات�الصناعية�املتوفرة؛�ست -

 تحقيق�الت�امل�الشامل�ب�ن�الفروع�الصناعية�م�ن�ج�ة�و�ي��ا�و��ن�القطاعات��خرى�من�ج�ة�ثانية؛ -

 إ�شاء�املخططات�الوالئية�والبلدية�وتنمي��ا�و�عميق�ا�لتأط���ال�شاطات�وتحقيق�التوازن�ا���وي؛ -

 18.واملسا�مة����املخطط�إعطاء�القطاع�ا��اص�حقھ����املشاركة -

�ش�ل�املخطط�ا��ما����الثا�ي�مرحلة�م�مة����مس��ة�التنمية��قتصادية� -4

و�جتماعية�للبالد،�وإدراجھ����منظور�تنموي�طو�ل��مد،�وخاصة�أن�صورة�جزائر�ال�سعينات�تتوقف�ع���ما�أنجز��ذا�

  :جازات�املخطط�السابق�و��دف�املخطط�ا��ما����الثا�ي�إ���ما�ي��املخطط،�و�ذا��عتمد�ع���إن

- � �بوت��ة �عدد�م �امل��ايد �للس�ان ��ساسية ��حتياجات �لإلنتاج��%3،2تلبية �بال�سبة �النمو �مواصلة �مع سنو�ا

 و�س�ثمارات؛

 املحافظة�ع����ستقالل��قتصادي،�وذلك�بالتحكم����التوازنات�املالية�ا��ارجية؛ -

- � ��سي���املؤسسات�تدعيم ��� �والفعالية ��قتصاد �تنظيم �وخاصة �املجاالت �مختلف ��� �املحققة �املعت��ة املك�سبات

 والمركز�ة���شطة�واملسؤوليات؛

تحس�ن�فعالية�ج�از��نتاج�والتنمية�املكثفة�ل�افة�الطاقات�ال�شر�ة�واملادية�املتوفرة�والتوز�ع�التدر����ب�ن�الدولة� -

  19).املؤسسات�والعائالت(نو�عوان��قتصادي�

�ي�ل�الت��يح�ال�يك���املدعم�من� -5

 :طرف�صندوق�النقد�الدو���يت�ون�من

 :��دف�إجراءاتھ�إ��� 

 ؛إعادة�تخصيص�املوارد���دف�التخصيص��مثل�ل�ا،�وإزالة�ال�شو�ات� -
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 ؛"ا��وصصة"ترشيد�القطاع�العام�وتحو�ل��عض�املؤسسات�إ���القطاع�ا��اص� -

 تطبيق��سعار�ا��قيقية�وذلك�بتغي���نظام��سعار�القائم�وإلغاء�سياسة�الدعم�وتطبيق�نظام��سعار�ا��ر؛ -

 .قانونية���يع��س�ثمار�ا��اص�الوط���و�جن���بتوف���الب�ئة�املحفزة�لذلك،�الب�ية��قتصادية�وال -

��دف�السياسة�املالية�إ���ا��د�من���ز�م��انية�الدولة�وذلك�بتخفيض�النفقات�وز�ادة�املوارد� 

.بتحس�ن�النظام�الضر���

:��دف��ذه�السياسة�إ�� 

من�ا��ارج؛تحر�ر�أسعار�الفائدة�وجعل�ا��عكس�حقا�ندرة�رؤوس��موال�الناجمة�عن�ت�لفة��ق��اض�� -

تخفيض�سعر�العملة�املحلية�وذلك�من�أجل�رفع��لفة�السلع�املستوردة�وتخفيض��لفة�السلع�املصدرة�مما�يؤدي� -

.إ���تخفيض�الواردات�وز�ادة�الصادرات

:��دف�إ�� 

إلغاء�قيود�التجارة�ا��ارجية؛ -

إلغاء�احت�ار�الدولة�للتجارة�ا��ارجية؛ -

20.������موارد�الدولة�من�العملة�الصعبة���دمة�الديون�ا��ارجية -

  : حيث�تم�عقد�اتفاقيت�ن�مع�صندوق�النقد�الدو���تتمثل���� 

 .1989ماي��31 �� �ول  �ئتما�ي �ستعداد برنامج -

 .1991جوان��3برنامج��ستعداد��ئتما�ي�الثا�ي���� -

 تنفيذ ل��زائر�مقابل العال�� البنك و الدو�� النقد صندوق  من مساعدات و قروض منح إ�� �تفاقيتان �دفت����� 

  :�قتصادية،�يمكن�ت��يص�ا�فيما�ي���انطالقا�مما�سبق �صالحات من مجموعة

 ملنظومةا إصالح املواز�ي، ال��ز تقليص و النقدي، التدفق من با��د النقدية الكتلة توسع مراقبة -

  ا��مركية؛ و الضر��ية -

 موجبة؛ فائدة أسعار تطبيق و �جور  تجميد و �سعار تحر�ر -

 الدينار؛ قيمة تخفيض و الت��م من ا��د -

  21.�جن�ية �موال رؤوس بتدفق السماح ا��ارجية،�و التجارة تحر�ر -

 مسار ع�� ا��زائري  املصر�� نظامال والنقد وضع�القانون�املتعلق�بالقرض�1990و���  

 نظام تأس�س عنھ ونتج النقدية، والسياسة النقد دور  وإبراز املالية الوساطة وظيفة ت�شيط بإعادة تم�� جديد، تطور 

 واسعة،�وللبنوك استقاللية ظل �� و�ئتمان النقد �سي�� �� صالحياتھ �ل املركزي  للبنك مستو��ن،�وأعيد ذو مصر��

 من النقدية الدائرة عن الدولة م��انية دائرة فصل تم كما .مستقلة اقتصادية أعوانا بوصف�ا التقليدية ف�اوظائ التجار�ة

 وكذا سنة، �ل �� إجبار�ا واس��جاع�ا مد��ا، مع�تحديد امل��انية، ��ز لتمو�ل املركزي  البنك ل�سليف سقف وضع خالل

 من �جباري  �كتتاب وإلغاء سنة، 15 ع�� يمتد جدول  وفق ��اكمةامل املركزي  البنك تجاه العمومية ا��ز�نة ديون  إرجاع

 أداء من املالية واملؤسسات البنوك غ�� طبي�� أو معنوي  ��ص �ل ومنع العامة، لسندات�ا��ز�نة التجار�ة البنوك طرف

 22 .العمليات �ذه
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:وتتمثل����مرحلت�ن 

  :وتتمثل�أ�دافھ��� 

 العوملة �� �ندماج ثم ومن ، للتجارة العاملية للمنظمة لالنضمام تم�يدا ا��ارجية، التجارة لتحر�ر الالزمة الشروط توف�� 

 �قتصادية؛

  للعملة؛ ا��ارجية القيمة دعم �غرض الصرف احتياطات رفع 

 فائدة أسعار تحقيق و�التا�� �دخار، ع�� الدائنة الفائدة معدالت رفع مع للبنوك، ةاملدين الفائدة معدالت تحر�ر 

 فعالية وتحس�ن �س�ثمارات تمو�ل �� للمسا�مة املدخرات �عبئة مستوى  ع�� منافسة إحداث س�يل ،�� موجبة حقيقية

  الف��ة؛ خالل تحقيقھ املبت�� �قتصادي النمو معدل رفع ثم ومن ، املال رأس إنتاجية من بالرفع �س�ثمار،

  ا��ام؛ املح�� الناتج �� ومقبول  مستقر نمو تحقيق 

  الدينار؛ قيمة تخفيض 

  .النقدية الكتلة توسع من ا��د 

:تتمثل�أ�دافھ�فيما�ي�� 

 سنوات؛3 إ�� يمتد و�شمل �وسع �و -

  الت�اليف؛ بأقل السوق  اقتصاد إ�� التحول  مرحلة لتخطي النقدي �ستقرار إعادة �و -

 حقيقي نمو معدل يتحقق حيث املدفوعات، م��ان سلوك ضبط وكذا املا��، �ستقرار إطار �� اقتصادي نمو تحقيق -

  واستقراره؛ الصرف نظام إرساء ع�� ال��نامج�العمل ف��ة خالل  %5 ب�سبة املحروقات خارج �جما�� املح�� للناتج متوسط

 ا��مركية الرسوم تخفيض س�تم حيث ا��ارجية، التجارة تحر�ر الستمرار والضر��ية ا��مركية �جراءات من التخفيف -

  أق���؛ كحد  %50 �سبة إ��

  ا��ار��؛ ا��اري  امل��ان ل��ز التدر��� التخفيض إ�� ال��نامج ��دف -

 ال��نامج، ف��ة خالل ا��زائري  فردلل �س��الك ز�ادة ودعم �نتا��، القطاع مراعاة مع املوارد توز�ع -

 بمشاركة الغاز، تصدير لقدرات توسيع برنامج إنجاز مع املحروقات، خارج �نتاجية املباشرة لالس�ثمارات تفضيل مع -

  �جن��؛ املال رأس

23.املالية لألوراق سوق  إل�شاء التحض�� -

� �سنة  املؤشرات �عض أداء �� تحسن �ناك ةج� فمن التناقض من بنوع �قتصادية الوضعية تم��ت�1998فبعد

 من و ال�يك��، التعديل برنامج إطار �� اتخذت ال�� و�جراءات املحروقات أسعار ارتفاع �س�ب كم��ان ال�لية �قتصادية

أما��ذا�الواقع��قتصادي�اتج�ت�. البطالة معدالت بارتفاع م��و�ة �قتصادي النمو معدالت تباطؤ��� �ناك أخرى  ج�ة

  .�ومة�إ���تطبيق�برنامج���عاش��قتصاديا��

 أدوات من أداة ا��زائر، �� القرار متخذ منظور  من ال��نامج �ذا �عت�� -6

 را��زائ �� النمو ��لة دفع �� أساسا متمثل �و و .العام �نفاق سياسة �� واملتمثلة املعروفة �قتصادية السياسات

 وثالثة عملية أ�داف أر�عة ��عاش برنامج سطر .وا��دماتية �نتاجية للعمليات الداعمة و القاعدية املشار�ع ع�� مركز�ن

ا نوعية،  للقيمة امل�شئة لل�شاطات دعم �ساير�ا أن يجب الطلب،�ال�� ت�شيط إعادة من فتنطلق العملية ��داف فأمّ

 م��ا، املحلية السيما واملتوسطة، الصغ��ة �نتاج ومؤسسة الفالحية املس�ثمرة يةترق طر�ق عن الشغل، مناصب و املضافة

 حاجات �غطية تحس�ن و ال�شاطات��قتصادية انطالق بإعادة �سمح ال�� تلك خاصة القاعدية للم�شآت �عتبار ورد

  : وأ�دافھ����مليار�دينار�جزائري،�525ال�شر�ة�وقد�خصص�لھ�مبلغ� املوارد تنمية مجال �� الس�ان

  ا��زائري؛ �قتصاد وإ�عاش ا���وي  التوازن  تحقيق الشغل، مناصب إ�شاء الفقر، م�افحة 
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 مع�شة مستوى  معدل إ���تقليص أدت الك��ى، �قتصادية التوازنات اس��جاع أجل من املطبقة التعديل برامج إنّ  

 و�قتصادية �جتماعية ا��وانب جميع ل�شمل �صالح مسار تكثيف ع�� ا���ومة عمل ترك�� �ان ثم ومن .الس�ان

 .لل��وة الرئ���� املصدر تصبح أن من ا��زائر�ة املؤسسة تمك�ن أجل من الوط�� �قتصاد وتحر�ر

 املحلية �نتاج قدرات �عز�ز ودون  اقتصادي فضاء تحض�� بدون  بأنھ تق��� ن�يجة إ�� توصلت ا���ومة فإنّ  و�كذا�������

 �صالحات ع�� القائمة لإل�عاش إس��اتيجية إقامة فإنّ  الشرائية، القدرة إ�شاء ودون  املح��، �دخار بئة�ع ودون  وإ�عاش�ا،

 تفكك حدة من تز�د بل التطبيق �� سر�عة �عراقيل تصطدم قد الوط��، �قتصاد �يا�ل وإصالح ال�سي�� إلطار ال�امة

 و��يئة التفكيك آثار لت��يح النطاق واسع �عمل الضروري�القيام فمن وعليھ .و�جتما�� ا��غرا�� ع���املستوى  اقتصادنا

  .أفضل إ�عاش إ�� بالدنا

 إقرار�ا سبق ال�� واملشار�ع ال��امج وت��ة مواصلة إطار �� ال��نامج �ذا جاء� -7

�مبلغ��2004-2001 للف��ة �قتصادي ��عاش دعم مخطط إطار �� وتنفيذ�ا �لھ مليار�دينار�جزائري��4202،7وخصص

  :��داف�التالية من جملة لتحقيق النمو لدعم التكمي�� ال��نامج وضع

 أو السياسية �زمة �انت سواء ال�سعينات ف��ة خالل ا��زائر بھ مّرت ما أنّ  حيث  

ر �قتصادية �زمة �ة ضرورة وتوسيع�ا تحدي��ا من جعل �ش�ل العامة، �دماتا� ��م و نوع ع�� سلبا أثّ  تحس�ن قصد م�ّ

 الوط��؛ �قتصاد ازد�ار س�يل �� ا��اص القطاع ل�شاط كتكملة ج�ة ومن ج�ة، من املع���� �طار

 ا��انب �ان �فراد،�سواء مع�شة نمط ع�� املؤثرة ا��وانب تحس�ن خالل من وذلك  

 التعلي��؛ أو �م�� لص��،ا

 تطو�ر �� التحتية والب��  ال�شر�ة املوارد من كال يلعبھ الذي للدور  راجع وذلك  

 يجنب املتواصل أن�تطو�ر�ا إذا ا��ا��، ���الوقت �قتصادية املوارد أ�م من ال�شر�ة املوارد �عت�� إذ �قتصادي، ال�شاط

 �� بالتكنولوجيا و�ستعانة لألفراد واملعر�� التعلي�� املستوى  ترقية عن�طر�ق التقليدية املوارد ��ا تتم�� ال�� الندرة �لةمش

 ا��اص�من القطاع إنتاجية دعم �� و�ا��صوص �نتا�� ال�شاط تطو�ر �� جدا �ام دور  ل�ا الب���التحتية أنّ  كما ذلك،

  �نتاج؛ وعوامل وا��دمات السلع نتقالوا املواصالت عملية �س�يل خالل

  24.النمو لدعم التكمي��  لل��نامج ال��ا�ي ال�دف �قتصادي النمو معدالت رفع �عت��� 

8- �� �ا��ما��� �لل��نامج �املخصص �املبلغ مليار��21214: يقدر�ب�2014-2010إن

  25:مع�العلم�أنھ�تم�تقسيم�ال��نامج�إ���ثالثة�برامج�فرعية�تتمثل�فيما�ي���دينار�جزائري 

 %45،42 �سبة يمثل ما جزائري، دينار مليار 9903 يصل خاص برنامج من استفاد�  

 .ال��نامج إجما�� من

 إجما�� من  %38،52دج،�ب�سبة� مليار 8400 لھ املخصص املبلغ يقدر:  

 . ال��نامج

من %16،05 �سبة يمثل ما دج، مليار 3500 من استفادت 

. ال��نامج إجما��

  26:كما�يمكن�توضيح�أك���للتوز�ع�القطا���ل��نامج�التنمية�ا��ما�������النقاط�التالية

 :يتمثل���): قطاع�التنمية�املحلية�وال�شر�ة(تحس�ن�ظروف�مع�شة�الس�ان�برنامج� -1

 مليار�دينار�جزائر�ي؛�3700السكن�بمبلغ�� -

 مليار�دج؛�1898: ال��بية،�التعليم�العا��،�الت�و�ن�امل�� -

 مليار�دج؛�619ال��ة�بمبلغ� -

 مليار�دج؛�1800تحس�ن�وسائل�وخدمات��دارات�العمومية�بمبلغ� -
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 .مليار�دج�1886عات�بمبلغ�با���القطا -

 :برنامج�تطو�ر�ال�يا�ل�القاعدية -2

 مليار�دج؛�500قطاع��شغال�العمومية�والنقل�بمبلغ� -

 مليار�دج؛�2000قطاع�املياه�بمبلغ� -

 .مليار�دج�500قطاع�ال��يئة�العمرانية�بمبلغ� -

 :برنامج�دعم�التنمية�املحلية -3

 مليار�دج؛�1000الفالحة�والتنمية�الر�فية�بمبلغ� -

 مليار�دج؛�2000عم�القطاع�الصنا���العمومي�بمبلغ�د -

 .مليار�دج�500دعم�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�وال�شغيل�بمبلغ� -

 � �حوا�� �املخطط �ل�ذا �الدولة �إ����262رصدت �إضافة �تمول مليار�دوالر�وال��

� 7 %یقارب معدل�نمو تحقیق إ�� ��دف��ذا�املخطط حیث املالیة، والسوق  املالیة املؤسسات قبل منا��ز�نة�العمومية�

 200 بـ یقدر صرف احتیاطي ع�� باالعتماد القادمة للف��ة لالس�ثمار العمومي ال��نامج تجسید وس�تم 2019 سنة� آفاق مع

 الذي التنمیة ل��نامج اسیة�س املحاور  وتتمثل .دینار ملیار 5600 بـ املقدرة ضبط��يرادات صندوق  وأرصدة ملیار�دوالر

:��ي �� تجسیده �� ا��زائر�ة ا���ومة س�شرع

�والتخلص �� الوط�� �قتصاد اندماج ج�ود مواصلة خالل من و�ذا  �ا��ار��  محيطھ

 الصنا�� وتوسیع�ال�سیج �قتصاد وتنو�ع �س�ثمار ترقیة إ�� ��دف سیاسة بان��اج و�ذا للمحروقات، التبعیة من تدر�جیا

 ال�� الدعم العمومي�وعملیات �نفاق ب��شید مرفوقا املس�� �ذا و��ون  السیاحة، قطاع وترقیة الفال�� القطاع وتطو�ر

.ا���ومة ��ا تقوم

 امل�اسب ع�� واملحافظة السك�� ال��نامج إنجاز ج�ود مواصلة خالل من وذلك 

 �قلیمیة امتصاص�الفوارق  عملیة وتثم�ن دائم �ش�ل الس�ان مع�شة مستوى  تحس�ن �سا�م��� مما وترقی��ا یة�جتماع

.البالد مناطق ب�ن املتوازنة التنمیة مس�� وترقیة

:ی�� ما تحس�ن إ�� القادم التنمیة برنامج ی�دف املجال �ذا و�� 

 و�تصال؛ ا��وار قنوات ترقیة عل ���ع بما �شاركیة دیمقراطیة ترسیخ -

 �جتماعیة؛ �فات أش�ال �افة وم�افحة العدالة استقاللیة �عز�ز -

 الب��وقراطیة؛ ومحار�ة ا���امة نوعیة تحس�ن -

 امل��ایدة؛ املواطن�ن لطلبات لالستجابة نوعي��ا وتحس�ن العمومیة ا��دمة تحدیث -

27.ال�سی�� �� الالمركز�ة مسار وتجسید املحلیة الشؤون �سی�� �� املد�ي جتمعامل إشراك ع�� العمل -

�خالل�الف��ة� �املؤشرات�تحسن �معظم �عرفت �من�2014- 2000وقد �العديد ��عا�ي �ا��ا�� �الوقت ��� ��قتصاد �لكن ،

طية�و�عت���ا��زائر�من�املشا�ل��س�ب�أزمة�النفط��خ��ة�ال����ع�ش�ا�العالم�بأكملھ�وتأثرت�بھ��ش�ل�خاص�الدول�النف

  :بي��ا،�و�ذلك�ف�ناك�العديد�من�التحديات�ال���تقف�أمام�تحقيق�ا�للتنمية�املستدامة�ن��ص�ا����النقاط�التالية

��قتصادي�  �التحليل �من�خالل�ا �يتم �املؤشرات�ال�� �ش�ل�النمو��قتصادي�أ�م

�والذي�يتعلق�بارتفاع�مستمر  �بلد �النمو��قتصادي��ألي �لتحليل �كأداة �ا��ام �الناتج�املح�� �و�عتمد �واملداخيل، ��نتاج ��

بال�سبة� املناخیة والظروف املحروقات ارتباطھ�بأسعار أن إال ا��زائر �� �قتصادي النمو مستوى  تحسن ورغمالوط��،�

�مختل جعلھ الفال��، للقطاع �مع�ا �تحمل �وال�� �التقلبات �من �العديد �من ��قتصاد ال�� التحدیات ف�عا�ي  يواح��ا

من� ا��زائر تمكنت التكمی�� وال��نامج �قتصادي ��عاش دعم برنامج إطار �� املتخذة �صالحات و�فضل .ا��زائري 
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 ترجع املعدالت �ذه أن ،�غ��)01(و�ذا�ما�يت���من�خالل�ا��دول�رقم� النمو معدالت وتحس�ن ال�لیة املؤشرات تحس�ن

�عام�(املحروقات�الذي�تراجع�خالل�الف��ة��خ��ة� قطاع داخیلم إ�� أساسا �النخفاض�) 2014منتصف �رئ�سية كن�يجة

 .أسعار�النفط�����سواق�العاملية

Source: banque d’Algérie.  

حسب�الديوان�الوط���لإلحصائيات��2015- 2000إن�املعدل�املتوسط�للبطالة����ا��زائر�خالل�الف��ة� 

 أغلب أن نجد �خ��ة السنوات �� تطبيق�ا تم ال�� ال��قيعية ال�شغيل لسياسة باملائة،�فنظرا����11،34ا��زائر�ما��س�تھ�

 باشر�ا ال�� والو�مية الفاشلة املشار�ع وعديد ال�شغيل قبل ما عقود عل��ا �غلب دائمة ول�ست مؤقتة الشغل مناصب

 طرف من العمالة اس�يعاب �سبة ذلك إ�� إضافة ورق، ع�� ح�� مجرد و�قيت الشباب و�شغيل دعم و�الة إطار �� الشباب

� بلغت وال�� ا��اص القطاع �سنوات �خالل �متوسط ��2015- 2010كمعدل �يفوق �صفة��58ما �عل��ا �يط�� �وال�� باملائة،

.التعاقد�والظرفية

Source : Office National des Statistiques: ONS. 

 ع�� الدو��  النقد صندوق  قبل من املفروضة �نكماشیة والسیاسات ال�يك�� التعدیل سیاسات أدت لقد 

:ی�� �جتما���كما بالوضع ا��اصة �حصائیات �عض تقدیم یمكن حیث فق��ة، واسعة فئات ظ�ور  إ�� ا��زائر

 % 15 من إ���أقل لتصل 2005 سنة % 23 إ�� 2001 سنة % 32 من) سنة 15 من أك��(الكبار ب�ن �میة �سبة انخفاض -

  �میة؛� محو برامج وتنفیذ لألطفال املدر��� الدعم ن�یجة 2014 سنة

 حدود ل�ستقر��� 2005 سنة دوالر 3000 إ�� 2001 سنة دوالر 1500 من إنتقل ا��ام الداخ�� �نتاج من دالفر  نص�ب -

   ؛2014سنة� دوالر 3500

 دج 18000 إ�� لیصل 2005 سنة دج 1500 إ�� 2001 سنة دج 9000 من املضمون  الوط�� لألجر �د�ى ا��د انتقال -

 ؛2012سنة� من بدایة

 .للشرب الصا��ة املیاه وتحسن الوقائیة ال��امج بفضل الشعبیة �وساط ب�ن املعدیة مراض�  مجال �� الوضع تحسن -

 سیما ال ا���ود مضاعفة ا���ومة ی�ب���ع�� أن� إال ا��زائر، �� الفقر م�افحة مجال �� امل��وظ التحسن من و�الرغم

 لوزارة الفقر م�افحة م�مة وإسناد الفقر فحةم�ا �� وا��ة إس��اتیجیة وتب�� الضرور�ة الغذائیة السلع دعم مجال ��

  28.الوط�� التضامن

نجد�أن�الت��م�من�ب�ن�أ�م�املؤشرات�ال����عتمد�عل��ا�قياس�التنمية�املستدامة،�حيث�نالحظ�أن� 

� �غاية �إ�� �تذبذبا �عرف ��2015املعدل �رقم �ا��دول �خالل �من �نالحظ �)04(كما ��رتفاع �من �نوعا �عرف �أنھ �حيث خالل�،

�أسعار��عض�املواد� �إ���الز�ادات�الكب��ة�����جور�وارتفاع�فاتورة��ست��اد�وارتفاع البعض�السنوات�وذلك�راجع�أساسا

. املستعملة����البناء�والصناعات�الغذائية�وغ���ا
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�ول�ا �وطيدة �املستدامة �والتنمية �الراشد �ا��كم �ب�ن �والنمو�داخل���عت���العالقة �التطور ���لة �دفع ��� �كب��ة أ�مية

البالد،�من�خالل�الدور�الذي�يلعبھ�ا��كم�الراشد����تحقيق�التنمية�املحلية�فقد�سعت�السلطات�العمومية�إ���محاولة�

س��كز��إرساء�تداب���وإجراءات�من�شأ��ا�ترشيد�ا��كم�املح���وتحقيق�التنمية�املستدامة����ا��زائر�ومن�خالل��ذا�املحور 

�لتحقيق� �رئ���� �ك�دف �الراشد �ا��كم �تطبيق ��� �ا��زائر�ة �الدولة �قبل �من �املتبعة �و�س��اتيجيات ��ليات �أ�م ع��

  .�ستدامة����التنمية�الوطنية

 دراسات �� جاء ما ع�� �عتماد محاولة خالل من الراشد ا��كم بموضوع ا��زائر�ة للسلطة امل��ايد ��تمام ظ�ر

 مستوى  ع�� جاء حيث لھ النظر�ة �سس تطبيق آليات ف�م محاولة و الراشد ا��كم حول  ومشار�عھ الدو�� البنك

 حقوق  �اح��ام الديمقراطية القيم ملنظومة امل�ونة املش��كة باملعاي�� التمسك محاولة الدستور�ة و القانونية التنظيمات

 عن الفساد ظا�رة م�افحة و �جتماعية العدالة �عزز  ديمقراطية دولة لبناء �سس ووضع �ساسية حر�اتھ و ��سان

  29:أ�م�ا و ال�شر�عات مختلف إصدار طر�ق

 .2001جوان��26املؤرخ�����09/01والقانون�رقم��1966جوان��08املؤرخ������156/66مر�رقم� 

ة�العامة�لألمم�املتحدة�انضمام�ا��زائر�والتوقيع�ع���اتفاقية��مم�املتحدة�مل�افحة�الفساد�املعتمد�من�قبل�ا��معي 

 .2004أبر�ل��19املؤرخ�����128/04مرسوم�رئا����رقم��2003أكتو�ر�����31

 .املتعلق�بالوقاية�من�الفساد�وم�افحتھ�2006فيفري��20املؤرخ�����01/06القانون�رقم� 

ام�وا��اص�ممثل�من�القطاع�الع�100وال���تت�ون�من��2005تأس�س�ال��نة�الوطنية�حول�ا��كم�الراشد����مارس� 

 .واملجتمع�املد�ي

 يمكن و املؤسسات�ا���ومية مستوى  ع�� �داري  الفساد ع�� القضاء إ�� �س�� ال�� العر�ية الدول  ب�ن من ا��زائر و

 التنمية معوقات أك�� من �عت�� ال�� �ذه�الظا�رة مواج�ة أجل من ا��زائر اتخذ��ا ال�� �جراءات خالل من ذلك نلمس أن

 30:ي�� ما �جراءات �ذه أبرز  ومن 2 املستدامة

 .2004أوت��25،�وصادفت�مع�التحفظات����2003 د�سم�� 09 �� وقعت  الفساد مل�افحة املتحدة �مم اتفاقية 

�07وصادقت�مع�التحفظات�����2000د�سم����12وقعت���� الوطن ع�� املنظمة ا��ر�مة مل�افحة املتحدة �مم اتفاقية 

 .2002أكتو�ر�

  إفر�قيا شمال و �وسط للشرق  املالية باإلجراءات املعنية العمل فرقة �� مؤسس وعض ا��زائر 

 .�ر�اب وتمو�ل �موال غسل مل�افحة طوعية إقليمية كرابطة ،2004نوفم������30 أ�شأت ال��

 .العاملية الشفافية منظمة مع الوطنية الوصل صلة �� الفساد مل�افحة ا��زائر�ة الرابطة 

 أج�زة بإصالح مرتبطة رسمية حمالت عن و�عالن ال�شر�عات ووضع �ج�زة استحداث تم الفساد فحةم�ا أجل ومن

 :م��ا دولية

��مر� ��� �العقو�ات �ضمن �تدرج �الفساد �جر�مة ���156/66انت ��08بتار�خ �ثم�1966جوان ،

ت�السلطة�بتقن�ن�آلية�للوقاية�من�الفساد�وم�افحتھ�وذلك�،�ثم�قام1997جانفي��11املؤرخ�����04/97املرسوم�الرئا����

� �ا��ر�فية �الدورة ���اية ��� �عليھ �املصادقة �تمت �ال�� �وم�افحتھ �الفساد �من �للوقاية �القانون �نص �و�مر�2005بموجب ،

01/06�� ��20الصادر��� �و 2006فيفري �والشفافية �ال��ا�ة �ودعم �للفساد �للتصدي �بالتداب���القانونية �جاء �الذي �س�يل�،

وتدعيم�التعاون�الدو���وتبادل�املساعدات�التقنية�من�أجل�معا��ة�مراحل�الفساد�بالوقاية�وقد�حدد�القانون����اص�

 :.املعني�ن�بھ

 .استعمال�ا حسن ع�� والس�ر العمومية لألموال البعدية بالرقابة م�لف �و : 

 الرشوة من والوقاية ا��ياة��قتصادية ع�� الشفافية إضفاء أجل من : 

 .ا��م�ور�ة لرئ�س سنوي  تقر�ر برفع م�لف ف�و ومحار���ا،
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  ب�ن�السياق�النظري�وإش�الية�التطبيق... حالة�ا��زائر–ا��كم�الراشد����تحقيق�التنمية�املستدامة�دور 

  

..

 تحت وتقع معنو�ة مالية�و���صية واستقاللية إدار�ة �سلطة تتمتع : 

 .ا��م�ور�ة رئ�س سلطة

 و���يص�ا �ج�زة �عان��ا�مختلف ال�� واملشا�ل �ختالالت جميع �� النظر أجل من : 

 .ل�ا مناسبة حلول  واق��اح

 من ا��د مسألة ع�� التأكيد و�بقى الفساد، ان�شار من ل��د أخرى  آليات تأس�س تم السابقة �ليات إ�� باإلضافة

 الشفافية إضفاء �غرض املد�ي املجتمع اش��اك وضرورة ال�يئات �افة ع�� للقانون  ��الفع التجسيد بضرورة الفساد

  .الفساد قضايا مع التعامل �� واملساءلة

من�سنة�إ��� املؤشرات جميع تذبذب��� تظ�ر الراشد ا��كم مقومات حول  الدو�� البنك يصدر�ا ال�� املؤشرات أ�م إن

 الديمقراطية إقرار إ�� الرامية ا��زائر �� ا���ومية السياسات استمرار عن ناتج و�ذاى�ثابتة��س�يا�أخرى��إال�أ��ا�تبق

 و �قتصادية �صالحات خالل من و�ذا املساءلة وإقرار الفساد ومحار�ة التعب�� حر�ة ف��ا بما والسياسية �قتصادية

�عد�أن��2014سنة��0،48-إ����2000نة�س�0،96-��ا،�حيث�انتقل�مثال�مؤشر�فعالية�ا���ومة�من� قامت ال�� املؤسساتية

  32.خالل�با���السنوات�0،5-و�0،6-�ان�ب�ن�

 الراشد ا��كم قواعد إرساء مجال �� ا��زائر�ة الدولة باشر��ا ال�� �س��اتيجيات و �صالحات أ�م رصيد خالل فمن

 من البد ال�� واملتطلبات  ائصالنق �عض وجود �ع�� ال و�ذا ا��كم نوعية تحس�ن �غية تبدل ج�ودا �ناك أن �ستخلص

 املناسب املناخ لتوف�� تؤدي خاصة إجراءات ووضع تداب�� باتخاذ ذلك و الرشاد ب�ئة تحقيق و القانون  دولة إلرساء توافر�ا

   :خالل من للتنمية إس��اتيجية رؤ�ة يتطلب و الديمقراطية املمارسة لتفعيل

 الكث�� ببذل الديمقراطية تتحدد ��ذا و املواطن إ�� تقدم ال�� ا��دمات نوعية إ�� إضافة  بالديمقراطية التنمية عالقة 

 التنمية عملية ع�� الزمن من لعقود سيطرت حيث الدولة دور  تحو�ل خالل من �قتصادي التخلف من ل��روج ا���ود من

   . السياسية و �جتماعية النوا�� مختلف ع�� و �قتصاد مؤشرات ع�� �ثر بالغة� ل�يمن��ا �ان كما 

  .املس�ثمر�ن ثقة اس��جاع خالل من ا��اص للقطاع املالئمة الب�ئة ��يئة 

 .مالئمة� واجتماعية اقتصادية لب�ئة ��ي�تھ �� جو�ري  دور  من لھ ملا العام القطاع دور  القطاع دور  تفعيل إعادة  

  . التنمية أطراف ملختلف املؤسسية القدرة تنمية و بناء 

 القطاع مشاركة التغي�� �عكس أن �غرض العام القطاع �ي�لة وإعادة الدولة مؤسسات ختلفم وإصالح �ي�لة إعادة 

  . املد�ي واملجتمع ا��اص

�إ��� �دولة �أي �طرف �من �إتباع�ا �يؤدي �ال�� �القواعد �من ��و�مجموعة �الراشد �ا��كم �أن �يت�� �سبق �ما �خالل من

تدامة����بمثابة�ال�دف�الذي��س���الدول�املتقدمة�والنامية�ع���تحقيق�فوائد��عود�ع���التنمية�إيجابا،�فالتنمية�املس

حد�سواء�إ���تحقيقھ�وال��اق�بمس��ة�النمو�العال���الذي��عرف�تطورا�عاما��عد�عام،�وا��زائر��عت���من�ب�ن�الدول�ال���

�والسياسي ��قتصادية ��غي���الب�ئة �ورا��ا �من ���دف �قرارات �ع�� �تحوي �اس��اتيجيات �بوضع �للبالد�قامت �و�جتماعية ة

 إ�� دراسات�ا��كم�الراشد معظم ان��ت فقد�.نحو��فضل�والوصول�إ���تحقيق�التنمية�املستدامة����ظل�رشادة�ا��كم

 فعل رد ا��سبان �� تضع ا���ومة يجعل من�دولة�إ���أخرى،�ما ال�شر�عية املؤسسة تؤديھ الذي الدور  ب�ن اختالفا �ناك أن

  . إضفاء�الشرعية بالتا�� و واملساندة للتأييد باطل ذلك و ال�يئة �ذه

و�التا���فإن�ا��كم�الراشد�من�الر�انات�ال����س���الدولة�ا��زائر�ة�إ���تحقيق�ا����ظل�التحديات�ال���تقف�دون�

�إ��� �وللوصول �عل��ا، �تب�� �ال�� �الفواعل�املحور�ة �من �باعتباره �إ���التنمية�املستدامة �الوصول �كبح �و�التا�� ��داف�ذلك

�التعب��� �حر�ة �دفع �الشفافية، �و�شر �الفساد �محار�ة �ع�� �العمل �من �ل�ا �البد �ا��زائر�ة �السلطات �قبل �من املرجوة

��ستقرار� �تحقيق �ع�� �العمل �وا���ومة �املواطن �ب�ن �الثقة �ورفع �املد�ي �للمجتمع �السياسية �واملشاركة والب��وقراطية،

  .اع�ا��اص�من�خالل�توف���الب�ئة�املالئمة�لھسيا����وإصالح�السلطة�القضائية،����يع�القط
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:   

��دف��ذه�الورقة�البحثية�إ���التعرف��قتصاد��خضر�وع���أ�م�السياسات�ال���يمكن�ت�ن��ا�لإلنتقال�إ����ذا�النوع�من�

�التع �ومن�ثم �تحقيق�النمو��قتصادي�امل�شود، ��� �ا��زائر�ضمن��قتصاد�الذي��سا�م �ال���ت�ن��ا �ع����س��اتيجية رف

���� �تحقيقھ �عن ���زت �الذي �النمو��قتصادي �لتحف���ولتحقيق �أسا��� ��خضر�كمطلب ��قتصاد �إ�� �لإلنتقال مساع��ا

  .إطار��قتصاد�الب��

    .�قتصاد��خضر،�إس��اتيجية�ا��زائر،�النمو��قتصادي: 

Abstract:  

   This paper aims to identify the green economy and the most important policies that can be adopted for the 

transition to this type of economy, which contributes to achieving the desired economic growth, and thus 

identify the strategy adopted by Algeria in its efforts to move to the green economy as a basic requirement 

to stimulate and achieve economic growth that failed For its achievement within the brown economy. 

Key words: green economy, Algeria strategy, economic growth. 
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ال�شك�أن�خيبة��مل�من�النظام��قتصادي�السائد�سا�مت����إعطاء�دفع�قوي�لفكرة��قتصاد��خضر�ال��� 

��زمات� �عن �الناتج �باإلر�اق ��حساس �سا�م �كما �العالم، �دول �ح�ومات �مختلف �قبل �وقبوال�من �وترحيبا �رواجا لقيت

��ش�د��ا�دول�العالم�سنة�ول�لأللفية�ا��الية�بما�ف��ا��زمة�املالية�ال�العديدة�ال���أدت�إ���ا��يار��سواق�خالل�العقد�� 

كما�ش�د����نفس�الوقت�ظ�ور�أدلة�ع���وجود�طر�قة�للتقدم�وامل����إ����مام�بظ�ور�نظام�إقتصادي�جديد،�ال��2008

فارقات��جتماعية،�وتب�ن��دلة�ي�ون�فيھ�الوصول�إ���ال��اء�ع���حساب�تنامي�املخاطر�البي�ية�والندرة��ي�ولوجية�وامل

��خضر�لھ�ما�ي��ره�إجتماعيا�واقتصاديا،�كما�أن��ناك�����دامغة�جاءت�ملساندة� املتنامية�أن��نتقال�إ����قتصاد

مضاعفة�ا���ود�ال���تبذل�ا�ا���ومات�والقطاع�ا��اص�للمشاركة�����ذا�التحول��قتصادي�الذي��عد�تم�يدا�ملجال�

لمنتجات�ا��ضراء�من�خالل�رفع�الدعم�وإصالح�السياسات�ومنح�حوافز�جديدة�وتمت�ن�الب�ية�التحتية�للسوق�املنافسة�ل

وآلياتھ�وإعادة�توجيھ��س�ثمارات�العامة�وتخض���املش��يات�العامة،�أما�بال�سبة�للقطاع�ا��اص�ف�نا�الفرصة�ا��قيقية�

.من�القطاعات�ال�امةال���ي�يح�ا�نتقال�إ����قتصاد��خضر����العديد�

�قطاع�       �ع�� �أسا��� ��ش�ل ��عتمد �والذي ���ا �القائم ��قتصادي �النظام �خيبات �عانت �ا��زائر�طاملا �أن و�ما

�تباطؤ� ��� �سا�مت �أ��ا �فضال�عن �تتع�����ا ��قتصادية �التنمية �عملية �من �جعلت �حادة �أزمات �ش�د �الذي املحروقات

�النمو�� �توتراجع �أصبح �فقد ���ا، �نظاقتصادي ��خضر�مطلب�محول ��قتصاد �إ�� �الب�� ��قتصاد �من ��قتصادي �ا

لتحف���النمو��قتصادي���ا�ومن�ثمة�إعادة��عث�العمليات�التنمو�ة�ال���قد�تن������الوصول�إ���تحقيق�مبتغا�ا�بل�قد�

لظروف�ال����ساعد�ع���تتمكن�من�ضمان�الوصول�إ���تحقيق�تنمية�مستدامة���ا،�إال�أن��ذا�التحول�س�تطلب���يئة�ا

��يئة�املناخ�املناسب�ل�ذا�التحول�وال���تتضمن�مجموعة�من��نظمة�و�ليات�ال���تضم�ال�شر�عات�واللوائح�الوطنية،�

السياسات�وسبل�الدعم�وا��وافز�املادية����ظل�إح��ام�لألنظمة��ي�ولوجية،�وقبل��ل�ذلك�املساواة��جتماعية�ب�ن��ل�

  .فئات�املجتمع

  :من��ذا�املنطلق�ت��ز�معالم�مش�لة��ذه�الورقة�البحثية�كما�ي��   

  

��قتصاد��خضر�من�خالل�التعرف�ع���أ�دافھ،��  ��دف��ذه�الورقة�البحثية��ش�ل�أسا����إ���التعرف�ع��

وأ�م�السياسات�الواجب�تطبيق�ا�للتحول�إ����ذا�النوع�من��قتصاد،�باإلضافة�إ���الوقوف�ع����س��اتيجية��تحدياتھ

��قتصاد� �إ�� �التحول �أ�مية �خالل �فتظ�ر�من �البحثية �الورقة ��ذه �أ�مية �عن �أما ��نتقال، �ا��زائر�ل�ذا �أعد��ا ال��

قتصادي�مستدام�ع���املدي�ن�املتوسط�والطو�ل،�باإلضافة�ال����خضر�ال���تتج���من�خالل�مسا�متھ����تحقيق�نمو�إ

  .تطلعات�الدولة�من�تحول�ا�نحو��قتصاد��خضر

لإلجابة�ع���املش�لة�ال���تم�طرح�ا�ضمن��ذه�الورقة�البحثية�س�تم�تقسيم��ذا�العمل�إ���محور�ن،�س�تم�  

سياسات�ال���يجب�إتباع�ا�لضمان��نتقال�إ����قتصاد�����ول�التعرف�ع����قتصاد��خضر�وع���أ�م�التحديات�وال

�خضر،�أما����الثا�ي�فس�تم�الوقوف�ع����س��اتيجية�ال���ت�ن��ا�ا��زائر����إطار�مسعا�ا�للتحول�إ����قتصاد��خضر�

  .���2050أفق�سنة�
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،�وتب�تھ�ا��معية�العامة�2008ضر�كأحد�ابت�ارات�برنامج��مم�املتحدة�للب�ئة�سنة�ظ�ر�مصط����قتصاد��خ

� �ش�ر�جانفي ��� �املتحدة ��عرف��2009لألمم �الذي �املستدامة �للتنمية �املتحدة �مؤتمر��مم � ��عقد �قرار�ا �أصدرت عندما

� �ر�و ��20+بمؤتمر ��2012سنة �با�تمام �املصط�� ��ذا �فحظي �رئ�سيا، �عنوانا �منھ �والسياسي�ن�وجعلت البي�ي�ن

  :  و�قتصادي�ن�ورجال��عالم،�لذا�س�تم�التعرف�ع����ذا�املصط���وع���تحدياتھ�وأ�م�سياسات�التحول�إليھ�كماي��

  :1مّر�ظ�ور��قتصاد��خضر�باملراحل�التالية

ال���تتو���دراسة�العالقة�" ��نة�بورتالند"املعنية�بالب�ئة�والتنمية�تم�إ�شاء�ا��معية�العامة�: ��1982نة�بورتالند�سنة�*  

� �و�عد �والب�ئة، �التنمية ��05ب�ن �املعروف �تقر�ر�ا ��شرت �املش��ك"سنوات �مع�" مستقبلنا �املستدامة �التنمية �عرف الذي

  توضيح�العالقة�املتالزمة�ب�ن�التنمية�والب�ئة�كما�أكد�استحالة�الفصل�بي��ما،

زادت�ش�رة�وان�شار�مصط���التنمية�املستدامة����مؤتمر�الب�ئة�الذي�عقدتھ�: 1992بر�و�دي�جان��و�سنة��قمة��رض *

والذي�أقر�بضرورة��عاون�الدول�ع���ال��و�ج�إلقامة�نظام�إقتصادي�دو���منفتح�" إعالن�ر�و"�مم�املتحدة،�وأصدر�فيھ�

� �وتم�اعتماد �الدول �ل�ل �نمو�إقتصادي ����تحقيق ��سا�م �ال�ح�� �القرن �أعمال ���شطة�21جدول �برمجة �تمت ،�حيث

  املتعلقة�بالب�ئة�والتنمية�باإلضافة�إ���وضع�آلية�لتمو�ل���شطة�التنفيذية�للمبادئ�املعلنة�خاصة����الدول�النامية،

د�ال�دف��سا����ملؤتمر�كيوتو�بضرورة�العمل�ع���ا��د�من�انبعاثات�الغازات�: 1997مؤتمر�كيوتو�سنة�*  الدفيئة�من�حدّ

  ،2خالل�استحداث�آليات�ثالثة�من�أجل��س�يل�عملية�تخفيض�مستوى�الغازات�الدفيئة�املس�بة�لإلحتباس�ا��راري 

مع�تحديد��21إ�عقد���دف�تقييم�التقدم�ا��اص�باألجندة�: 2002املؤتمر�العال���للتنمية�املستدامة�بجو�انز�ورغ�سنة� *

  ة�للسنوات�العشر�القادمة،أ�داف�جديدة�تتواءم�مع�التغ��ات�ا��ديد

خالل��ذه�السنة��ان�العالم��ش�د��زمة�املالية،�فتع��ت�بذلك�ا���ود�الرامية�إ���بلوغ���داف��نمائية�: 2008سنة� *

��قتصادية� �والنظر�ات �املفا�يم �النظر��� �إعادة �إ�� �وا���ومات �الدول �من �العديد �ف��أت �املستدامة، �التنمية وتحقيق

سيما�تلك�املتعلقة�بال��وة�و�زد�ار،��مر�الذي���ع�ع���البحث�عن�مخاطر�يمكن�مصادف��ا����املستقبل�التقليدية�ال 

القر�ب،�وقد�تم�التوصل�إ���ايجاد�أدلة�حول�املخاطر�الطبيعية�وتأث��ا��ا�ومن�ثم��ع��اف�بمخاطر�التغ���املنا���وتد�ور�

،�2008ادرة�شاملة�حول��قتصاد��خضر�من�قبل�برنامج�الب�ئة�سنة�النظام��ي�ولو��،�فتم�����ذا�الصدد�إطالق�مب

  وال�����دف�إ���وضع�السياسات�العامة�ومسارات�العمل�لتحقيق�نمو�إقتصادي�أك���إستدامة،

أ�عقد��ذا�املؤتمر��غية�توجيھ�السياسات�ع���مستوى�عال�مع�التأكيد�: 2009مؤتمر��و���اغن�للتغ��ات�املناخية�سنة� *

�الصناعيةع��� �الدول �ال����ع�دت���ا ��ل��امات �السيما �الرئ�سية �القضايا �من �لعدد �قررت�3ضرورة�إيجاد�ا��لول ،�كما

�بمقت����القرار� �العامة �سنة��64/263ا��معية �املستدامة �للتنمية �املتحدة �مؤتمر��مم �س��كز�ع���2012تنظيم �الذي ،

  القضاء�ع���البطالة�كعنصر�محوري�لإلقتصاد��خضر،

�قضايا�الب�ئة�ضمن�النظام�:2010املنتدى�البي���الوزاري�العال���بأندون�سيا�سنة� * �الفرصة�ملناقشة أتاح�لوزراء�الب�ئة

�نحو� �ال��يح �الطر�ق �أنھ �إ�� �التوصل �وتم �املطروحة، �املواضيع �أ�م ��خضر�أحد ��قتصاد �ف�ان ��طراف، متعدد

  رطا�أساسيا�إلرساء�أسس�اقتصادية�أك���استقرارا،�إقتصاد�عال���أك���قوة�ونظافة�وإنصاف�كما��عد�ش
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لم�يكن����نفس�إطار�املؤتمرات�السابقة،�وقد�تم�فيھ��تفاق�ع���تمديد�العمل�ب��وتو�ول�: 2011مؤتمر�دور�ان�سنة� *

  ،4كيوتو�إ���جانب�إ�شاء�صندوق�أخضر�ملساعدة�الدول�النامية�ع���مواج�ة�ظا�رة�التغ���املنا��

�ان��دف�ا�تأم�ن��ل��ام�السيا����املتجدد�تجاه�التنمية�املستدامة�إ���جانب�تقييم�التقدم�: 2012سنة��20+قمة�ر�و� *

�موضع� �ع�� �أسا��� �ال��ك���و�ش�ل �تم �كما �ا��ديدة، �للتحديات �والتصدي �عل��ا �املتفق ���داف �تحقيق ��� املحقق

  . تدامة�و�طار�املؤس����للتنمية�املستدامة�قتصاد��خضر����سياق�القضاء�ع���الفقر�وتحقيق�التنمية�املس

�قتصاد��خضر�مصط���مركب�يت�ون�من��عت��و��خضر�ومنعوت��و��قتصاد،�

�أو�ع����قل�الصديقة�ل�ا،��فوصف��قتصاد�بأنھ�أخضر��ع���أنھ� واللون��خضر�يرمز�إ���املمارسات�الرحيمة�بالب�ئة

�ير  �ع���إقتصاد �يقوم �الذي �أو��سود �الب�� �لإلقتصاد ��عت���معاكسا ��مر�الذي �موارد�ا، �است��اف �من �و�حد �الب�ئة ا��

استخدام�الوقود��حفوري��الفحم�ا���ري�والنفط�والغاز�الطبي��،�و�ما�أن��قتصاد�والب�ئة�قر�نان�يؤثر��ل�م��ما����

�بي�� �العالقة �معرفة ��ان �بما ���مية �من �طبيعية��خر��ان �موارد �من �ف��ا �بما �الب�ئة ��� ��قتصادي �ا��انب �و�تج�� ما،

وما�يحتو�ھ�جوف��رض،�ف�ذه�املوارد��ل�ا��عد�القاعدة��ساسية�لتحقيق�التنمية�" املاء،�ال��بة،�ال�واء�وال�ائنات�ا��ية"

��نبعاثات �فيھ �تقل �اقتصاد �أنھ ��خضر�ع�� ��قتصاد �النظر�إ�� �فيمكن �كفاءة���قتصادية، �فيھ �وتزداد الكر�ونية

  :5استخدام�املوارد�الطبيعية،�من��نا�يمكن�الوقوف�ع����عض�التعار�ف�لإلقتصاد��خضر�كما�ي��

�و�إقتصاد�ي�تج�عنھ�تحسن����رفا�ية���سان�وتحقيق�ملبدأ�املساواة��جتماعية�و�قلل�بصورة�م��وظة�من�املخاطر�" *

�امل �ندرة �معدالت �من �و�خفض �وحاالت�البي�ية، �املخاطر�البي�ية �من �با��دّ �نفسھ �الوقت ��� �العناية �مع ��ي�ولوجية وارد

  ،"ال����ي�ولو��

��خضر�بأنھ * ��قتصاد �الشمسية�: "عرف�شابل ��الطاقة �املتجددة �الطاقة �قطاع �النظيفة،�يت�ون�من �الطاقة اقتصاد

�وكفا �ا��ضراء �املبا�ي ��رضية، �ا��رار�ة �والطاقة �الر�اح �استخدام�وطاقة �وكفاءة �التحتية �الب�ية �تكنولوجيا، �الطاقة ءة

الطاقة�والنقل�وإعادة�التدو�ر�وتحو�ل�النفايات�إ���طاقة،�وأن��قتصاد��خضر�ال�يقتصر�فقط�ع���القدرة�ع���إنتاج�

�املن �امل��ايد�ع�� �السوق �كذلك �أنظف، �إنتاج �ال����سمح��عمليات �ع���التقنيات �أيضا �ولكن �ال���الطاقة�النظيفة تجات

  .    6"�س��لك�طاقة�أقل�ل�شمل�املنتجات�وا��دمات�والعمليات�ال���تقلل�من��ثر�البي���وتحسن�استخدام�املوارد

نموذج�جديد�من�نماذج�: "يمكن��عر�ف��قتصاد��خضر�بدقة�وتفصيل�مع��خذ��ع�ن��عتبار�ا��انب�ال�شري�بأنھ *

وم�ع���معرفة��قتصاديات�البي�ية�ال�����دف�إ���معا��ة�العالقة�املتبادلة�ب�ن�التنمية��قتصادية�السر�عة�النمو،�يق

�و�حتباس� �املنا�� �التغ�� �ع�� ���سانية �لأل�شطة �و�ثر�العك��� �الطبيعية �البي�ية �والنظم ���سانية �قتصاديات

  ".ا��راري 

�ذاتھ�بقدر�ما�و�وسيلة�ل��فا ظ�ع���سالمة�الب�ئة�وال�شر�معا،��و�آداة�للتنمية�فاإلقتصاد��خضر�إذن�ل�س�غاية����حدّ

ر،��و�إقتصاد��س���إ���ا��فاظ�ع���البصمة�البي�ية�لل�شر�ة����ا��دود��منة�ل�وكب��رض   . ال����عمر�ال�تدمّ

  :أما�عن�أ�داف��قتصاد��خضر�فيمكن�إيجاز�أ�م�ا�كما�ي��

  ن�حماية�الب�ئة؛الر�ط�ب�ن�متطلبات�التنمية�بأنواع�ا�املختلفة�و�� *

�غي���املسار�الذي�ت�ت��ھ�الدول�والشر�ات�العمالقة�العابرة�للبحار����التعامل�مع�املوارد�الطبيعية�من�ج�ة�ومع�املوارد� *

  ال�شر�ة�من�ج�ة�أخرى؛
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�نحو�م * �ع�� �الطبيعية �املوارد �إدارة �ع�� �و�عز�ز�القدرة �املستدامة �التنمية �لتحقيق ��امة ��خضر�آداة ستدام��قتصاد

  وز�ادة�كفاءة�املوارد�والتقليل�من�ال�در�وا��د�من��ثار�السلبية�للتنمية�ع���الب�ئة؛

�وإيجاد� * �الب�ئة �موارد �ع�� �ال�تب�� �ال�� ��قتصادية �التنمية �مبت�� �إ�� �للوصول �إجتما�� �وأمن �إزد�ارإقتصادي تحقيق

  .وظائف�للفقراء�وإنصاف�املتعلم�ن�وتحقيق�املساواة

  :�7ناك�مجموعة�من�التحديات�ال���يواج��ا�قتصاد��خضر�وال���من�بي��ا

�للمنتجات� * �و�جتماعية �البي�ية �ا��وانب �يح��مون �ومنتج�ن �مس��لك�ن �بفضل �مستدام�ن؛ �وإس��الك �إنتاج تحقيق

  وا��دمات�خالل�دورة�حيا��ا،

  مات�ع���نطاق�واسع�والتدر�ب�وال��بية�مدى�ا��ياة�واك�ساب�الثقافة،مجتمع�املعرفة؛�من�خالل�العمل�ع����شر�املعلو  *

ا��كم؛��ساعد�ع���تطو�ر�املجتمع�من�خالل�إشراك�ا���ات�الفاعلة��الدولة�وال�يئات�املحلية�والشر�ات�واملنظما�غ��� *

  ،...ا���ومية�والنقابات�

  تجات�ال���يتم�اس��الك�ا�وتطو�ر�الطاقات�املتجددة،التغ���املنا���والطاقة؛�حيث�يتطلب�أك���دقة�وتحفظ�ع���املن *

��قل�تلوث�من�خالل�تخفيض� * النقل،�ا��ركة�والتنقل�املستدام�ن؛�من�خالل��عز�ز�ال��حيل�املوجھ�والت�امل�والنقل

  التنقل�املج���وتطو�ر��نظمة�املبتكرة،

عن�طر�ق�تطو�ر�املعرفة�و�ع��اف��ش�ل�أفضل�بتلبية��ا��فظ�و�دارة�املستدامة�للتنوع�البيولو���واملوارد�الطبيعية؛ *

  ا��اجات��ساسية،�كما�يجب�دعم��قتصاد�وإقامة�منظمات�أك���تحفظا�وابت�ارا�من�الناحية�البي�ية،

�من� * �والتقليل �الب�ئة �نوعية �تحس�ن �ع�� �العمل �خالل �من �املخاطر �وإدارة �الوقاية �طر�ق �عن �العامة؛ ال��ة

  عية�املحتملة�املتعلقة�بذلك،الالمساواة�جتما

�ا��ماية� * �أنظمة �توازن �وع�� ��قتصاد �ع�� �أثر�ا �تحديد �خالل �من ��جتما��؛ �والضمان �ال��رة الديموغرافيا،

�البعد� �وال��ك���ع�� �التدر�ب ��� �الفقر�والنقص �السن، ��س�ب ��قصاءات �أش�ال ��ل �محار�ة �ع�� �والعمل �جتماعية

  الثقا���املتعدد�للمجتمع،

التحديات�الدولية�القائمة�فيما�يتعلق�بالتنمية�املستدامة�ومحار�ة�الفقر����العالم�عن�طر�ق�دعم�ا��كم�الدو���من� *

أجل�دمج�متطلبات�التنمية�املستدامة��ش�ل�أفضل�ومن�خالل�املسا�مة����تحقيق��من�الغذا�ي�وتأم�ن�الطاقة�للدول�

  .�ك���حرمانا

�من��: �مجموعة �تب�� ��خضر�يجب ��قتصاد �إ�� �التحول �يمكن ح��

السياسات�واتخاذ��جراءات�ال���ث�ت�نجاح�ا�����عز�ز�وتقو�ة��نتقال�إ����قتصاد��خضر�رغم�أن��ذا��نتقال�يضم�

  :8السياسات�تتمثل���العديد�من��طراف�الفاعلةال����س���إ�����يئة�الظروف�املواتية�ل�ذا��نتقال،��ذه�

�وخلق� �ا��قوق �تحديد �ع�� ��عمل �جيدا �املصمم �والتنظي�� ��طار�ال�شر��� �أن حيث

�أن� �كما �ا��ضراء، ��س�ثمارات �أمام �ا��واجز�والعراقيل ��خضر�وتز�ل ��قتصادي �ال�شاط ����لة �تدفع ا��وافز�ال��

م����تقديم�ا��لول��قل�ت�لفة�����عض�ا��االت�فضال�عن�أن�املعاي���يمكن�أن�ت�ون�تداب���القيادة�والسيطرة�قد��سا�
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���� �املسا�مة �يمك��ا �ال�� �املستدامة �وا��دمات �للسلع �بال�سبة ��سواق �وتمك�ن �البي�ية ���داف �لتحقيق �فعالة أدوات

  .إقامة�و�عز�ز�أسواق�ل�ا

حيث�أن�الدعم�

الذي�ي�سم�بمراعاة�الصا���العام�أو�بمزايا�خارجية�إيجابية�يمكن�أن�ي�ون�حافزا�قو�ا�لإلنتقال�إ����قتصاد��خضر،�

�ال ��خضر�و�عب�ئة ��قتصاد ��عز�ز��س�ثمار��� �ع�� ��ساعد �أن �ل��وافز�الضر��ية �يمكن �و�سا�م�كما �ا��اص، تمو�ل

��نفاق� �ي�ون �أن �و�جب �املتجددة، �الطاقة �لتعز�ز�تكنولوجيا �بنجاح �الصا�� ��سعار�والقياس �تداب���دعم استخدام

  .ا���ومي�مقيدا�بزمن

�ت�لفة� �تمثل �الدعم �أش�ال �من فالعديد

و�ي�ية�كب��ة�للدول،�كما�أن�الدعم�يخفض�من�ر�حية��س�ثمارات�ا��ضراء�ع���أن�ي�ون�إصالح�الدعم�ممكن��اقتصادية

إذا�تم���تمامبأفقر�فئات�املجتمع،�ألن�إلغاء�الدعم�يمثل�تحديا�بالنظر�إ���مصا���املستفيدين�من�بقائھ،�إال�أن��ناك�

� �الدعم، �إصالح �عمليات ���ا �جرت �لبلدان �عديدة �باستخدام�أمثلة �الدعم �أثر�إصالح ��عو�ض �تم �مثال �الغابون ففي

العائدات�املحررة�للمساعدة����تمو�ل�برامج�القروض�املتنا�ية�الصغر�لفائدة�ال�ساء�املحرومات����املناطق�الر�فية،�أما�

� �كما �والثانو�ة ��بتدائية �باملدارس ��لتحاق �رسوم �إلغاء �تم �وقود�ا �ع�� �إصالحات �أجرت �فعندما �ا���ومة�غانا قامت

  .بتوف���أموال�إضافية�ل��امج�الرعاية�ال��ية��ولية����املناطق��ك���فقرا

فاالفرص�ال���ت�يح�ا�الضرائب�

�املب�ية ��دوات �أن �كما �الدول �جميع �متناول ��� �بالب�ئة �قو�ة��املتعلقة �أدوات �للتداول �القابلة �الرخص �مثل �السوق ع��

إلدارة�التواري��قتصادي�للطبيعة�و�تم�استخدام�ا��ش�ل�م��ايد�ملعا��ة�العديد�من�القضايا�البي�ية،�إذ�أ��ا��عمل�ع���

نظام�دفع�تحديد�سقف�ملستوى�التلوث�املسموح�بھ�ثم�ت��ك�للسوق�املفتوح�تحديد�الثمن،��ذا�وإن��سواق�ال���تطبق�

املال�لتوف���خدمات�النظام��ي�ولو���يمكن�أن�تؤثر����القرارات�املتعلقة�باستخدام��را����من�خالل�تمك�ن�أ��ا��ا�

  .من�ا��صول�ع���أك���قدر�من�قيمة��ذه�ا��دمات�البي�ية

� ��قتصادية �ان��از�الفرص �ع�� �السياسات�فالقدرة �وتنفيذ ا��ضراء

والشعب�للتأقلم��قتصاد�الداعمة�ت�باين�من�بلد�إ���آخر�وغالبا�ما�ي�ون�للظروف�الوطنية�تأث���ع���استعداد�ومرونة�

��خضر،� �إ����قتصاد �لإلنتقال �إلعداد�القوى�العاملة �و�عز�ز�امل�ارات �ل��امج�التدر�ب �حاجة ��ناك �أن �التغي��،�كما مع

�للمنظم �الدو���و�مكن �واملجتمع �ا��اص �والقطاع �غ���ا���ومية �واملنظمات �املاليةالدولية �واملؤسسات �ا���ومات �ب�ن ات

  .برمتھ�أن�يلعب�دورا�محور�ا����تقديم�املساعدة�الفنية�واملالية�للدول�النامية

� ��س�يل �ع�� ��عمل �أن �الدولية �البي�ية �لإلتفاقيات �يمكن �إ���إذ وتحف����نتقال

�قتصاد��خضر،�حيث�أن��تفاقيات�البي�ية�املتعددة��طراف�يمك��ا�أن�تلعب�دورا�محور�ا�����عز�ز�أ�شطة��قتصاد�

��قتصاد� �لإلنتقاإل�� �والتعاون �ال��ابط ��عزز �أن �من�شأنھ �الدولية �العمليات ��� �الفعال �ا���ومات �دور �أن �كما �خضر،

ن�أن�ي�ون�لنظام�التجارة�الدولية�أثر�ملموس�ع���أ�شطة��قتصاد��خضر�من�حيث�تذليل�الصعاب��خضر،��ذا�و�مك

  . أمام�السلع�والتكنولوجيا�و�س�ثمارات�ا��ضراء

�املستدامة� �التنمية �تحقيق �ع�� �القدرة ��خضر�لھ �نحو��قتصاد التوجھ

�الفقر�ع �ع�� �مثل�والقضاء �والعمالة �النمو��قتصادي ���م �نفس �يحقق �أن �و�مكن �غ���مسبوق�ن، �و�سرعة �نطاق ��

�قتصاد�الب���بل�و�تفوق�عليھ�ع���املدي�ن�املتوسط�والطو�ل،�مع�تحقيق�فوائد�بي�ية�وإجتماعية�رغم�أن��ذا�املسار�
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��قت �نحو ��نتقال �آثار �أ�م �ع�� �وللوقوف �والتحديات، �املخاطر ��عديد �تب���مشوب �تم �العالم �ع�� ��خضر صاد

  :الس�نار�و�ات�املوالية

�معطيات� �الوقوف �خالل �الس�نار�و�من ��ذا �ع�� �التعرف يمكن

 :املب�نة�كما�ي��) 01(ا��دول�رقم�

  مليار�دوالر�سنو�ا: الوحدة

�: ال�دف    108  الزراعة �إ�� �التغذية �مستو�ات �سنة��3000-2800ز�ادة �بحلول �حرار�ة كيلو�سعرة

2030  

�ا: ال�دف  308  134  البنايات �استخدام �كفاءة �الس��الك�ز�ادة �املس��دفة �املعدالت �إ�� �للوصول لطاقة

  الطاقة�و�نبعاثات�املحددة�من�قبل�و�الة�الطاقة�الدولية،

  233  362  الطاقة

  

500  

  

  

611  

  

460-1500  

  ز�ادة�ان�شار�الطاقة�املتجددة����توليد�الك�ر�اء�واس��الك�الطاقة��ولية،: ال�دف

�2020سنوي�ع���الطاقة�النظيفة�بحلول�تقديرات�تمو�ل�الطاقة�ا��ديدة�لإلنفاق�ال

  درجة�مئو�ة،�02ل��د�من�الز�ادة����متوسط�درجات�ا��رارة�العاملية�إ���

  ،�2030-2007متوسط��س�ثمار�العال������مجال�الطاقة�املتجددة�للف��ة�

�استخدام� �وكفاءة �الكر�ون �منخفضة �الطاقة �توليد �مجال ��� ��س�ثمارات إجما��

  ،2020ناء�سوق�الطاقة�منخفضة�الكر�ون�بحلول�سنة�الطاقة�الالزمة�لب

مصايد�

  السمك

108    

  

90-280  

تحقيق�أق����قدر�من�املحاصيل�املستدامة�عن�طر�ق�خفض�عال���جما���أل�شطة�

�بمقدار� �القوى�% 50الصيد �توز�ع �وإعادة �ا��دمة �من �السفن �إخراج �خالل من

  العاملة�وإدارة�مصايد��سماك،

    15  ا��راجة

37  

  

2-30  

وز�ادة�الغابات�املزروعة�����2030إزالة�الغابات�بحلول�سنة�% 50تخفيض�: ال�دف

  ل��فاظ�ع���إنتاج�ا��راجة،

من�مساحات��را��������ل�% �15دارة�الفعالة�للشبكة�ا��الية�للغابات�املحمية�و�

  منطقة��

    76  الصناعة

50-63  

�املعدال : ال�دف �إ�� �للوصول �الطاقة �إستخدام �كفاءة �الس��الك�ز�ادة �املس��دفة ت

  الطاقة�و�نبعاثات،�

      134  السياحة

    194  النقل

325  

�الس��الك�: ال�دف �املس��دفة �املعدالت �إ�� �للوصول �الطاقة �إستخدام �كفاءة ز�ادة

  الطاقة�و�نبعاثات،

  ،%70خفض�النفايات�ال���تحول�إ���املدافن�بما�اليقل�عن�: ال�دف    108  النفايات

  18  108  املياه

  

  

50  

�ال�يحصلون�: ال�دف ��نمائية�لأللفية�بخفض�عدد�الس�ان�الذين تحقيق���داف

� �بحلول �النصف �إ�� �والصرف�الص�� �املياه ة��2015ع�� �شدّ �من �ا��د �إ�� باإلضافة

  املاء،

  .  تلبية�إحتياجات�العالم�من�املياه

    2593- 1053  1347  �جما��

لتحليل��س��اتيجيات�ال����س���إ���تنمية�متوسطة��T21تم�تطو�ر�نموذج��

��ثار  �لتحليل �أخرى �أدوات �إ�� �باإلضافة ��حيان �معظم ��� �الوط�� �الصعيد �الفقر�ع�� �من �وا��د ��جل قص��ة��وطو�لة

�ال��امات� ��شمل �حيث ��س�ثمار، �خطط �عن ��ثار�امل��تبة �لتحليل �مناسبا �النموذج �و�عد �وال��امج، �للسياسات �جل

��ذا� ��عكس �كما �تقر�ر��س�ثمار��خضر، �نموذج �ألغراض �ف�ستخدم �العاملية �ال���ة �أما �وا��اص، �العام القطاع�ن

�املدخال  �ع�� ��قتصادي �التقليدية�النموذج�إعتماد��نتاج �املادي"ت �املال �ورأس �الطبي���" العمالة إ���جانب�رأس�املال

�الغابات،�ال��بة،��سماك�واملياه،�من�ثم�فإن�النمو�يدفعھ�تراكم�رأس�املال�سواء��ان�ماديا،� ع����يئة�موارد��الطاقة،
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ة�ونضوب�مخزون�رأس�املال،�و�عد��شر�ا�أو�طبيعيا�من�خالل��س�ثمار،�ع���أن�يتم��خذ��ع�ن��عتبار�تناقص�القيم

���ذا�النموذج�عن�سائر�نماذج��قتصاد�الك������العالم،�كما�أن��ذا�النموذج���دف� وارد�الطبيعية�أ�م�مايم�ّ إدراج�امل

��قتصاد� �إ�� ��نتقال �عند ��ك���تفصيال �والتحليالت �الدراسات �من �العديد �إجراء �ع�� �وا���ومات �الدول �حث إ��

  . �9خضر

  :�ع���ع����ذا�السنار�و�كماي��) 02(معطيات�ا��دول�رقم��

إقتصاد�

  عادي

إقتصاد�

  أخضر

إقتصاد�

عادي

إقتصاد�

أخضر

إقتصاد�

عادي

إقتصاد�

أخضر

إقتصاد�

عادي

إقتصاد�

أخضر

��جما�� �املح�� �أمر��ي�( الناتج دوالر

  )يحقيق

69.344  79.302  -0.8  92.583  -0.4  119.307  2.7  172.049  15.7  

  13.9  19.476  2.4  14.577  0.4-  12.205  0.8-  10.959  9.992  نص�ب�الفرد�من�الناتج�املح����جما��

  0.6  4.832  1.5-  4.204  0.6-  3.722  0.6  3.419  3.187  )باملليون (مجموع�العمالة�

  3.4  3.273  1.4  3.050  0.3  2.946  0.3  2.857  2.787  نص�ب�الفرد�من�السعرات�ا��رار�ة

  21  3.71  7.9  3.82  3.2  3.89  1.4  3.92  3.94  )مليار��كتار�( �را����ا��رجية�

  21.6-  8.434  13.2-  6.784  7.2-  5.792  3.7-  5.275  4.864  )سنو�ا��3كم�( الطلب�ع���املياه�

  87.2-  12.29  38.3-  10.23  15.1  9.02  4.9-  840  788  )مليار�طن(مجموع�مدافن�النفايات�

  47.9-  2.23  21.5-  1.84  12.5-  1.68  7.5-  1.60  1.51  �سبة�الطاقة�البيولوجية/البصمة

مليون�طن�( الطلب�ع���الطاقة��ولية�

  )سنة�/ ب��ول�م�ا��

12.549  13.549  -3.1  15.086  -9.1  17.755  -19.6  21.687  -39.7  

�الطلب� �من �املتجددة �الطاقة حصة

  ��سا��

13  13  15  13  17  12  19  12  27  

  

�اقتصاد   �بأنھ �وصفھ �يمكن �و�التا�� �املحروقــات �لقطاع �تا�عا �ا��زائــري �ال�����عت���قتصــاد �للتقلبات � �ونظرا ب��،

�ش�د�اقطاعاملحروقات��س�ب��غ���أسعار�ا�����سواق�الدولية�خاصة�النفط�أض���من�الضروري�وضـع�نمـوذج�صناعـي�

ج�تحقيــق�ر جديـد�يحتـرم�الب�ئـة،�أكثـر�تنافسـية،قــادر�علــى�خلــق�املز�ــد�مــن�فــرص�العمــل�و�ســا�م�فــي�التنميــة�املحليــة،�و�نــد

�ف �ور�ط�ــا �املبذولــة ��عز�ــز�ا���ــود �يجب �غيــر�أنــھ �ال�ــدف، ��ــذا �ضمــن �ا��ضــراء �القطاعــات �وتنميــة يمــا��نتقــااللطاقــوي

��خضــر، ��قتصــاد �إ�� �للتحول �وطنيــة �إطــار�إســ��اتيجية �فــي �نحو��قتصو بي��ــا ��نتقال �ا��زائر�مس�� �أدرجت اد�لقد

�خضر����جميع�برامج�ا�وخطط�ا،��مر�الذي�يتج���من�خالل�العديد�من�ال��امج�ال���تم�وضع�ا�بما�يتالءم�وتطلعات�

:ا��زائر����التحول�نحو�قتصاد��خضر�ع���أرض�الواقع�أ�م�ا
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�عتبـر��

� �ل�ا �خصص �ولقد �التكنولوجــي �والتقــدم �للتنميــة ��خضــر�رافعــة �للنمـو��قتصــاد �ا��ديـدة �ا��ماسـية مليــار��262ا��طـة

�الفعالية� �املتجددة، �الطاقات ��خضــر��الفالحــة �لالقتصــاد �الرئ�ســية �القطاعــات ��س�ثمار��� ����يع �أجل �من � دوالرا

�وا��دم �الطاقو�ة �ا��ضـراء �وتدبيـر�الفضـاءات �بالب�ئـة �املرتبطـة �وتطو�ـر�و ـات �والسـياحة �وتدو�ـر�النفايـات �معا��ـة امليـاه،

�امليـاه،� ��الطاقة،�ندسـة �أساسـية �قطاعـات �علـى �خـاص �للنمو�تركـز��شـ�ل �ا��طة �ف�ذه �والصغ��ة، �املتوسطة الشـر�ات

فرصــة�بال�ســبة�ل��زائــر�إلعادة�النظــر�فــي�نموذج�ــا��قتصــادي�وإعــادة�توجيــھ��البناء،�ال��ـة،�ال��بية�والت�و�ــنامل��،�و��

���داف� ��انت �لذا �والفالحـة، �الصناعـة �فـي �املتمثلــة ��نتاجيــة �نحوالقطاعــات �وا��صوصيــة �العموميــة �ســ�ثمارات

�نحو��قت ��نتقااللتدر��� ��� �تتمثل �ا��طة �ل�ذه �أبرز�املحددة �ومن ،� �ا��طة ��ذه �أ�داف �أ�م ��عد ��خضر�الذي صاد

:��10داف�املسطرة��خرى�ماي��

 تنميــة�فــروع�مجــددة�لإلقتصــاد��خضــر�وذات�قيمــة�مضافــة�عاليــة؛*

قطاعات�ال��ــوض�بــروح�املبــادرة�إل�شـاء�الشـر�ات�وخلـق�مناصـب�الشـغل،�خاصـة�لفائـدةالشـباب�وال�سـاء����ال*

  ا��ضراء؛

  ؛2019فــي�أفــق�سنة�% 07تحقيــق�معــدل�ســنوي�للنمــو�أقـوى�وأكثــر�اســتدامة�بما��عادل�*

 تنفيـذ�أ�ـداف�التنميـة�املسـتدامة�وتنو�ــع��قتصــاد�الوطنــي؛*

منصـب��مليـون �4,1تقليــص���ــم�البطالــة�وخلـق�فـرص�الشـغل�حيث�من�املتوقع�توفـ���أز�ـد�مـن�*

  ؛2025شـغل�أفـق�سـنة�

تنو�ـع��نتـاج�والرفـع�مـن�القيمـة�املضافـة�و�عز�ـز��بتـ�ار�ودعـم�النمـو�االقتصـادي؛*

تقليـص�الفقر�وتحســ�ن�ظــروف�ع�ــش�املواطنيــن؛*

.  ���يع��س�ثمار��خضر،�خاصة����مجال�الطاقات�املتجددة�وإ�شاء�مدن�خضراء�ع���أرض�الواقع*

إدماج�الطاقة�املتجددة��يمثل�

ضمن�مز�ج�الطاقة�الوطنية�تحديا�كب��ا�من�أجل�ا��فاظ�ع���املوارد��حفور�ة�وتنو�ع�فروع�إنتاج�الك�ر�اء�واملسا�مة����

�للطاق �الوط�� �ال��نامج �بفضل �املستدامة، �املتجددةالتنمية �صميم� 2030-2011  ات ��� �الطاقات ��ذه �تتموقع �إذ ،

�و�قتصادية� �و�طاقة�الر�اح� السياسات�الطاقو�ة �الشمسية �السيما�من�خالل�تطو�ر�الطاقة املتبعة�من�طرف�ا��زائر،

�ا��يو�ة� �الكتلة �فروع �وإدخال �واسع، �نطاق �النفايات(ع�� �استعادة �و�تط)تثم�ن �و�رضية �ا��رار�ة و�ر�الطاقة�،�الطاقة

  .الشمسية�ا��رار�ة

� �الف��ة �خالل �الوطنية �السوق �احتياجات �لتلبية �إنجازه �املطلوب �املتجددة �الطاقة �برنامج �تقدر�سعة �2030-2015حيث

،�يتوزع��ذا�ال��نامج�حسب�القطاعات�2020ميغاواط�منھ�بحلول�عام��4500ميغاواط،�حيث�س�تم�تحقيق��22 000 ب

  :التكنولوجية�كما�ي���

  ميغاواط؛�575 13: الطاقة�الشمسية�-   

  ميغاواط؛�010 5: طاقة�الر�اح��-   

  ميغاواط؛�2000: الطاقة�ا��رار�ة��-   

  ميغاواط؛�1000:   الكتلة�ا��يو�ة�-   

  ميغاواط؛�400: التوليد�املش��ك�للطاقة�� -   

  ميغاواط؛�15: الطاقة�ا��رار�ة��رضية�� -   
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من�ا��صيلة�الوطنية� ٪27  إ���حصة�من�الطاقات�املتجددة�تمثل�2030بالوصول����آفاق� س�سمح�تحقيق��ذا�ال��نامج�

من���م�الغاز� مليار�م���مكعب�300بإدخار� من�الطاقات�املتجددة� ميغاواط�22000إلنتاج�الك�ر�اء،�كما�س�سمح�إنتاج�

�ذا�ال��نامج�مفتوح� عمول���ا�فإن�إنجاز،�ووفقا�لألنظمة�امل2014مرات��س��الك�الوط���لسنة��8الطبي��،�أي�ما��عادل�

�معت��ة� �مسا�مة �ع�� �يحصل �ال��نامج ��ذا �أن�تنفيذ �وأجانب،�كما �وطني�ن �وا��اص �العام �من�القطاع �املس�ثمر�ن أمام

ومتعددة��وجھ�للدولة�و�ال���تتدخل�سيما�من�خالل�الصندوق�الوط���للطاقات�املتجددة�و�نتاج�املزدوج،�و�لدعم��ذا�

�والتطو�ر�للطاقات�املتجددة" امج�أ�شأت�ا���ومة�ا��زائر�ة�ال��ن �ا��زائري�للبحث و�كذا�شبكة�مراكز�للبحث�و�" املع�د

�مركز�تطو�ر� �الطاقة، �استعمال �وترشيد �ل��قية �الوطنية �الو�الة �و�الغاز، �و�التطو�ر�للك�ر�اء �مركز�البحث التطو�ر�مثل

  .لشمسيةالطاقات�املتجددة�و�وحدة�تطو�ر�معدات�الطاقة�ا

  :�ذا�وس�تم�تث�يت�قدرات�الطاقة�املتجددة�وفقا���صوصيات��ل�منطقة�ع���النحو�املوا��

؛�لت���ن�املراكز�املوجودة،�و��غذية�املواقع�املتفرقة�حسب�توفر�املساحات�و�أ�مية�القدرات�من�الطاقة� -

  الشمسية�وطاقة�الر�اح؛

  ن�أشعة�الشمس�والر�اح�مع�إم�انية�اقتناء�قطع��را���؛؛�حسب�قدرا��ا�م -

؛�حسب�إم�انية�توفر��وعية�العقار�ة�مع�استغالل��ل�الفضاءات�مثل��سطح�والشرفات�و�البنايات� -

  .واملساحات��خرى�غ���املستعملة

�إس��اتيجيةتط �ملرافقة �املجال ��ذا ��� �للبحوث �وط�� �برنامج �وضع �تم ���داف�وقد �ترمي �حيث �املتجددة، و�ر�الطاقات

العلمية�ل�ذا�ال��نامج�إ���تقييم�ودا�ع�الطاقة�املتجددة،�التحكم����عملية�تحو�ل�و�تخز�ن��ذه�الطاقات�وتطو�ر�امل�ارات�

�التث�يت �موقع ��نجاز��� �من ��ن��اء �ح�� �الدراسة �من �بدءا �الالزمة، �رقم �امل��اكمة) 03(وا��دول �القدرات ل��نامج��يب�نّ

  .2030- 2015الطاقة�املتجددة�حسب�النوع�واملرحلة،�خالل�الف��ة�

  املرحلة��و��  

2015- 2020  

  املرحلة�الثانية

2021-2030  

  املجموع

  13575  10575  3000ا��اليا�الشمسية

  5010  4000  1010الر�اح

  2000  2000  -ا��رارة�الشمسية

  440  250  190التوليد�املش��ك

  1000  640  360الكتلة�ا��يو�ة

  15  10  05ا��رارة�ا��وفية

  22000  17475  4525املجموع

تأمل�ا��زائر�من�خالل�

�الب�ئة� �وحماية �الطاقة �إس��الك �من �التقليل �ألجل �املجال ��ذا ��� �طموحة �أ�داف �تحقيق �الطاقو�ة �النجاعة سياسة

  : تنمية�املستدامةومن�أبرز�توج�ات��ذا�ال��نامجوا��فاظ�ع����ذه�ال��وة��لألجيال�القادمة�حسب�منطق�ال
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..2018مارس  14و 13يومي 

�العزل� ��� �مبتكرة �وتكنولوجيات �و�شر�ممارسات �إدخال ��� �بالبنايات �املتعلق �الشق يتمثل

ال�دف�ف�،ا��راري�للبنايات�املوجودة�وا��ديدةو�ال�سبة�ل�ذه��خ��ة��ناك�إجراءات�مقررة����مرحلة�تصميم�ا�ال�ند���

.2030مليون�طن�م�ا���نفط����حدود��7من��ذا�ال��نامج��و�تحقيق�ر�ح�م��اكم�من�الطاقة�مقدر�بأك��من�

للماء�الساخن�فإن��ولو�ة�لدى�السلطات�) الفردي�وا��ما��(فيما�يخص��ستعمال�: 

م����محل�ال����ن�بالغاز،�و��ذا�الصدد��س���ا��زائر�لبذل�العمومية�ع����ذا�ال��نامج�تتمثل����إحالل�ال����ن�الش

  . ج�ود�معت��ة�ألجل����يع�إدخال���انات�ماء�شمسية�بكثافة�مع�ا�تمام�خاص�بصا�ع��ا�املحلي�ن

ال�دف����املدى�القر�ب�من�العمليات�املقررة����إطار��

لشق��وإحالل�مصابيح�ناجعة�من�حيث�الطاقة�محل��افة�املصابيح�ذات�التو���ألجل��ذلك�من�املقرر����مرحلة��ذا�ا

ف�و��2030أو���وقف�است��اد�ااملصابيح�ذات�التو���ومنع��سو�ق�ا����مرحلة�ثانية،أما�ال�دف�املراد�بلوغھ����حدود�سنة�

مليون��20مقدرة�بـ��2030فط،�أما��ر�اح�املنتظرة����حدود�سنةمليون�طن�م�ا���ن�2تحقيق�اقتصاد����الطاقة�يقدر�بـ�

  .طن�م�ا���نفط،كما�س�تم����يع��نتاج�املح���للمصابيح�ذات��س��اك�املنخفض،�لذا�س�تم�ال��وء�إ���الشراكة

حلية�إ���إس�بدال���دف�برنامج�النجاعة�الطاقو�ة�املوجھ�للمجموعات�امل

،�ما�سيمكن�)الصوديوم�تحت�الضغط�العا��(للطاقة�واملضرة�بمصابيح�أك���نجاعة��الزئبقية�املس��لكةمجموع�املصابيح�

والتخفيف�من�الفاتورة�الطاقو�ة��2030حدود�سنة��نفط���مليون�طن�م�ا����01من�تحقيق�اقتصاد����الطاقة�بحوا���

.ع���ا��ماعات�املحلية

يرمي�ال��نامج�إ���حمل�الصناعي�ن�ع���مز�د�من��عتدال����اس��الك�

�إ��� �مدعوة �و�� �الطاقوي، �اس��الك�ا ��س�ب �الطاقو�ة �للنجاعة �بال�سبة �ر�انا �تمثل �الصناعة �أن �ا��قيقة الطاقة،لكن

مليون�30ن�ال�دف�املنتظر����مجال�اقتصاد�الطاقة�يقدر�بز�ادة�ذلك�بفضل�إعادة�ت�شيط��القطاع�و��ذا�ا��صوص�فإ

  :طن�م�ا���نفط،�ومن�أجل�مز�د�من�النجاعة�الطاقو�ة،�من�املقرر 

�الطاقة� - �معت��ةإلقتصاد �م�امن �تحديد �من �ستمكن �ال�� �الصناعة �طرق �ومراقبة �الطاقو�ة �التدقيق �عمليات �عميم

واق��اح�مخططات�عمل�ت��يحية؛

.خفيض�من��س��الك�املفرط�للطرق�الصناعية�من�خالل�مساعدة�الدولة����تمو�ل��ذه�العمليات���يع�عمليات�الت�-

�الر�نامج �تلو�ثا،��إ����دف �و�قل ��ك���وفرة �املحروقات ترقية

�املميع(أي �إثرا) وقود/ غاز�طبي��(و) وقود/غاز�الب��ول �أجل �ع���من �آثار�ا �ت��يم ��� �واملسا�مة �الوقود �عرض ��ي�ل ء

من�خالل��ليات�السابق�ذكر�ا��2030الب�ئة،�و�مكن�ت��يص��ر�اح�املتوقع�تحقيق�ا����مجال�إقتصاد�الطاقة����أفاق�

  :كما�ي��) 04(با��دول�رقم�

   ��2030داف�املتوقعة�عام�  املجال�املراد�ترقيتھ

مليون�طن�مقابل�النفط��7ر�ح�من�الطاقة�يقدر�بالعزل�ا��راري�للبنايات

مليون�طن�مقابل�النفط�20ر�ح�من�الطاقة�يقدر�ب�املصابيح�ذات��س��الك�املنخفض�من�الطاقة

مليون�طن�مقابل�النفط���01طاقة�يقدر�إقتصاد����ال�داء�الطاقوي�����نارة�العمومية

ألف�حافلة�إ���اس��الك�الغاز��20مليون�سيارة�و�01تحو�ل�وقود/ وقود�وغاز�طبي��/ غاز�الب��ول�املميع

 .الطبي���املميع

  مليون�طن�مقابل�النفط��30إقتصاد�الطاقة�بالنجاعة�الطاقو�ة����القطاع�الصنا��
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  ،%9ر،خفض�اس��الك�الطاقة�بـ�مليار�دوال �42توف���ال�دف�العام

تب�ت�ا��زائر�مقار�ة��قتصاد��خضر����مختلف�

�وأك��� �أ�م �الصناعيبإعتباره �ال�سيح �خاصة � �املرجو�املجاالت �ا��وانب �أل�م �التعرض �و�مكن �للقيم، �املولدة القطاعات

:13تحقيق�قفزة�نوعية�من�خالل�ا����القطاع�الصنا��،�بإستخدام�املوارد�ا��ضراء�كما�ي��

:ال�دف�من�ا��اليا�الشمسية��و

�ا�- �نماذج �لتص�يع �مصا�ع �بناء �أخص �و�صفة �وخاصة، �عامة �صناعية �ألجل�إنجاز�وحدات �بالشراكة �الشمسية �اليا

  ؛2030ميغاوات�مع�حلول�سنة���13500ستجابة�لتحقيق�برنامج����حدود�

دعم��شاط�ال�ندسة�وتدعيم�تطو�ر�صناعة�ا��اليا�الشمسية�من�خالل�إقامة�شراكة�تضم�مختلف�املتعامل�ن�بإس�ام�-

 ؛مراكز�البحث

-� �الف��ة �خالل �ا��زائر�ة �للقدرات ��دماج �معدل �لصناعة�) 2015-2020(ز�ادة �مصنع �بناء ��� �الشراكة �بفضل �خاصة ،

 ؛)2022السنة��عد� /ميغاوات�800السنة�قابلة�للتوسع�إ���/ميغاوات�400طاقة�بـ( نماذج�ا��اليا�الشمسية�

�أخرى�- �وتج���ات �ال�وابل �الك�ر�ائية، �املحوالت �البطار�ات، �التيار، �محوالت �لصناعة �الوطنية �املناولة �من �شبكة وضع

 خل����صناعة�محطة�توليد�الطاقة�با��اليا�الضوئية؛�تد

�ال�سيما�- �ع���التج���ات، �وإنجاز�مركز�املصادقة �جزائر�ة �و�نجاز�من�طرف�مؤسسات ��عداد،�ال��و�د إمتالك�قدرات

�سونلغاز �مؤسسة �فرع �طرف �من �الك�روم��لية �املتجددة �الطاقات �مل�شآت �املوج�ة �للك�ر�ا(تلك �والتنمية ء�مركز�البحث

والغاز

  :����ذا�املجال�ير��

؛2030مواصلة�الدراسات�للتص�يع�املح���لتج���ات�فرع�ا��رارة�الشمسية�ح���سنة�-

�والتور�د� �ال�ندسية�والتصميم �مع�عمليات�تدعيم�القدرات �نفس�الوقت ��� �س�تم �ك��ى �مشار�ع �لتنفيذ �الشراكة ترقية

دخل����محطة�ا��رارة�الشمسية�بوسائل�نظيفةو�نجاز�لصناعة�تج���ات�ت

  :����ذا�ا��انب�من�املقرر 

 مواصلة�املج�ودات�إلقامة�صناعة�بالشراكة�خاصة�بطاقة�الر�اح�بوسائل�نظيفة؛-

 التحكم�����شاطات�ال�ندسة�والتور�د�وإقامة�فضاءات�طاقة�الر�اح؛-

�وإنجاز - �وتور�د �تصميم �املقرر �من �أنھ ��شاطات��كما ��� �التحكم �وكذا �نظيفة �بوسائل �الر�اح �من �الطاقة �توليد محطات

 .ال�ندسة�والتور�د�وإقامة�فضاءات�طاقة�الر�اح

�واملوجودة،� �ا��ديدة �البناءات ��� �الطاقو�ة �النجاعة �خصائص �إدخال ��� �ال��نامج ��ذا �من الغاية

�والغطاء �ا��رار�ة �العوازل �صناعة �فروع �أسطح( ب�نمية �كصوف�) جدران، �املحلية �املواد �باستعمال �املزدوج وال��جيج

 .ا���ارة�وصوف�الزجاج

�التقليدية� �املصابيح �اس�بدال �الطاقو�ة �ل��نامج�النجاعة �املحددة �لتحقيق���داف �املق��ح ذات�(من

) ممات�ثنائية�مض�ئة،�ومصابيح�بالصوديوممصابيح�ذات�اس��الك�منخفض،�ص(بمصابيح�ناجعة�) التو���وذات�الزئبق

.��دف�تطو�ر�الصناعة�املحلية�����ذه�الفروع

�الثالث�لتلبية� �والقطاع �السكن �قطاع ��� �الشم��� �إدخال���ان�املاء �إ�� �ال��نامج ��ذا ��دف

لت�اليف�إنتاج��عميم���انات�املاء�احتياجات�����ن�املاء،�كما�س�س�ل�تنمية�صناعة�محلية�مرفوقة�بانخفاض�مرتقب�

.الشمسية
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يتطلب�تحقيق�أر�اح�الطاقة�املرجوة�من�تطبيق�برنامج�الفعالية�الطاقو�ة�إدخال�تج���ات�: 

تطمح�فعالة�طاقو�ا����السوق�ا��زائر�ة�ملا�ل�ا�من�تأث���وا���ع���توازن�الطاقة،�حيث�...) مكيفات،�ثالجات،�(وأج�زة�

�مرافقة� �خالل �من �التج���ات، �ل�ذه �الوطنية �الصناعة �ترقية �إ�� �ال��نامج ��ذا �لتطبيق �سياس��ا �خالل �من الدولة

  .الصناعي�ن�واملصنع�ن�لتطو�ر��ذه�السوق���دف�تحقيق�أك���عدد�ممكن�من��دماج�الصنا���الوط��

�الت   �أ�داف �تحقيق ��خضر�ع�� �نحو��قتصاد �التحول �����ساعد �يلعبھ �الذي �البارز �الدور �خالل �من �املستدامة نمية

القضاء�ع���الفقر�وتقليص�الفجوة��جتماعية�ب�ن�أفراد�املجتمع�الواحد�وع���الصعيد�العال��،�كما��سا�م����القضاء�

ن�تلك�ع���املشا�ل�البي�ية��ش�ل�و�سرعة�غ���مسبوق�ن،�كما�أنھ��سا�م����تحقيق�معدالت�نمو�إقتصادي�أع���وأ�م�م

��خضر� ال���تتحقق����ظل��قتصاد�العادي،�لذا�وجدت�ا��زائر�نفس�ا�مضطرة���وض�تجر�ة�التحول�نحو��قتصاد

�ال��� ��زمات ��خ����س�ب ��ذا �ش�د�ا �ال�� ��نت�اسات ��عد �وتحف���النمو��قتصادي �لبعث �إس��اتيجيا �مطلبا بإعتباره

�الس �فشل �و�التا�� �القائم �النظام �فشل �ا��زائر�أثب�ت �أعدت ��ذه �و�نتقال �التحول ��عملية �وللقيام �املنت��ة، ياسات

  .وتب�ت�إس��اتيجي��ا�ال���ي�تظر�أن�يتم�قطف�ثمار�ا�ع���املدي�ن�املتوسط�والطو�ل

  :التوصل�من�خالل��ذه�الورقة�البحثية�إ���العديد�من�النتائج�وال���من�أبرز�ا�وقد�تم��

-� �ع�� ��ساعد ��خضر�عامل ��قتصاد �معدالت �حافز�لتحقيق �أنھ �كما �املستدامة، �التنمية �لتحقيق �املناخ نمو���يئة

  ؛إقتصادي�غ���مسبوقة�ومستدامة

  ؛�ساعد��قتصاد��خضر�ع���تحقيق�م�اسب�بي�ية�وإجتماعية��امة�رغم�أنھ�سيواجھ�العديد�من�التحديات-

�ال- ��قتصادي �املف�وم �نحو�تب�� �للتوجھ �مضطرة �ا��زائر�نفس�ا �التوجھ�وجدت ��خضر�ملواكبة ��قتصاد �ع�� قائم

  �ا��؛�ة����ظل�النظام��قتصادي�ا�العال���و�س�ب�تفاقم�املشكالت�الب�ئة�وفشل�السياسات�املنت�

-� ��نتقال �ع�� �س�ساعد�ا �بأ��ا �ترى �ال�� �إس��اتيجي��ا �ا��زائر�وتب�ت �أخذ�نحو�تخض����قتصادإختارت �ف��ا �وال���تم ،

�ا��وان �من ��خضر العديد �نحو��قتصاد �والفعال �النا�� �السلس، �التحول ��عتبار�لتأم�ن ��ع�ن �النحو�الذي��ب ع��

  .�ساعد�ا�ع���تحقيق�معدالت�نمو�إقتصادي�أفضل

:ع���ضوء�النتائج�ال���تم�التوصل�إل��ا�من�خالل��ذه�الورقة�البحثية�تم�رصد�التوصيات�املوالية��

-� ���داف �تحقيق �ا��زائر�من �بخصوص�لتتمكن �توج��ات �إعطاء �ي�ب�� ��خضر ��قتصاد �نحو �تحول�ا �من املرجوة

��سواق� �إخفاق �حاالت �والتعامل�مع �العقيم�أو�املضاد�للب�ئة، �الدعم ��التقليل�من ��ذا��نتقال السياسات�ال���تضمن

�وتحف����س�ثمار��خضر  �السوق �ع�� �ا��وافز�املب�ية �وتقديم �خفية �مزايا �منح �عن �النمو��قتصادي�لت�الناتجة حقيق

 ؛امل�شود

�ع���- �ا��رص �بمدى ��خضر�مر�ون �نحو��قتصاد �ا��زائر�للتحول �ت�ن��ا �ال�� ��س��اتيجية �نجاح �فإن �إس��تيجية كأي

  ؛و�ؤ�ي�ثمارهتنفيذ�ا،�و�ل��ام�النا�ع�من�أ�مي��ا�وضرورة�التآزر�الوط���ح���يصبح��قتصاد��خضر�واقعا�

ية��ذا��نتقال�وسياساتھ�ومبادراتھ�أن�ت�ون�ل�ا�القدرة�ع���ضمان�مستقبل�نظيف�ألفراد�املجتمع،�ي�ب���ع���إس��اتيج-

  ؛ايات�لتجنب�إ��اق�الضرر�باألحياءوأن�ت�ون�مصادر�الطاقة�غ���ملوثة،�ومنتجات�بال�نف
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�الد- ��ذه��س��اتيجية �ضمن �للعنصر�ال�شري �ي�ون �مستقبلھ�يجب�أن ��و�من�يصنع ���سان ��عز�ز�بما�أن ��� �البارز ور

  ؛يضمن�تحقيق���داف�املرجوة�منھ�وإنجاح��ذا��نتقال�وع���النحو�الذي

  .أن�ال�ي�ون��ذا�التحول�ع���حساب�الب�ئة�وإال�فال�طائل�منھ-

                                                             
،�مجلة�البحوث��قتصادية�قحام�و�يبة،�شرقرق�سم��،�1
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:  

��ـدف��ـذه�الدراسـة�ا�ـ���سـليط�الضـوء�ـحول�أ�ميـة�تحقيـق�الرشـادة��ـ���نفـاق�العـام�كآليـة�ل��ـد�مـن�الفسـاد�املـا����ـ���قتصـاد�ا��زائـري،�   

حاليا�وجب�البحث�حول�أساليب��عمل�ع���تخفيض�ال��ز�املواز�ي�امل��ايد�سنو�ا،����ظـل��فبالنظر�ا���الظروف��قتصادية�ال����ع�ش�ا�ا��زائر 

نمـو�النفقــات�العامـة�ال�ــ��غلـب�عل��ــا�ســوء�لل�سـي���بمعــدل�أك�ـ��مــن�معـدل�نمــو��يــرادات�العامـة،�فضــال�عـن�تبــاطؤ�ال�شـاط��قتصــادي،�وتف�ــ���

�ـام�جـدا�مـن�ثـروة�ا��زائـر��ن�املـدرة�للـدخل،�كمـا�خلصـت��ـذه�الدراسـة�ا�ـ��مجموعـة�مظا�ر�الفساد�املـا����ـ��شـ���القطاعـات�م�ـدرة�بـذلك�جـزء�

مــن��مـن�النتـائج�والتوصــيات�مـن�أ�م�ــا�ضـرورة��تــأط����نفـاق�العــام�كمـا�وكيفــا،�وتطـو�ر�نظــام�الـدعم�ا���ــومي�و�متيـازات�و�عفــاءات�املمنوحـة

 .ء��ولو�ة�لتمو�ل�ال�شاط��قتصادي��ش�ل�فعال�ولو�ات�ال����ستلزم�اعادة�النظر�ف��ا�واصالح�ا،�وإعطا

.�نفاق�العام،�الفساد�املا������ا��زائر�ترشيد

 

  The study aims to shed light on the importance of achieving rationality in public spending as a mechanism to 
reduce financial corruption in the Algerian economy. Considering the current economic conditions in Algeria, 
research should be conducted on ways to reduce the increasing annual deficit, The deterioration of economic activity 
and the spread of financial corruption in various sectors, thus causing a very important part of the income-generating 
wealth of Algerians. The study concluded with a number of conclusions and recommendations, Public spending 
quantity and quality, and the development of government support, privileges and exemptions granted to a system of 
priorities that require reconsideration and fix it, and to give priority to the financing of economic activity effectively. 

  :rationalization of public spending, financial corruption in Algeria 
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�ش�ل��نفاق�العام�أ�مية�بالغة����مختلف��قتصاديات�ف�و��عكس��مدى�مسا�مة�ا���ومات����ال�شاط��قتصادي�

�قد �فأحيانا �ذو�حدين �سالحا �بات ���أنھ �و�ساسية، ��س��اتيجية �ا�شطتھ �م��عا��ع���تمو�ل�ا�ملختلف �ا���ومي ��نفاق ي�ون

وأحيانا�أخرى�مثبطا�لألداء��قتصادي�خاصة�����قتصاديات�النامية�ال����غلب�عل��ا�سوء�ال�سي����ش���ا�عاده،�ن�يجة�ضعف�

�الكفاءات�و�شاشة�آليات�الرقابة،�إضافة�ا����غي�ب�دور�القطاع�ا��اص�و��م�شھ،�وعدم�وضوح���داف��س��اتيجية�أو�غيا��ا

�ع��� ��عمل �الذي �بالش�ل �وتنوع�ا �ظ�ور�ا �ع�� �غ���العقال�ي �العام ��نفاق ��� �التوسع �سا�م �ال�� �املا�� �مظا�ر�الفساد ومختلف

انحراف�العوائد�الفعلية�عن�تلك�املتوقعة�و�التا���التأث���ع���جملة���داف��قتصادية�و�جتماعية�امل�شود�تحقيق�ا�ع���آلية�

ا��زائر��عت����نفاق�العام�املمول�الرئ�����للتنمية����مختلف�مستو�ا��ا،�ف�دفت�ال��امج�التنمو�ة�املسطرة��و��. �نفاق�ا���ومي

ت�ال���حالت�دون�ذلك،�ومن�أ�م�ا�باا���تحس�ن�املؤشرات��قتصادية�ال�لية،�غ���ا��ا�القت�مجموعة�من�العق�2000منذ�سنة�

  مومية�ع���مختلف�مستو�ا��ا،الفساد�املا���الذي�الزم��سي���النفقات�الع

فغياب�املساءلة�والشفافية�و�فصاح�وفق�ما�أقرتھ�املعاي���الدولية�سواءا�خالل�اعداد�امل��انية�العامة�أو��فصاح�ع���بنود�ا�او�

��يرادات�و  �العامة�وفق���داف�املسطرة�من�أ�م�البوادر�ال����عطي�غموضا�حول�الكيفية�ال����س�����ا النفقات�صرف�النفقة

  .العامة����ا��زائر

�التا��� �السؤال ��� �الدراسة �إش�الية �ت��ز �سبق : مما

�العام�وما�ي مكن�أن�ي�ون�لھ�أثر�حول�ا��د�من���دف��ذه�الدراسة�ا����سليط�الضوء�حول�ترشيد��نفاق

مظا�ر�الفساد�املا�������قتصاد�ا��زائري�خاصة�ما��علق�منھ�بالصفقات�العمومية�ونفقات�التحو�الت��جتماعية�ال���غالبا�ما�

�ا �النفقات �من �وغ���ا ��ساسية �الغذائية �للسلع �املوجھ �والدعم �املجا�ي ��التعليم �الشرعي�ن �غ���أ��ا��ا �م��ا �يمكن��ستفيد ل��

تأط���ا�كما�وكيفا،��غرض�تحقيق�الرشادة�ال���تنفي�إ���حد�ما�مظا�ر�الفساد�املا���ال���باتت�تنخر��قتصاد�ا��زائري�و�ستدرجھ�

.نحو��سفل

:تتمثل���داف�الرئ�سية�للدراسة������ي

.�ز�املواز�ي�وا��د�من�الفساد�املا��محاولة�ابراز�أ�مية�ترشيد�النفقات�العامة���دف�تخفيض�ال��-

).2017- 2011( الف��ةتحليل�تطور�النفقات�و�يرادات�العامة�وكذلك�ال��ز�املواز�ي����ا��زائر�خالل��-

.محاولة��سليط�الضوء�عن�آليات�ترشيد��نفاق�العام�كمدخل�ل��د�من�الفساد�املا������ا��زائر�-

:الدراسة�من�خالل�املحاور�التالية�يمكن�معا��ة�إش�الية� 

.أسس�ترشيد��نفاق�العام�وعوامل�نجاحھ�

.واقع��نفاق�العام����ا��زائر�ومظا�ر�الفساد�املا��

.آليات�ترشيد��نفاق�العام�ل��د�من�الفساد�املا������ا��زائر

�عت���ترشيد��نفاق�العام�مبدأ�أساسيا�����سي���النفقة�العامة�تتو���مسؤوليتھ�ا���ات�ا���ومية�املسؤولة�ع���وضع�امل��انية�   

�املطلوب� �يظ�ر��ثر��يجا�ي �ح�� ��افة �ا���ود �و�سر�وتتظافر��ذه �و�فراد �املد�ي، �املجتمع �منظمات �وكذا �و�سي���ا العمومية

  .تحقيقيھ

 :قبل�التطرق�ا���مف�وم�النفقة�العامة�وآثار�ا��قتصادية�وجب�تحديد�مف�وم�السياسة�املالية�كما�ي��

�ك�ل، �أو�الفرد�أو�املجتمع �للدولة �سواء �أل�مي��ا �نظرا �السياسة�املالية ��عار�ف ��عر�ف� تتعدد و�مكن

السياسة�ال����ع���بدراسة�ال�شاط�املا���لالقتصاد�العام،�وما��ست�بع��ذا�ال�شاط�من�آثار�ع���مختلف�: االسياسة�املالية�ع���أ��

قطاعات��قتصاد�الوط��،�و���تتضمن�تكييفا�كميا����م�النفاق�العام�و�يرادات�العامة�وكذا�تكييفا�نوعيا�ألوجھ��ذا��نفاق�

ينة����مقدم��ا�ال��وض�باالقتصاد�الوط���ودفع���لة�التنمية�وإشاعة��ستقرار����ومصادر�تلك��يرادات��غية�تحقيق�أ�داف�مع

�من� قطاعاتھ �والتقليل �املجتمع �طبقات �ب�ن �بالتقر�ب �املواطن�ن ���م�ور �املت�افئة �الفرصة �وإتاحة ��جتماعية �العدالة وتحقيق

  1.التفاوت�ب�ن��فراد����توز�ع�الدخول�وال��وات
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� �أ��ا �ع�� �العامة �النفقات �املال"�عرف �من �العامة،� مبلغ �حاجات �ل�سديد �الدولة �خز�نة �من يخرج

فا���ومة�تقوم�بأداء�خدمات�عامة�مختلفة�الغرض�م��ا�حماية�املواطن�وز�ادة�رفا�يتھ،�و�ستلزم�أداء��ذه�ا��دمات�إنفاق�من�

3".يقوم�بإنفاقھ���ص�عام�بقصد�تحقيق�منفعة�عامة�مبلغ�نقدي" وكذلك��عرف�ع���أ��ا�2 ".جانب�ا���ومة

للنفقات�العامة�العديد�من��ثار��يجابية��قتصاد،�وال���ترتبط�بالعديد�من�العوامل�

4:ومن�أ�م�ا

اض���م�ا�باف��اض�بقاء��مور��خرى�ع�����م�النفقات�العامة�حيث�تزداد�اثار�النفقات�العامة�بز�ادة���م�ا�وتقل�بانخف�-

.حال�ا�وارتباط�ا�بحالة��قتصاد

الكيفية�ال���يتم���ا�توز�ع�النفقات�العامة�ع���املجاالت�املختلفة�وال���يتم��نفاق�عل��ا�حيث�يز�د��ثار�ال���يمكن�أن�تحقق��-

.ن�يجة�النفقات�العامة

.ا���آثار�إيجابية�ع����قتصاد�الوط���ستعمال�الكفء�للنفقات�العامة�يؤدي��-

�أن��- �دون �آثار�إيجابية �تحقق �حيث �العامة، �النفقات �تحصيل �طر�قة �أي �العامة �النفقات �لتمو�ل �استخدام�ا �يتم �ال�� الكيفية

.تخلف�آثار�سلبية

ا�يم���ا��ا�تمحورت����مجمل�ا�أخذ�مصط���ترشيد��نفاق�العام�العديد�من�املعا�ي�واملف: 

العمل�ع���ز�ادة�فاعلية��نفاق�بالقدر�الذي�يمكن�معھ�ز�ادة�قدرة��قتصاد�الوط���ع���تمو�ل�ومواج�ة�ال��اماتھ�الداخلية�: حول 

غطھ�ولكن�وا��ارجية�مع�القضاء�ع���مصدر�التبذير�و�سراف�ا���اد�ى�حد�ممكن،�لذا�فإن�ترشيد��نفاق�العام�ال�يقصد�بھ�ض

يقصد�بھ�ا��صول�ع���أع���إنتاجية�عامة�ممكنة�بأقل�قدر�ممكن�من��نفاق،�و�سراف�يمكن�تحديد�نطاقھ�اذا�زاد��نفاق�ا���

�ستخدام��مثل�: كما��عرف�ع���أنھ 5.حد�ممكن�اد�ي إ��مستوى�أع���بكث���عن�موارد�الدولة،�أو�انخفاض�إنتاجية��نفاق�العام�

�� �ا��سارة�والتوجيھ �وتقلل �باإلنفاق، �يقوم �الذي �لإل�سان �الفائدة ��عظم �ال�� ��نفاقية �البدائل �نحو�أفضل �للنفقات �سب

،�وترتبط�مسائل��نفاق�العام�وترشيده�بمدى�اتباع�...)أفراد،�أسر،�منظمات،�ح�ومات(والت��ية�بالفرصة�البديلة�أمام���سان�

�والعقالني �الرشد �ألساليب �ا���ومية �وفعالية��ج�زة �مردودا �وأك���ا ��ستخدامات �أفضل �نحو�يحقق �ع�� �برامج�ا �توز�ع ��� ة

  6.وإشباعا�ل��اجات�العامة

�املمكنة،�     �الت�اليف �بأقل �عامة �أك���منفعة �يحقق �الذي �بالش�ل �وكيفا �كما �تأط��ه ��ع�� �العام ��نفاق �ف��شيد و�التا��

� �الرشيدة �ا��وكمة �و�عز�ز�مبادئ �الرقابة �آلية ��سي���النفقة�و�شديد �كيفية �حول �و�فصاح �والشفافية �املساءلة �تقت��� ال��

  .العامة،�فضال�عن�التقييم�الدوري�ألدا��ا�وت��يح��نحرافات�السلبية����الوقت�املناسب

��ناك�عوامل�موضوعية�من�شأ��ا�املساعدة�ع���نجاح�عملية�ترشيد��نفاق�العام

7:فيما�ي���إيجاز�امما��ستد���تضافر�ا���ود�من��ل�ا���ات�والنوا���لتجسيد�ا�ع���الواقع�و�مكن�

حيث�يتم�تقر�ر�وتحديد���داف�طو�لة�ومتوسطة��جل�من�خالل�حصر��ختصاصات�الرئ�سية�ال���

�تحدد�طبيعة ���داف �أن�طبيعة �كما ��موال �اجل��من�اجل�ا�تطلب �من �تنفيذ�ا �يتم �ال�� �أو�الوظائف�املتعددة و��م�الوظيفة

�التنظيمية� تحقيق���داف�سواء�املتعلقة�باملجتمع�ك�ل�أو�بالوحدات�التنظيمية،�ومن�الضروري�عدم��عارض�ا�داف�الوحدات

.مع�ا�داف�املجتمع�املحددة�سلفا����خطط�تنمية�طو�لة�ومتوسطة��جل

�املبدأ��ع ��ذا �اح��ام �وان �التخطيط، �منظومة ��� �الفرعية �العمليات �ا�م �من ��ولو�ات �تحديد ت���عملية

ضرورة���فظ�املال�العام�من�الضياع�و�عظيم�منفعة�استخدامھ،�وتحديد��ولو�ة��ع���تحديد�درجة�أ�مية�ال��نامج�أو�املشروع�

اع�حاجات�س�انية�م��ايدة����ظل�قلة�املوارد�املتاحة��سا�م�بدور�كب������الذي�تر�د�ال�يئة�العمومية�تنفيذه�ومدى�قدرتھ�ع���اشب

:تحقيق���داف�املحددة�مسبقا،�وتقوم�عملية�تحديد��ولو�ات�ع���مجموعة�من�املبادئ��ساسية���

فة�ف��ا،�لھ�دور�كب���عند�مدى�خطورة�املش�لة�التنمو�ة�القائمة�وا�ع�اسا��ا�السلبية�ع���افراد�املجتمع�وجوانب�ا��ياة�املختل�-

.تحديد��ولو�ات

عامل�الزمن،�فالزمن�املطلوب���ل�مش�لة�معينة�يلعب�دورا�كب��ا����تحديد��ولو�ات�ب�ن�ال��امج�واملشار�ع،�ف�لما��ان�الوقت��-

.املطلوب�إلنجاز�برنامج�مع�ن�أقصر،��ان�ذلك�م��را�مقنعا�الختيار��ذا�ال��نامج

ن�ن�باملش�لة�القائمة،�ف�لما�زاد���تمام�الشع���باملش�لة�زاد�التفضيل�ل�ا�ومنحت��ولو�ة���ل�ا�قبل�غ���ا�درجة�ا�تمام�املواط�-

.من�املشا�ل
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عامل�ا����ة�ف�لما��انت�ا��لول�املطروحة���ل�مش�لة�معينة�مجر�ة�ومضمونة�النجاح،��لما��ان�ذلك�دافعا�ملنح�ا��ولو�ة�����-

.�نجاز

يقصد�بقياس�أداء�برامج��نفاق�العام�تقييم�مدى�كفاءة�وفعالية�اداء�الوحدات�

�تخضع� �أن �يجب �ا���ومية �الوحدات �ان �وذلك �ال��ا، �املو�لة �املختلفة �وال��امج �ا��دمات �ب�نفيذ �قيام�ا �عند �ا���ومية و�ج�زة

�للموارد ��مثل ��ستخدام �عن �ثالث��للمساءلة �يرتكز�ع�� ��داء ��ذا �وتقييم �للمواطن�ن، �وال��امج �ا��دمات �تقديم �عند العامة

: محتور���

-�� �و�قتصادية ��جتماعية �نظر�املواطن�ن(الفعالية �املحيط�) وج�ة �ع�� �وأثر�ا �ال��ا �املتوصل �النتائج �ب�ثم�ن ��سمح �ما وذلك

.ن،�و�التا����ذا�املحور��سمح�بتقييم�مدى�مالئمة�السياسة�املنت��ة�جتما���و�قتصادي،�وذلك�من�خالل�مدى�رضا�املواطن�

�خالل�تحس�ن�ا��دمة�العمومية�املقدمة�واملوازنة�ب�ن�الت�لفة�) من�وج�ة�نظر�املستفيدين(نوعية�ا��دمات�املقدمة��- وذلك�من

.والنوعية

.غالل�أمثل�للموارد�املوظفةوال���تقود�ا���است) وج�ة�نظر�امل�لف�ن(فعالية��سي���املرافق�العامة��-

�مالئمتھ� �مدى �ت�يان �ا�� �العام ��نفاق �عدالة �دراسة ��دف

����املجتمع� ��ك���فقرا �للمستفيدين(��اجات�الفئات �الفعلية �با��اجة �ال�عالقة�ل�ا ��بات �من�)كتوز�ع �فئة ��ل �حصة ،�ومراعاة

نفاق�العام�ومدى�استخدام�ا�ل��دمة�العمومية،�و�التا���يتوجب�ع���الدولة�أن�ترا���العدالة����توز�ع�املنافع�وا��دمات�ال���� 

ت�تج�عن�النفقات�العامة،�فال�تحا�ي�طبقة�أو�فئة�من�طبقات�أو�فئات�املجتمع،�ع���حساب�الطبقات�أو�الفئات��خرى،�وال�يقصد�

�ل�الطبقات�بل��ناك�طبقات�الفقراء�������حاجة�ماسة���دمات�الدولة��ستوجب�ز�ادة�النفقات�من�ذلك�أن�ي�ساوى�نص�ب�

.عل��ا�ألجل�ال��وض���ا

فمن�الضروري�توافر�نظام�رقا�ي�فعال�يضمن�توافق�التنفيذ�مع�ما�سبق�التخطيط�لھ�

�عملية�الرقابة�مراجع �تتضمن �أن �ول�ي�ع�� �التقييمية، �الرقابة �تطو�ر�مف�وم�الرقابة�املس�ندية�ا�� �مع �مستمرة�لطرق��نجاز، ة

ت�ون�مثل��ذه�الرقابة�ع���برامج��نفاق�العام�مجدية،�فإنھ�ال�بد�أن�ت�ون�منطلقا��ا�ووسائل�ا�م���مة�ومؤدية�ا����س�يل�م�مة�

�حما �وضمان �م��ا، �املطلو�ة ���داف �تحقيق ��� �ال��امج �ووسائل��ذه �الرقابة �أج�زة �صالحية �حدود �فإن �لذا ��نحراف، �من ي��ا

القيام���ا�يجب�ان�ت�ون�وا��ة،�ال�من�الناحية�القانونية�فحسب�بل�ع���الصعيد�الواقع�العم���أيضا�وفعالية�الرقابة�تحقق�من�

  8.��ا�إيجابياخالل�إنجاز�ا�أل�داف�ا�وقدر��ا�ع���توف���الشروط�الالزمة�وتوجيھ�املشار�ع�العامة�توج

�عت����نفاق�العام�املمول�الرئ�����للتنمية����ا��زائر����مختلف�مستو�ا��ا�سواءا�ما��علق�بالتنمية�الفالحية�والصناعية�

الرئ�سية،�وت�ناقص�مسا�مة�القطاع�ا��اص�واشراكھ����او�املؤسسات�الصغ��ة�واملتوسطة�وغ���ا�من�القطاعات��س��اتيجية�و 

توليد�عملية�الدخل�ل�يمنة�ا���ومة�ع���ال�شاط��قتصادي�ع���الرغم�من�ظ�ور�بوادر�الشراكة�بي��ما�غ���ا��ا�تبقى�محدودة�كما�

 .ونوعا

�تزايد �الثالثة ��لفية �بداية �منذ �العام ��نفاق �الدولة�عرف �سياسة �بذلك �عاكسا �مستمرا ا

�تزايد� �ع�� �ذلك ��� �معتمدة �للمواطن�ن �املع�شة �مستوى �النمو��قتصادي�وتحس�ن �مستوى �رفع �ا�� ���دف ��انت �وال�� التوسعية

�النفطية، �بالتطورات� �يرادات ��قتصادي ���عاش �برامج �تطبيق �مرحلة �خالل �العام ��نفاق �نمو �معدالت �ز�ادة ارتبطت

صادية،��جتماعية�والسياسية�ال���م��ت��ذه�ا��قبة،�و�التوسع�الكب������ا��دمات��جتماعية�ال�سيما�التعليمية�وال��ية��قت

�. م��ا �للف��ة ���عاش �دعم �برنامج ��� �الز�ادة �معدل �متوسط �بلغ �)2004-2001(فقد �التكمي���% 73.15، �ال��نامج �خالل اما

�الز�ا) 2009-2005(للف��ة �قفز�متوسط �حوا�� �ا�� ��نفاق ��� �وواليات�% 18دة �العليا �ال�ضاب �بواليات �خاصة �برامج �إلدراج نظرا

،�%12بلغ�متوسط�الز�ادة����معدل��نفاق�السنوي�حوا���) 2014- 2010(ا��نوب،�ثم����ال��نامج�ا��اص�بتوطيد�النمو�خالل�

  .2016-2011 تطور��نفاق�العام����ا��زائر�خالل�الف��ة) 01(و�و���ا��دول�رقم�

247



 

 

  

..2018مارس  14و 13يومي 

 .2003�،2008�،2013�،2015تقار�ر�بنك�ا��زائر�للسنوات�

 :���الش�ل�البيا�ي�التا���)01(و�مكن�ترجمة�معطيات�ا��دول�رقم�

 
 )01(رقم�من�اعداد�الباحث�ن�بناءا�ع���معطيات�ا��دول��

 

     

248



 

 

  

  

..

�كب��ا�سنة�) 01(حسب�الش�ل�رقم�     و���سنة�انطالق�ال��امج�التنمو�ة��2000عرف��نفاق�ا���ومي����ا��زائر�تطورا

،�تضاعفت�من�خالل�ا�نفقات�ال�سي���1999مقارنة�مع�سنة��%22.60ا���ومية�لدعم�النمو،�حيث�ارتفع��نفاق�ا���ومي�بمعدل�

�ا�11حوا��� �ونمت�نفقات �مرة، �سنة�%72لتج����بــ �من �عرفت�الف��ة �كما �سنة��2001، �لإلنفاق�ا���ومي��2012إ�� �مستمرا نموا

،�وال��نامج�التكمي���لدعم�)2004- 2001(�شقيھ،�لتجسيد�وتنفيذ�ال��امج�ا���ومية��ر�عة�و���برنامج�دعم���عاش��قتصادي�

تزامنت��ذه�الف��ة�مع�حدوث�حالة�انتعاش�ع���مستوى�أسعار�،�و )2014-2010(،�ومخطط�التنمية�ا��ما����)2009-2005(النمو�

املحروقات�اين�بلغت�اع���مستو�ا��ا�داعمة�بذلك�تطور��نفاق�ا���ومي،�وتطورت�خالل��ذه�الف��ة��نفقات�التج����وتقلصت�

�%53.5ات�التج����ا��تقلصت��ذه�ال�سبة�لصا���نفق�%27.4و��%72.6 2000نفقات�ال�سي���نوعا�ما�فبعدما��ان��سب��ما�سنة�

للتج����و�و�ما��عكس���تمام�ا���ومي�امل��ايد�بتطو�ر�الب���التحتية�و�س�ثمارات�الصناعية�والقاعدية���دف��%46.6لل�سي���و�

  .دعم�النمو

��نفاق�ا���ومي�سنة� ھ�ال���بلغ�ف��ا��نفاق�العام�أع���قيمة�ل�2015و�2014وارتفع�مجددا�ست����2013ثم�انخفض

��نامج�توطيد�النمو�مليار�دينار�جزائري�اين�توسعت�����نفاق�العام���دف�دعم�النمو�خالل��ذه�الف��ة�أو�ما��عرف�ب�8857و���

،��2015عد��ذا�ال��نامج�مكمال�لل��امج�السابقة،�شرع�فيھ�مع�بداية�سنة�) 2019- 2015" (املخطط�ا��ما����الثالث"�قتصادي�

-�2015عنوان�صندوق��سي���عمليات��س�ثمارات�العمومية����إطار�برنامج�توطيد�النمو�للف��ة��302-143فتم�فتح�ا��ساب�رقم�

،�وقد�تحدد��دفھ�فيما�يخص�الب�ية�التحتية�من�خالل�ضرورة�العمل�ع���ا��فاظ�ع���امل�اسب��جتماعية�من�خالل�منح�2019

�السكن،�ال� �قطاع �للس�ان��� �الظروف�املع�شية �ور�ط�البيوت��شب�ات�املياه��ولو�ة�لتحس�ن �وال��ة�العمومية �بية،�الت�و�ن

� �سنة �و�حلول �أنھ �إال �والغاز، ة��2015والك�ر�اء �عدّ �تب�� �إ�� �ا��زائر�ة �السلطات �بادرت �أسعار�النفط، �استمرار�انخفاض ومع

��ذا�ال��نامج�بتار�خ� �إقفال�حساب �فتم �العامة، �إ���ترشيد�النفقات ���دف �أخر�باسم��،2016د�سم����31سياسات �حساب وفتح

� �بمبلغ �العمومية ��س�ثمارات ��س�ثمارات��300برنامج �لتمو�ل �املخصصة �املبالغ �انخفاض �ع�� �يدل �والذي مليار�دينار�جزائري،

�2016وانخفض��نفاق�العام�لسنة�9،�،�وقد�تم�تجميد��ل�ال��امج�ال���لم��شرع����إنجاز�ا)2019- 2017(العمومية�خالل�الف��ة�

  .ن�يجة�كبح��نفاق�العام����شقيھ�املوجھ�لالس�ثمار��واملوجھ�لل�سي���2017سنة��%13.79ثم�بمعدل��%9.86بمعدل�

أدت�السياسة�التوسعية�ال���انت����ا�ا��زائر�خالل�ف��ات�ازد�ار�أسعار�املحروقات�ا���تفاقم�

�ال�شغيلية �السياسة �فعرفت �العام، �ارتفاعا،���نفاق �الف��ة ��ذه �خالل �و�متيازات �واملنح ��جور �ش�دت �كما �م��وظا، توسعا

ومختلف�ال��امج��جتماعية����مختلف�صيغ�ا�سياسة�تمو�لية�توسعية��غرض�تدو�ر�الفوائض�النقدية�ودفع���لة�التنمية،�إال�

�و� �اس��لكتھ، �الذي ��نفاق ����م �ال�تر�� �املمولة �القطاعات �من �العوائد ��غطية�أن �ع�� �قادرة �جبائية �عوائد �ل�ا �تكن �لم التا��

تطور��ل�من��يرادات�والنفقات�) 02(النفقات�العامة�ال���أصبحت�تنمو�بمعدل�اك���من��يرادات�املحدودة،�و�و���الش�ل�رقم�

 ).2017-2011(العامة�وال��ز�املواز�ي����ا��زائر�خالل�الف��ة�

  
�باالعت� �الباحث�ن �إعداد �للف��ةمن �امل�شورة �املالية �قوان�ن �ع�� ��لك��و�ي) 2017- 2011( ماد �املوقع  :ع��

www.mfdgi.gov.dz

،�لتنخفض��عد�%9.56بمعدل��2011مقارنة�مع�سنة��2012من�خالل�ا��دول�أعاله�نالحظ�تزايد���ز�املوازنة�العامة�سنة�     

ن�يجة�تزايد��نفاق�خالل��ذه�السنة،�ثم�انخفضت��%21.41بمعدل��2015ل�ش�د�ارتفاعا�كب��ا�سنة��2014و�2013ذلك�سن���

249



 

 

  

..2018مارس  14و 13يومي 

� �سنة �ا��بائية��2017و�2016خالل �م��ا �خاصة �العامة ��يرادات ���م �وز�ادة �و�ست��اد ��نفاق �ضبط �ن�يجة �كب��ة بمعدالت

 .2017خالل�سنة��%18.70بمعدل�

امج�التنمو�ة�ا���ومية��و�الرفع�ا��قيقي�ملعدالت�النمو�ع���إن�ال�دف�الرئ�����من�ال�� 

تمو�ل�ال�شاط��نتا���والصنا�����دف�تحقيق�الرفاه��قتصادي�و�جتما���امل�شود،�و���ا��زائر�عرف��نفاق�ا���ومي�تطورا�

وال�ال�����ت�����قتصاد�ولم��ائال�شمل��ل�القطاعات��س��اتيجية�و�ساسية،�غ���ان�معدل�النمو�لم��ستجب����م��م

 ).2016-2000(تطور��ل�من�النفقات�العامة�ومعدل�النمو����ا��زائر�خالل�الف��ة� �ستوع��ا،�و�و���الش�ل�املوا��

��لك��و�ي �املوقع �ع�� �لإلحصائيات �الوط�� �للديوان �الدور�ة �امل�شورات �ع�� �بناءا �الباحث�ن �اعداد  :من

www.ons.dz  

مستجيبا�بذلك�ا���السياسة�التنمو�ة�ال���مول�ا��2001نالحظ�بداية�ارتفاع�معدل�النمو�من�سنة�) 03(من�خالل�الش�ل�رقم�   

سنة��%2.5ثم�ا����2005سنة��%5،�لينخفض��عد�ذلك�ا���2003سنة��%�7نفاق�ا���ومي�و�لغ�ف��ا�أع���معدل�لھ�أين�قارب�

2006� �� �استمرار�تطور �مع �سنة ��عد �خاصة ��يرادات ���م �وتجاوزه �الف��ة ��ذه �خالل �وازد�اره �العمومي �ليعرف�2012نفاق ،

�حدود� �و�ستقر��� �النمو�تذبذبا �ا���ومي�2016سنة��%5معدل ��نفاق �النمو�ا�� �معدل �يت���ان�استجابة ،�فمن�خالل�الش�ل

  .2015م�لإلنفاق�ا���ومي�خاصة�سنة�،�ال���عرفت�أع�����)2016- 2010( ضعيفة�نوعا�ما�خاصة�خالل�الف��ة

�س���العمل� �تنظم �ال�� �املالية �و�ح�ام �القواعد �ومخالفة �املالية، ��نحرافات ��خ����و�مجمل �ذا

وقد�أصبح�الفساد�املا���آفة�متفشية�. �10داري�واملا������الدولة�ومؤسسا��ا،�ومخالفة�التعليمات�ا��اصة�بأج�زة�الرقابة�املالية

�سواء �حد �ع�� �وا��اص �العام �القطاع�ن �من ��ل ��� �ر�يب �ف. �ش�ل �عام ��2016في �الـ �ا��زائر�املرتبة �سلم��108احتلت ��� عامليا

من��3.4،�وحصلت�ع���تص�يف�منخفض�بحصول�ا�ع���درجة�2015سنة��88،��عدما��انت����املرتبة�دولة�175من�ب�ن��الفساد

و�ذه�الدرجة�ضعيفة�بال�سبة�ملنظمة�الشفافية�الدولية،�و���مرادفة�الن�شار�الفساد��ش�ل�واسع�����.���11مؤشر�الفساد�10أصل�

،�ما��ع���أن�السلطات�العمومية�2003و�بدو�أن�ا��زائر�مستمرة����تحقيق�نفس�النتائج�منذ�. دواليب�وأج�زة�ومؤسسات�الدولة

عتد���ا����محاص وتتج���أ�م�مظا�ر�. أنواع�ا �ش�� املالية وا��رائم �ختالسات رة�بؤر�الفساد،�وتصاعد�وت��ةلم�تبذل�مج�ودات��ُ

  :الفساد�املا������ا��زائر����العناصر�التالية

�مجرا�ا�  �عن ��موال �من ��ام �جزء �وتحو�ل ��قتصادي، �ال�شاط �عرقلة ��� �بارزا �دورا �املا�� �الفساد يلعب

قدر�. الطبي�� �خالل�الف��ة�وتُ �الوط�� ��قتصاد ���ر���ا�من �تم �املالية�الدولية�) 1988ـ1986(�موال�ال�� �املؤسسات �حسب فقط،

�أد�ى��9,7بـ �إ�� �أسعار�املحروقات �انخفاض �أعقاب ��� �وذلك �حادة، �أزمة �الوط�� ��قتصاد �ف��ا �عرف �ال�� �الف��ة �و�� مليار�دوالر،

مليار�دوالر،�و�و�ما��عادل�قيمة��نتاج��16,3ليبلغ��1990ارتفع�الرقم�السابق������اية�سنة��وقد. مستو�ا��ا،�وانفجار�أزمة�املديونية

وقد�كشفت�. 12من�مديونية�ا��زائر�ا��ارجية�للسنة�ذا��ا�%60،�و�مثل����نفس�الوقت�حوا���1992الوط���ل�ل�القطاعات�لسنة�

خالل�13دوالر مليار 13,6 ��ر�ب من تمكنت حيث ولة�فاتورة�خيالية،�لفت�الد شب�ات�الفساد����ا��زائر الدولية�أن منظمة�ال��ا�ة

� �) 2008ـ2000(الف��ة �من�. 14مليار�دوالر�سنو�ا�1,7بمعدل ��ل ��عد ��موال ���ر�ب �من �متضررة �إفر�قية �دولة و�عت���ا��زائر�ثالث
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�غ���ح�و  �تقر�ر�ملنظمة �من�ا��زائر�حسب �امل�ر�ة �ُحددت�قيمة��موال �حيث �بنحو�نيج��يا�ومصر، �املالية�العاملية �26مية�لل��ا�ة

 عمليات�الفوترة وت��يم الضر���، والغش التالعب من ا��ارج، إ�� امل�ر�ة تلك��موال من 65%وأن�حوا�� .سنة�40مليار�دوالر�خالل�

  . 15ا��بائية املداخيل �� خسائر أيضا عنھ ينجم ما ���املعامالت�التجار�ة�الدولية،

. إن�أي���رب�من��سديد�ا��قوق�والرسوم�ا��مركية�م�ما�اختلفت�صوره�وأش�الھ،��ش�ل�نز�فا�ملوارد�الدولة

و�ذا�ما�يجعل�إدارة�ا��مارك�تقوم�بمحار�تھ�بالطرق�القانونية،�حرصا�ع���حماية�املنتجات�الوطنية،�واملحافظة�ع���ثروة�البالد�

  . اتوع���توازن�امل��ان�التجاري�وم��ان�املدفوع

�ن�يجة� �وذلك �القانون، �أو�ان��اك �مخالفة �دون �أو�جزئيا ��ليا �الضر�بة �عبء �من �التخلص و�و��ع��

�املوجودة����ال�شر�ع�الضر��� وقد�بلغ�ال��رب�الضر�������ا��زائر�مستوى�عال�جدا،�أين�بلغ�سنة�. استفادتھ�من��عض�الثغرات

مليون�دج،�و�و�مبلغ�مرتفع�إذا�ما��962 6تقلص�املبلغ�إ����1995نار�و�و�مبلغ�ال��س��ان�بھ،�أما����سنة�مليون�دي 208 9مبلغ�1994

�مستوى�املوازنة �ع�� �الضر��ية ��يرادات �بمستوى �مؤشر�ال�سد�ا��زائر وقد�تذيلت�. 16قورن �العال����� �الذي�ال��ت�ب �الضر��� يد

���� �تقر�ر�البنك�الدو�� �عن��183،�واحتلت�املرتبة��خ��ة�ضمن�2010أورده ��عيدة�جدا �أ��ا ��ع�� �التقر�ر،�ما �اعتمد�ا دولة�ال��

  .17املستوى�الدو�������سديد�الضرائب

تمكن�الدوائر�الضر��ية�من�تحصيل��ت���ذلك�عندما�ي��أ�امل�لف�إ�����ر�ب�أموالھ�ل��ارج�ح���ال�تو 

�عدم� �إ�� �امل�لف �و�عمد �ا��ارج، ��� �موجودة �للضر�بة �ا��اضعة �مصادر�الدخل ��عض �ت�ون �أو�عندما �عليھ، �املفروضة الضرائب

�م��ا �جزءا �أو�يخفي �باملرة �بوجود�ا �املوارد�. 18التصر�ح �من �مورد �ضياع ��� �يتمثل �اقتصادي ��و���رب �الدو�� �الضر��� وال��رب

  . 19سية�وا��يو�ة�للدولة����الظروف�العادية�سا

�إطار� �خارج �و�ذا �الضر�بة �أداء �وتجنب �التحايل ���دف �تتم �ال�� �واملمارسات �السلوكيات �تلك �بھ و�قصد

عد�ان�شاره�من�أخطر�التحديات�ال���تواجھ�عملية��عبئة��يرادات�او���تب�ع���ذلك�آثارا�خط��ة،�. القانون  ���ومية،�إذ�أنھ�حيث��ُ

فإذا�. �نخفاض�الزائف����الطاقة�الضر��يةباإلضافة�إ���. �س�م����تد�ي�كفاءة�ا���از�الضر���،�و�حد�من���م�املوارد�الضر��ية

�الضر��ية� �الطاقة �أساس �ع�� �ا���ومي ��نفاق ���م �و�خطط �ا���ومية، ��يرادات ���م �سيضع �املالية �السياسة �صا�ع �ان

ياسة��قتصادية�لن��ستطيع�تحقيق�ما�ي�شده�املجتمع�من�أ�داف�مختلفة،�سواء�ما�يتعلق�م��ا�بتحقيق�النمو�الزائفة،�فإن�الس

  . �قتصادي،�أو�تمو�ل��نفاق�العام

وإن�. �ناك�مش�لة�مدمرة��عا�ي�م��ا�ا��زائر����مجال��نفاق�ا���ومي،�و���الفساد�بصوره�املختلفة�

�و�جتماعية�ا �النظم�السياسية�و�قتصادية �ع�� �بل �ع����دخار�ا���ومي، �فقط �ل�س �يمثل�خطرا �ا���ومية ��ج�زة ��� لفساد

  :ومن�صور�الفساد����النفقات�ا���ومية�ل��زائر�ما�ي��. ب�امل�ا

�وتتو  �تبدأ �مشار�ع �باملخالفة�للمواصفات،�ف�ناك قف�أو�تنفذ

وتجدر��شارة�إ���أن��لغاء�التعسفي�لك��يات�. وتخصيص�مبالغ�مالية�ملشار�ع�ع���الورق،�و�ذه�إحدى�مظا�ر���دار�للمال�العام

�ع�� �ال���يع �لسياسة �وتفضيال �املسار��نما�ي، �عن �لل��اجع �منطلقا ��ان �الثماني�يات �بداية ��� �الصناعية �س��الك��املشار�ع

�و�س�ثمار�املنتج �املج�ود �حساب �والتبذير�ع�� �عالقة�. املفرط، �لھ ��انت ��دخار، ��� را غَ ُ�� �أحدث �ا��اجة �عن �الزائد فاالس��الك

و�ناك�. 20مباشرة�بضعف�الدخل�الفردي�وغالء�املع�شة،�وارتفاع�الديون�ا��ارجية،�وانخفاض�معدالت��س�ثمار�وان�شار�البطالة

  :سراف�والتبذير�و�ختالس�وال��ب،�م��اصور�عديدة�لإل 

 ؛�)املبا�ي�ا���ومية�الفاخرة،��ثاث�الفاخر(تبديد��موال�العامة�����نفاق�املظ�ري�ا���ومي��-

 املبالغة����استخدام�املقت�يات�العامة�لألمور�ال��صية�لتحقيق�مآرب�خاصة�لبعض�ذوي�النفوذ�والسلطة؛��-

  يم�فوات����نفاق�العام�لصا���أفراد�أو�طبقات�معينة�خاصة�كبار�املسؤول�ن؛�ختالس�املع���عنھ�بت�� -

 الدعاية�و�عالن�وال�شر����ال��ف�واملجالت����املناسبات�وال��ا�ي�والتعازي�والتأييد�والتود�ع؛�-

ا��؛...���نفقات�التمثيل�ا��ار����إنفاق�املالي������مظا�ر��ستقبال�وا��فالت�واملبالغة -

�ب�ن� - �العمل �عدم�الت�سيق��� �إ�� �إضافة ��عمال، �ألداء �عن�القدر�الالزم �فيھ �عدد�العامل�ن �وز�ادة �ا���از�ا���ومي سوء�تنظيم

 .�ج�زة�ا���ومية،�كما��و�ا��ال�بال�سبة�لقطاع�املياه�والك�ر�اء�و�عبيد�الطرقات

عن�الفساد�املا��،�و���كذلك�فعال،�أل��ا�ت��ق�الدوائر��دار�ة��عت���الرشوة�أ�م��عب����

�املستو�ات ��ل �ع�� �م�شآت�. ودوائر�ا��دمات ��� ��ستغالل �رخص �ومنح �العمومية �الصفقات �من �بدءا �ان�شار�الرشاوى و�ق��ن
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تعلق�بمنح�الصفقات�خارج�محددات�إ���أن�الفساد�امل) شفافية�دولية(وتذ�ب�منظمة�. القطاع�العام�إ����نفاق�ع���شراء��س��ة

�العام ��نفاق �من �و�ز�د �ا���ومة �موارد �يضعف �أن �شأنھ �من �إ���. املنافسة �و�ؤدي �العامة، �النفقات �تركيبة �الفساد ��شوه كما

�العام ��ع�����م����اص�الذين�2010وحسب�تقر�ر�التنمية�ال�شر�ة�لعام�. إضعاف�الرقابة�ع���القطاع ،�فإن���ايا�الفساد�ـ

�سنة�وا ��سب��م��� �قد�بلغت ����ا��زائر، �ـ �رشوة �حالة �ع���21%28القيمة��2008ج�وا �داللة�خط��ة �ل�ا �جدا �مرتفعة �و����سبة ،

� �أوساط ��� �الظا�رة �ا��زائري استفحال �املجتمع ،� �� �ر����كما �أجن�ية �شر�ات �دفع �عن �با��امات �ا��زائر�ة ��عالم �وسائل تحفل

ي�املراكز�الرفيعة�لضمان�ا��صول�ع���العقود،�و�ذا�ما�حصل�مع�مشروع�بناء���مة�ا�����صيات�سياسية�وموظف�ن�من�ذو 

�1200مليار�دوالر�أمر��ي�يمتد�ع���مسافة��12الذي�ير�ط�ب�ن�شرق�البالد�وغر��ا،�و�و�مشروع�ب�لفة�" غرب-شرق "الطر�ق�السر�ع�

22.�ن�بارز�ن����وزارة��شغال�العموميةامنية����البالد�ومسؤول�أج�زةكيلوم��ا،�وكشف�محققون�نظام�ر����وعموالت��شمل�

النفطية�اململوكة�للدولة،�وأمر�رئ�س�ا��م�ور�ة�عبد�" سوناطراك"شملت�شركة��2010وانفجرت�فضيحة�فساد�أخرى����

� �د�سم���" سوناطراك"العز�ز�بوتفليقة ��� �وقع��ا �ال�� �العقود ��ل ��2009بتجميد �احتيال�2010وفيفري �بوجود ��ش�باه ��س�ب ،

،�حكم�ع���املدير�التنفيذي�للشركة�بال��ن�س�ت�ن��س�ب�سوء�استخدام��موال�العامة،�اذ�منح�عقودا�2011غش،�و���ماي�و 

،�عندما�حقق����إيطاليا�مع�باولو����2013فيفري�" سوناطراك�"�ش�ل�مباشر�ول�س�من�خالل�املنافسة،�وظ�رت�فضيحة�تتعلق�ب�

مليون�دوالر�للفوز��عقود�من��265لنفط�والغاز�اململوكة�للدولة،����ش��ة�تقديم�رشوة�ب��يطالية�ل" اي��"س�ارو�ي،�رئ�س�شركة�

   23".سوناطراك"

�منذ� �الفساد �املتحدة�مل�افحة �اتفاق��مم ��� �ا��زائر�عضوا �التحفظات�2004ش�ل �الرغم�من��عض �ع�� �واعتمدت�، ،

،�و���العام�ذاتھ�ا�شات�ال��نة�الوطنية�مل�افحة�الفساد�ومع�ذلك�لم��ع�ن�رئ�س�ا��م�ور�ة�2006قانونا�للوقاية�من�الفساد�سنة�

،�و���لم�تحقق�اية�نتائج�ح����ن،�فمعظم��ل��امات����مجال�م�افحة�الفساد�بقيت�فارغة�2010أعضاء�ال��نة�السبعة�ح���

 24.ضروري�من�الدولةولم�تتلق�الدعم�ال

�ففي� �العامة، �املوازنة ��� ��مر�بالشفافية �يتعلق �عندما �س�ئة �ا��زائر�نتائج ���ل

ا���ومات�شعو��ا�حر�ة�الوصول�ا���املعلومات�ا��اصة�،�والذي�يقوم�مقدار�املنح�2010لعام�" مبادرة�املوازنة�املفتوحة"استطالع�

درجة،�و�نص�الدستور�ا��زائري�ع���ان��23،�و�ان�متوسط�الشرق��وسط�100من�أصل��13ملوازنة،�حصلت�ا��زائر�ع���درجة�با

�للتدقيق�ال��ملا�ي،� �تخضع �دون�ان �من �قوان�ن�امل��انية ��خ��ة �س�ت����العقود�الثالثة �ذلك �ومع �ا���ومة، يراقب�ال��ملان�موازنة

وتقديم� ائر��و�املسؤول�عن�تدقيق�م��انية�ا���ومة�وا��سابات�املالية�للشر�ات�اململوكة�للدولة،و�عت���مجلس�املحاسبة����ا��ز 

�ت�شر�تقار�ر�املراجعة،�وال�يف�ش� �ونادرا�ما �عملية�التدقيق����الواقع، �نادرا�ما�تكتمل �ذلك �ومع �ا���رئ�س�ا��م�ور�ة تقر�ر�سنوي

� �كما �والغاز، �بالنفط �ا��اصة �الضرائب ���الت �املجلس �مؤشر�مراقبة�" سوناطراك"أن �وصنف �املدققة، ال�ت�شر�التقار�ر�املالية

،�ما�يضع�ا����2011تقر�ره�لعام��38من�البلدان�الغنية�باملوارد،�ا��زائر����الرتبة���41يرادات�الذي�يقوم�شفافية�العائدات����

25.خلف��ل�دول�النفط�الغنية��خرى����املنطقة

ترشيد��نفاق�العام�بالعمل�ع���ز�ادة�فاعليتھ�ول�س�بتخفيضھ�دائما،�والذي�قد�ت�ون�لھ�ي�ون�

فالفرق�كب���ب�ن�مف�ومي�ترشيد��نفاق�وتخفيض��نفاق،�فال��شيد�يقوم�باألساس�ع���اتخاذ�. آثار�سلبية�ع����قتصاد�الوط��

�النفق ��ع���تخفيض �ما�قد �والغاية����ال��اية�ضبط�القرار�الصائب�����نفاق، �مجاالت�أخرى، �وز�ادتھ��� �مجاالت�معينة، ��� ات

�دخار� مستوى�املع�شة،�ز�ادة بالعرض،�وال���تحدد ألسباب�تتعلق إنھ�من��فضلو . 26النفقات�بما�يحقق�ال�دف�العام�من�صرف�ا

:ات�العامة�يتع�ن،�ول��شيد�النفق�27نفاق�العام�بدال�من�ز�ادة�الضرائب ا���ومي�عن�طر�ق�تخفيض

 تحديد���م�أمثل�للنفقات�العامة،�وذلك����حدود�أق����ما�يمكن�تدب��ه�من�املوارد�العادية�للدولة؛ 

 إعداد�دراسات�ا��دوى�للمشار�ع؛ 

 ضمانا�لتوجيھ��نفاق�بالش�ل�الذي�يضمن�تحقيق�املص��ة�العامة؛ال��خيص�املسبق�من�السلطة�ال�شر�عية 

والتبذير�سواء��ان�خاصا�أو�عاما؛تجنب�جميع�أوجھ��سراف� 

�ل��ام�باألح�ام�الشرعية�����نفاق�العام،�وذلك�بأن�ت�ون�مرتبطة�ارتباطا�وثيقا�بضابط�ا��الل�وا��رام،�فال�تقع�النفقات� 

 العامة�إال����املباحات،�وال�ت�ون�املشار�ع�منتجة�لسلعا�محرمة،�كما�ال�تقوم�باست��اد�ا؛

 .28املقدرة�املالية�و�حوال��قتصادية�و�جتماعية�للدولة�تناسب��نفاق�العام�مع 
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�ترشيد�النفقات�العامة�للدولة  �إ�� �ألجل�الوصول �وقضائية�وتقنية �و�رملانية �سياسية �ب�ل�أش�ال�ا، �وضمان��شديد�الرقابة ؛

 .29اح��ام�أموال�الدولة�من�الضياع�و�ختالس،�ومن��ل�أش�ال�التالعب

 تزايد�معدالت�البطالة، ظل �� م�م أمر �مان شبكة ع�� أن�ا��فاظ معا،�و�كيد والضمنية �رةالظا �عانات إصالح�نظام 

�ة�ال غ�� التحو�الت ولكن أك��� �سعار دعم و�مكن�جعل.�ضعف الس�انيـة املوج�ة�للفئات للموارد أمثل توز�ع بضمان �سمح املوجَّ

 توجيھ شأن ومن�.املنتجات�املستوردة دعم وإيقاف الطازجة السيما�املنتجات �ساسية، السلع أسواق ضبط �عز�ز فعالية�من�خالل

 إ��اق الدولة�دون  �ا�ل يثقل الذي املا�� العبء �سمح�بخفض أن العامة، معدل��عانات �� بخفض�تدر��� املقرونة �عانات،

  .�ضعف الس�انية بالفئات الضرر 

ترشيد��نفاق�العام�كآلية�ل��د�من�الفساد�املا������ا��زائر،�ع���تحليل�تطور��نفاق��تناولت�الورقة�البحثية�أ�مية     

�ع���آليات�ترشيد��نفاق�العام� �ال��ز�املواز�ي�الذي���دف�ا��زائر�ا���تدن�تھ �املالية،�وكذا�تطور العام�كأ�م�عنصر����السياسة

�وتد�املنت��ة� �ا��الية، ��قتصادية ��وضاع �ظل ��� ��قتصادية�خاصة �للقطاعات �الضعيفة �واملسا�مة ��شاط�القطاع�ا��اص ي

�الوط��، �الدخل �توليد ��� �ونفقات� الرئ�سية �العمومية، �بالصفقات ��علق �ما �م��ا �ا��زائر�خاصة ��� �املا�� �مظا�ر�الفساد و�عددت

�تناول �ا�� �الدولية �املؤشرات �مراكز�متقدمة�حسب �حيث�صنفت�ا��زائر��� ��جتماعية �متدنية�التحو�الت ت�الفساد�املا��،�وأخرى

  .تناولت��فصاح�والشفافية�ا��اصة�بإعداد�املوازنة�العامة����ا��زائر

  :يمكن�إدراج��عض�نتائج�الدراسة����النقاط��تية�

���أن�النتائج�الفعلية�اتبعت�ا��زائر�سياسة�مالية�توسعية�تطور�من�خالل�ا��نفاق�العام�والمس��افة�القطاعات��قتصادية،�غ�-

ال�تر���للنتائج�املخططة�ولم�يكن��نفاق�العام�فعاال�بالش�ل�الذي�يز�د�من�مردودية�القطاعات��قتصادية��ساسية�فلم�تتجاوز�

�،�وقطاع�البناء�و�شغال%5.6وقطاع�الصناعة��%12.3ما��س�تھ��2016مسا�مة�القطاع�الفال������الناتج�املح����جما���لسنة�

ا����2000ال���استفادت�من�الدعم�ا���ومي����إطار�ال��امج�التنمو�ة�ا���ومية�من�سنة� ،�وغ���ا�من�القطاعات%11.9والعمومية�

 .غاية�يومنا��ذا

�املا������ا��زائر�ع���سد�الثغرات��- �عت���ترشيد��نفاق�العام�من�أ�م��ليات�ال���يمكن�من�خالل�ا�التقليل�من�مظا�ر�الفساد

  .س�بة�ل�ا�والعمل�ع����شديد�آليات�الرقابة�بأنواع�ا�ع���كيفية�صرف�و�سي���النفقات�العامةامل

ان�تطور�معدل�النمو����ا��زائر�ال�يتما����مع�تطور��نفاق�ا���ومي�املوجھ�لرفع��ذه�املعدل،�حيث�حقق�اع���معدل�لھ�و�و��-

7.2%�� �2003سنة �الف��ة �خالل �ذلك ��عد �لي��اجع �وال �2005-2016، �بمعدالت��%�4يتجاوز �ا���ومي ��نفاق �وتزايد �تنامي �ظل ��

  .مرتفعة�جدا

،�2016-�2000عت���مش�لة�تنمية�القاعدة��نتاجية����ا��زائر�ل�ست�تمو�لية،�و�ذا�ما�أث�تھ�تطور��نفاق�ا���ومي�خالل�الف��ة��-

  .ل�دوره����تحقيق�التنمية��قتصاديةبقدر�ما����مش�لة��سي��ية�وتخطيطية�تتعلق�بكيفية�واولو�ة�التمو�ل�وتفعي

  :من�خالل�ما�سبق�يمكن�طرح��عض�التوصيات�من�بي��ا�ما�ي�� 

�آلية��- �وفق �ومردودي��ا، ��قتصادية �القطاعات �تمو�ل ��� ��ولو�ة �ترا�� ���داف �وا��ة �واس��اتيجيات �خطط �وضع ضرورة

  .التنموي�لإلنفاق�ا���ومي�وتحقق�أ�دافھتمو�لية�كفؤة�وآليات�رقابية�فعالة،��عزز�من�الدور�

�ضرورة��شديد��ليات�الرقابية����ا��زائر�و�ل��ام�باملعاي���الدولية����اعداد�املوازنة�العامة�و�فصاح�ع��ا�بالش�ل�الذي�يكس��ا�-

 .شفافية�أك��،�مما��ساعد�ع���تقدير��نحرافات�السلبية����وق��ا�وسرعة�معا����ا

�السلطات�- �أجل��ع�� �من �و�عانات �والتحف��ات �التحو�لية �والنفقات �ا���ومي �الدعم �برامج �النظر��� �ا��زائر�إعادة ��� املعنية

ضمان�وصول�ا�ا���من��ستحق�ا�فعال،�وتطو�ر�ا�وتقليل�ا�بالش�ل�الذي�يضفي�فعالية�أك���و�ما��س�م����تخفيض�ال��ز����املوازنة�

 .العامة�للدولة

التفاتة�جادة�نحو�التطبيق�الفعال�للقوان�ن�الردعية�والعقو�ات����مجال�سوء��ستخدام�أو�ال�سي��،��ع���ا���ومة�أن�تلتفت�-

 .و�ختالس�والغش�والرشوة����استغالل�النفقة�العامة�من�أجل�تقليل�ظوا�ر�الفساد�املا��

�اعتماد�املسائلة�ومعاي���ا��وكمة�الرشيدة�والتأكد�من�تطبي�- وتفعيل�دور�ال��نة�الوطنية�مل�افحة� ق�ا،من�الضروري��سراع���

 .الفساد����القيام�بدور�ا����م�افحة�الفساد
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:   

�ـدفت��ـذه�الدراسـة�للتعـرف�ع�ــ��ما�يـة�املواطنـة�البي�يـة،�ودور�ا��امعـة��ــ���شـر�الـو���البي�ـ��لـدى�طلب��ــا�مـن�خـالل�مـدخل�الثقافـة�البي�يــة�

وة�ع�ـ��الـدور�الـذي�يمكـن�أن�يلعبـھ��عـالم�البي�ـ���ـ��ظـل�التوجـھ�نحـو�مف�ـوم�املواطنــة�وكيفيـة�تنميـة��ـذه�الثقافـة�عـن�طر�ـق�التعلـيم�البي�ـ�،�عـال 

تـم��؛مـن�خـالل�تطبيـق�أداة�اسـت�يان�ت�ونـت�مـن�محـور�ن��البي�ية،�ومن�أجل�تحقيق��ذه���ـداف�اعتمـد�الباحثـان�ع�ـ��املـن���الوصـفي�التحلي�ـ

�ـ��مختلـف�تخصصـات�العلـوم��قتصـادية�والتجار�ـة�) سنة�أو��(من�طلبة�املاس����استمارة�وزعت�ع���مجموعة�32تطبيق�ا�ع���عينة�م�ونة�من�

  .وعلوم�ال�سي���بجامعة�مساعدية�محمد�الشر�ف��سوق�أ�راس

التوجھ�نحو�مف�وم�املواطنة�البي�ية�و�ذا�من�خالل�تفعيل���إ��سوق�أ�راس�س���جامعة�: توصلت�الدراسة�إ���جملة�من�النتائج��ان�أبرز�ا

ال��بية�ملموس����مجال�ضعف�،�لكن�غالبية�أفراد�العينة�يمتل�ون�ثقافة�قو�ة��س�يا����املجال�البي��،��شر�الو���البي���ب�ن�طلب��ا�متطلبات

 .وقدمت�الدراسة�جملة�من��ق��احات. لد��م�البي�ية

.الثقافة�البي�ية،�جامعة�سوق�أ�راس�املواطنة�البي�ية،�الو���البي��،�ال��بية�البي�ية،��عالم�البي��،�

 
This study aimed to identify the nature of environmental citizenship and the role of the university in spreading the 

environmental awareness of its students through the introduction of environmental culture and how to develop this 
culture through environmental education, as well as the role that environmental media can play in the context of the 
orientation towards environmental citizenship. Achieving these objectives The researchers adopted the descriptive 
analytical method ; by applying a questionnaire tool consisting of two axes that were applied to a sample of 32 forms 
distributed to a group of master students (first year) in various fields of economics 

The research concluded such results among them: The University of Souk Ahras seeks to approach the concept of 
environmental citizenship; This is by activating the requirements of spreading environmental awareness among its 
students. Most of the sample have a relatively strong culture in the environmental field, but a significant weakness in 
their environmental education. The research suggested a number of recommendations.

 

 : Environmental Citizenship, Environmental Awareness, Environmental Education, Environmental 

Media, Environmental Culture, Souk Ahras University. 
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� ��عد �وخاصة �مؤخرا �البي�ية �القضايا �و�جتماعية��1987احتلت �التنمو�ة �الدراسات �ضمن �كب��ة مساحة

و�قتصادية�وال��بو�ة،�و�عددت�أ�عاد�ا�واتجا�ا��ا�ع���قضايا�تمحورت����كيفية�إيجاد�النموذج�املناسب�الذي�سيحكم�

�عكست�تفاقم� �بمراحل �بالب�ئة�مرت �الفرد �عالقة �أن �يدرك �واملالحظ �و�ب�ئتھ�املحيطة، �الفرد �ب�ن �العالقة �وطبيعة ش�ل

�ا �ن�يجة �وذلك �و�عقد�ا، �البي�ية �املشكالت �واحتياجات�ظ�ور �البي�� �بالتوازن �اك��اث �دون �الطبيعية �للموارد ستغاللھ

��ذا� �عواقب �يدرك �ان �دون �ح�� �و�ذا �تخر��ية �جوانب �اس�ثماراتھ �من �للعديد �جعل �مما �للبقاء، ��خرى ال�ائنات

  . �ستغالل

�وأ �حدث، �ما �وتف�م �التأ�ي �ضرورة �استدعت �حرجة �مرحلة �إ�� �وصلت ��ونة ��� �املجتمعات �بتغي���نمط�مالز لكن �ا

�عامل�ا�مع�املتطلبات�ا��الية�املتاحة�ع���الصعيد�املح���والعال���ع���حد�السواء،�وع���رأس�ا�التنمية�املستدامة،�ومن�

من�) املواطن(�نا�برزت�أ�مية�تب���مف�وم�جديد�للمسؤولية�يقوم�ع���مبدأ�املبادر�الطوعية�ال���يجب�أن�يقوم���ا�الفرد�

�حم ��� �املسا�مة �ولكن�أجل �املستدامة، �التنمية �مالمح �أ�م �من �البي�ية �املسؤولية �و�عد �معطيا��ا، �بمختلف �الب�ئة اية

�ا��ل�ا��ذري�للوضع�البي��� �أر�د�تطو�ر�السلوك�البي���املسؤول،�و�ري��عض�املختص�ن�أن �إذا�ما وحد�ا�ل�ست��افية

ورة�البي�ية�ال���نحتاج�ا����الوقت�ا��ا���إنما����ثورة�الرا�ن�يتطلب��غي��ا�كب��ا����ممارسات�الفرد�إزاء�بي�تھ،�بل�ان�الث

�ايديولوجية� �تنمية �خالل �من �للب�ئة �الفرد ��ذا ��غي���نظرة �ع�� �ملزمة �بمؤسسا��ا �الدولة �أصبحت ��نا �من مواطنة،

يحيا�حياة�املواطنة�البي�ية،��ذه��خ��ة�ال���تقوم�ع���فكرة�أن�الفرد�جزء�من�املجتمع�لھ�حقوق�وواجبات�تمكنھ�من�أن�

�بما� �الب�ئة �م�ونات �جميع �ع�� �بآثار�أ�شطتھ �والو�� �املسنة �القوان�ن �باح��ام �مع�الب�ئة�و�ذا �ي���م �بما �ومنتجة ��ية

  .يتما����مع�متطلبات�تحقيق�نموذج�املواطنة

يمكن��إن�معا��ة�املشا�ل�البي�ية�تنطلق�من�مجتمع��ستطيع�أن�����املخاطر�املحدقة�بھ�و�األجيال�املستقبلية�وال 

�التعليمية� مواج�ة��ذا�املش�ل�إال��غرس�قيم�ثقافية�وسلوكية�وخاصة�داخل�ا��امعات�ع���اعتبار�أ��ا�تمثل�املؤسسة

�ك���و���ب��م�وخطر��ذه�املشا�ل،�و�ذا�من�خالل�ايجاد�وتوليد�الرادع�الذا�ي�الذي�ي�بع�من�داخل�طلب��ا�و�دفع�م�

�ومساع�إ�� �البي�ية �واح��ام �وصيانة �تنمية�حماية �خالل �من �البي�ية �للمواطنة �الفع�� �املف�وم �ا�� �للوصول �املجتمع دة

  . مستو�ات�الو���البي���لدى�طلب��ا

  : وع���ضوء�ما�سبق�تتجسد�لنا�معالم��ش�الية�ال���تتمحور����ال�ساؤل�التا����

  :ال�ساؤالت�الفرعية�التالية�يمكن�تفكيك��ش�الية�السابقة�إ��

 ما�املقصود�باملواطنة�البي�ية؟ -

 �و�املقصود�بالو���البي��،�وكيف��عمل�ا��امعة�ع����شره�ب�ن�طلب��ا؟ ما -

و���البي���ب�ن�طلب��ا؟جامعة�سوق�أ�راس�����شر�ال�إليھوصلت�الذي�ستوى�ما����درجة�امل� -

الدراسة�تم�صياغة�فرضيات�ت���م�مع�موضوع�البحث�ال���سيجرى�اختبار�ا��إش�الية إ��اس�نادا��• 

  :واستخالص�النتائج�والتوصيات،�وال���مفاد�ا

.يمتلك�طالب�املاس������جامعة�سوق�أ�راس�مستوى�عا���من�الثقافة�البي�ية:  -

.من�خالل�تفعيل�التعليم�البي�����تم�جامعة�سوق�أ�راس�ب�شر�الو���البي���ب�ن�طلب��ا�من�املاس�� � -

.��تم�جامعة�سوق�أ�راس�ب�شر�الو���البي���ب�ن�طلب��ا�من�املاس���من�خالل�تفعيل��عالم�البي��� -

  :��دف��ذه�الدراسة�إ�� •

  ؛لدى�الطلبة�وغ���م��شر�مختلف�املفا�يم�املتعلقة�بموضوع�املواطنة�البي�ية�-
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  محاولة�التعرف�ع���الو���البي���من�خالل�م�وناتھ�وكيفية��شره����ا��امعة؛�-

  .���مجال��شر�الو���البي���ب�ن�طلبة�املاس��جامعة�سوق�أ�راس�تقييم�املستوى�الذي�توصلت�إليھ�الس���ل -

:من�أجل�معا��ة��ذا�املوضوع�تم�تقسيمھ�إ���العناصر�التالية •

 .مف�وم�املواطنة�البي�ية -

 .ما�ية�الو���البي�� -

 .دراسة�ميدانية�ع���طلبة�املاس���ب�لية�العلوم��قتصادية -

 

ذي���ق��ذا�املف�وم،�فاملف�وم�الذي�بدأ�خالل�الف��ة�اليونانية�قبل�إن�املتعمق����موضوع�املواطنة�يدرك�التطور�ال����

�الوسطى،�ول�س��و�الذي�عرفتھ�أورو�ا��عد�الثورة�الفر�سية،� امليالد�ل�س��و�نفسھ�الذي��ان�موجود����ف��ة�العصور

  .والذي�يختلف�بدوره�عن�املف�وم�املعاصر�للمواطنة

تجددة�ال���ما�تلبث�أن�تفرض�نفس�ا�عند�معا��ة�أي��عد�من�أ�عاد�التنمية�فاملواطنة��عد�من�القضايا�القديمة�امل����

�من� �العر�ية �من �مأخوذة �واملواطنة �عامة، �والتطو�ر�بصفة ��صالح �ومشار�ع �خاصة �بصفة �الشامل ���سا�ي باملف�وم

�و�و�: الوطن �بھ �ومحلھ"امل��ل�الذي�تقيم ���سان �ش"موطن �بمع�� �واطن �مصدر�الفعل �واملواطنة ����امل�ان�إقامة�، ارك

ال��امات�متبادلة�ب�ن����اص�والدولة�"ومولدا�ألن�الفعل�ع���وزن�فاعل،�أما�اصطالحا�فاملواطنة�بأ�سط�معان��ا��ع���

فال��ص�يحصل�ع���حقوقھ�املدنية�والسياسية�و�قتصادية�و�جتماعية�ن�يجة�انتمائھ�ملجتمع�مع�ن�وعليھ����الوقت�

�علي �يتحتم �واجبات �أداؤ�اذاتھ ��1،"ھ �بأ��ا �أيضا �املواطنة �املسؤوليات"و�عرف �من �يصاح��ا �ما �مع �ا��ر�ة �من �2،"مرتبة

  3."ش�ل�من�أش�ال�ال��ابط�ب�ن��فراد�داخل�املجتمع�الواحد"و�نظر�ل�ا�ع���أ��ا�

�و�عدد�� �وال��بو�ة، �و�جتماعية �الدراسات�السياسية ��� �مساحة�كب��ة �القضية ��ذه �احتلت �السياق ��ذا ت�أ�عاد���

�باملجتمع�والدولة �عالقة�الفرد ��� �تمحورت�أساسا �املمتدة�ع���قضايا �عالقا��ا �أطر�قانونية��،املواطنة��� �خالل و�ذا�من

منظمة�ل��قوق�والواجبات،�كما�أنتجت�عدة�أطروحات�شملت�مختلف�مجاالت�الفكر����مختلف�دول�العالم،�وجسدت�

من�رحم�الشمولية�ال���عرف�ا��ذا�املف�وم�و�س�ب�وحقوق�ا�وواجبا��ا،�و  �االعديد�من�الرؤى�حول�مف�وم�املواطنة�ومباد�

غزوه�مختلف�مجاالت�الفكر�السيا����و�قتصادي�و�جتما���والبي���ظ�ر�مصط���جديد�أطلق�عليھ�املواطنة�البي�ية،�

ة�وم�ونا��ا�فقط؛�بل�يتجا وز�ذلك�منطلقا�بآفاقھ�الواسعة�و�و�مف�وم�ال�يقتصر�ع���توجيھ���تمام�لرعاية�الب�ئة�املحليّ

  .��لق�عالم�مستدام

 

بالرغم��عددت�املصط��ات�اللغو�ة�ال���صاحبت�ظ�ور�املواطنة�البي�ية�فم��ا�من�أطلق�عليھ�املواطنة�ا��ضراء���

(green citizenship)واملواطنة��حيائية��(ecological citizenship)مة�واملواطنة�املستدا�(sustainable citizenship)إال��،

�تدور� �فنجد�ا �البي�ية �للمواطنة ��عر�ف �بلورة �حاولنا �وإذا �بالب�ئة، �و�و���تمام �أال �ال�سق �نفس �حول ��ل�ا �تدور أ��ا

� �ي�ونوا�"ضرورة �أن ��� �ل�ساعد�م �كبارا، �أم ��انوا �صغارا �املجتمع �أفراد �لدى �واملثل �واملبادئ �القيم �من �مجموعة غرس

ادر�ن�ع���املشاركة�الفعالة�وال�شطة�����افة�قضايا�الب�ئة�ومشكال��ا�و�ذلك�يتطور�مف�وم�املواطنة�و�صبح�صا���ن�وق

�وسط�املجتمع�ال�شري� �وفاعالً لھ�مدلول�أشمل�يتعدى��ون���سان�مواطنا�داخل�وطنھ�فقط،�إ����ونھ�عضوا��شيطاً

ت�نحو�وطنھ،�بالتا���يص���املواطن�ذا�صبغة�عاملية،�يحمل�ك�ل،�أي�أن�عليھ�واجبات�تجاه�العالم��لھ�مثلما�عليھ�واجبا

�نحو�بي�تھ�ك�ل،�و�ذلك�يصبح�مف�وم�املواطنة�البي�ية�والسلوك�البي���ال��يح�ضرورة� تقھ�مسؤولية�أوسع�نطاقاً ع���عا

�أو�يرفضھ �يختاره �أن �لھ �أو�شعار، �رغبة �مجرد �ول�س ���سان �لبقاء �4 ."وجودية �بأ��ا �أيضا �� "و�عرف �حول�و�� فراد

�من� �ل��د �مسؤوليا��م �ع�� �والتعرف �الب�ئة، ���ماية �الالزمة ��جراءات �التخاذ �واستعداد�م �باملجتمع �وعالق��ا الطبيعة

�ثار�السلبية�عل��ا�و�شمل�املواطنة�القطاع�العام�وا��اص�ومشارك��م�الفعالة����أ�شطة�املجتمع�والديمقراطية��ش�ل�
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����5،"عام �ك:"وأيضا ��� �والتقـيد�املواطنة �با��قوق �والتمسـك �الو�� �يتجاوز �حضاري �حّس �البي�� �باعتبار�ا��س مال�ا

  6."واملسا�مة����ا��فاظ�ع���سالم��ا) الطبيعية�والعمرانية(بالواجبات�والقواعد��خالقية�والقانونية�إ���اح��ام�الب�ئة�

�كب������ �تحول �الحظنا �ووج�ات�النظر�إال�أننا ��عدد�التعار�ف �من �املجال�بالرغم �من �انتقل �حيث ��مف�وم�املواطنة

�إ���املجال�البي��،�و�ذا�ملا�يحملھ��ذا�املف�وم�من�إيمان�وثقة�وانتماء�للفرد�داخل�مجتمعھ،�فمف�وم�املواطنة� السيا���

�البي�ية��عكس�لنا�بالدرجة��و���ضرورة��غي���سلوك�الفرد�وجعلھ�يؤمن�بأ�مية�املحافظة�ع���الب�ئة،�ل�س�ع���اعتبار 

�عامة� �محيطھ �نحو �واجبات �وعليھ �حقوق �لھ �املجتمع ��� �أسا��� �شر�ك �أصبح �أنھ �باعتبار �بل �فقط �مس��لك أنھ

��ذا� �حماية �ع�� �وا��اصة �العامة �الدولة �قطاعات �مختلف �مع �تالزمية �بصفة ��عمل �أن �يجب �كما �خاصة، و�ي�ولو��

��،�فاملواطنة�البي�ية����مف�وم�ا�املتطور�ال��ع���املحيط�و�جب�أن�ت�بع��ذه�املسؤولية�من�قناعتھ�ا��اصة�بالدرجة��و 

�لذلك� �وطنھ �أك���من �مجتمع ��� �ناشطا �عضوا �ي�ون �أن �يجب �بل �فقط �وطنھ �داخل �العصر�مواطنا �مواطن �ي�ون أن

  .  فمواطنتھ�أصبحت�ذات�صبغة�اقليمية�وعاملية

 

اطن�ن�وترسيخ�ا�لألجيال�الناشئة�من�أجل�مستقبل�مستدام�لإل�سانية�يقت����إن�دعم�املواطنة�البي�ية�لدى�عامة�املو 

  7: �عتماد�علة�مجموعة�من�املبادئ�ال���يمكن�ت��يص�ا���

�قيم��ا�وأ�مي��ا� - �ع��اف�بأن��افة�ال�ائنات�ل�ا�م�ان��ا����املنظومة�البي�ية�و�أن�جميع�مظا�ر�ا��ياة�ع����رض�ل�ا

 ��سان؛م�ما��انت�عالق��ا�مع�

�ال����ش�ل� - �الطبيعية �العوامل �وع�� �البيولو�� �سالم��ا�من�خالل�حماية�التنوع �وصون ��ي�ولوجية حماية�املنظومة

 استمرار�ة�ا��ياة؛

 عدم��ضرار�باملقومات�البي�ية�ومنع��شو���ا�إضافة�إ���تجنب�التلوث��ش���أنواعھ�وأش�الھ؛ -

ك�ال���تح���إم�انيات��رض����استعادة�قدرا��ا�وتحافظ�ع���حقوق�ا��رص�ع���اختيار�أساليب��نتاج�و�س��ال -

��سان�و�عمل�ع���رفا�ة�املجتمع،�و�ذا�بإعادة�تدو�ر�النفايات�بطر�قة�محكمة،��س�ثمار�ي�الطاقات�املتجددة،�اختيار�

 التكنولوجيا�النظيفة؛

 ن�طر�ق�دعم�التعاون�العل���والتكنولو��؛ال���ع�ع���دراسة��ستدامة�البي�ية�والتطبيق�املالئم�للمعرفة�ع -

 ضمان�حق�ا��صول�ع���مياه�الشرب�والتنو�ر�الك�ر�ا�ي�وال�واء�النقي�و�من�الغذا�ي�وال��بة�الغ���ملوثة؛ -

 �قرار�بالكرامة�الذاتية�ل�ل�ال�شر�و�ملكياتھ�الفكر�ة�و�بداعية�والروحية؛ -

 ن�الب�ئة�وترسيخ�التنمية�املستدامة؛تحديد�أ�داف�وا��ة�وإجرائية�ل�ل�عمل�يتعلق�بصو  -

�البناء� - �التدرج �مع �املناسبة �اختيار�املضام�ن �خالل �العصر�من �روح �مع �التعليمية �والوسائل �ال��امج �محتو�ات تكييف

 املوافق�للن���الفكري�للمس��دف�ن؛

 

�بأن �والعشرون �الواحد �القرن �فرد �خلص �فاستمرار�تھ��لقد �بھ، �املحيطة �الب�ئة �بمستقبل �مر�ون �أصبح مستقبلھ

�واستغ �بي�تھ �بضرورة�املحافظة�ع�� �وقناعتھ �وعيھ �بمستوى �املس�����و باتت�مر�ونة �مع�شتھ �نمط عقال�ي�الغ���نائھ�ع��

  .للموارد�الطبيعية�املتاحة

ال���،�وو���ال�����ع���حفظھ�وف�مھ��إن��لمة�الو���مشتقة�من�اللغة�العر�ية�من�الفعل�����بمع���حفظ�قلب��

وقبولھ،�أما�اصطالحا�فيعرف�الو���بأنھ�عبارة�عن�الشعور�أو��حساس�النا�ع�من�إدراك�الفرد�للقضايا�و�مور�املحيطة�

  .بھ�واملرتبطة�بالعمليات�العقلية�الوسطية�وتوجيھ��ذا��دراك�للقيام��سلوك�ايجا�ي
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ل�ال�شاطات�العقلية�ال����عمل�ع���ز�ادة��دراك�والشعور�و�حساس�باملشا�ل��"ب�نما��عرف�الو���البي���بأنھ����

��افة �البي�ية �أو�8،�"والقضايا �مجردا �ال���ء ��ذا ��ان �سواء �الب�ئة ��� �ما �ل���ء �وإدراك �معرفة �أساس �ع�� �بن�ت و�عرفھ

�الوجدا�ي ��شارلز�"محسوسا�و�و�أد�ى�مستو�ات�املجال �وعرفھ ���دف�إ���استخراج"، مواطن�صا���لديھ�املعرفة��إدراك

 9  ."و��تمام�باملشكالت�البي�ية�من�تقديم�املساعدة�وال���يع�ع���حل�ا

 

:يت�ون�الو���من�العناصر�التالية

�با  �أيضا �يصط�� �أو�كما �البي�� �حياة�التعليم �استمرت �طاملا �مستمرة �عملية ��و �البي�ية ل��بية

�والقيم����سان، �والسلوكيات �واملعارف �البي�� �الو�� �توصيل �إ�� �و��دف �سواء، �حد �الصغار�والكبار�ع�� �إل��ا يحتاج

�واملسؤولية� ��ل��ام�بالفعل �باإلضافة�إ�� �الرس���وغ���الرس��، �التعليم �قطا�� ��� �املس��دفة �ا��ماعات �إ�� �ي�ولوجية

�أساسيا�من� نمية�سليمة�وقابلة�لالستمرار،�خالقية�نحو��ستخدام�الرشيد�للموارد�من�أجل�ت والتعليم�البي����عت���جزءً

سنة� William B.Stappتم�التطرق�إ����ذا�املصط���أول�مرة�ع���يد�ال��وفسور�برامج�واس��اتيجيات��شر�الو���البي���و 

ة�بالب�ئة�وتنوع�ا�وع���دراية�عندما�كشف�أن�التعليم�البي�����دف�إلنتاج�مواطن�قادر�ع���معرفة�املواضيع�املتعلق 1969

. باملشا�ل�البي�ية�لتخلق�لھ�ا��وافز�للتحرك�ومعا��ة��ذه�املشا�ل�بالطر�قة�ال��يحة

يطلق��ذا�املصط���ع���مقومات�امتالك�الفرد�للسلوكيات�املعرفية�و�نفعالية�ال����ستطيع�من� .2.2

سلبية،�وذلك�من�خالل�جعل�م�مة�حماية�الب�ئة�مسؤولية��ل�فرد����خالل�ا�التفاعل�مع�الب�ئة�بطر�قة���يحة�وغ���

مع�و��افة،�لذلك�سنقدم�لكم�����ذا�املقال�نظرة�شاملة�ومفّصلة�عن�الثقافة�البي�ية،�وكيفية��شر�ا�ب�ن��فراد   .املجت

نات�وع���العموم�ف�و��عد��عالم�البي���تخصصا�جديدا����مجال��عالم�بدأ�ينمو����مطلع�السبعي� 

� �بأنھ �و�تجا�ات�"�عرف �و�راء �الب�ئة �عن �ال��يحة �والبيانات ��شر�املعلومات �إ�� �يرمي �املتخصص ��عالم �من نوع

ع���أنھ�"و�عرف�أيضا�" املتصلة���ا،���دف�تبص���ا��م�ور�ب�ل�ما�يرتبط�بالب�ئة�املحيطة���م�وإحداث�و���مناسب�حيال�ا

�تو  ��عالم �وسائل �عام�توظيف �رأي �وخلق �الب�ئة، �بقضايا �للتوعية �وإعالميا �مؤ�ل�ن�بي�يا �أ��اص ظيفا�من��يا�من�قبل

�القضايا �تلك �مع �ايجابيا �و�شر��10،"متفاعل �البي�� �الو�� �بناء ��� �أساسيا �عنصرا ��ونھ �من �ال�تأ�ي �البي�� ��عالم وأ�مية

� ��شر�ثقافة ��� �حاليا �تكمن �أ�ميتھ �بل �فقط، �املستدامة �التنمية �لدى�مف�وم �التكيف �قدرات �و�ناء ���ا �والو�� ال�وارث

.��سان�ملواج���ا�مواج�ة�عقالنية

 

:حدد�الق�����أ�م�وسائل�تحقيق�التوعية�البي�ية����العناصر�التالية

 و�عامالتھ�مع�الب�ئة؛�تزو�د�الطالب�بامل�ارات�وا����ات�التعليمية�ال���تجعل�الطالب�ايجابيا����تصرفاتھ -

�والب�ئة� - �واملجتمع �الفرد �ع�� �أخطار�التلوث�البي�� �املختلفة�ال���تدرس �الدراسية املشاركة�الفاعلة����املناسبات�و�يام

�وامللتقيات�العل��� �واملؤتمرات ��الندوات �فعاليات���شطة�التعليمية�املتنوعة �خالل �من �ب�شر�التوعية�الالزمة و��تمام

 بأمور�الب�ئة؛�ال����ع��

 تزو�د�مختلف�التخصصات�بمقياس�ع����قل�خاص�بالتعر�ف�بالقضايا�البي�ية�وكيفية�ا��ماية�والوقاية؛ -

 ا��؛...�حتفال�باملناسبات�ال�����تم�بالقضايا�البي�ية�والتعر�ف�بأ�مي��ا��اليوم�العال���للمياه -

 صة�بالب�ئة؛إرسال�البعثات�إ���ا��ارج���ضور�املناسبات�العاملية�ا��ا -

 استخدام�دور�العبادة�من�أجل�تنمية�ا��انب��يما�ي�عند���سان؛ -

�ع��� - �املحافظة �أجل �من �وخارج�ا �ا��امعة �داخل �الطلبة �وان�باه �جذب ��� �والتكنولوجيا �ا��ديثة �الوسائل استخدام

 الب�ئة�وم�ونا��ا؛

�العالقة - �ذات �ا��يو�ة �و�قليمية �املحلية �القضايا �دراسة ��غي����تجا�ات��ال��ك���ع�� �علة �والعمل �البي�ية باملشكالت

 السلبية؛
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1.  

�املاس���امل �من�طلبة �مجموعة �النظر�ة�ع�� �الدراسة �إسقاط �حاولنا �الدراسة �إش�الية �ع�� ��جابة �سنة�قصد ��ل�ن

�وقد� �أ�راس، �سوق �بوالية �مساعدية �الشر�ف �محمد �ال�سي���بجامعة �وعلوم �والتجار�ة ��قتصادية �العلوم �ب�لية أو��

� �من �م�ونة �عينة �ع�� ��32اعتمدنا �أصل �من ��160طالب �ب�سبة �أي �أو�� �ماس���سنة ��℅20طالب �ع�� �6موزع�ن

 .تخصصات

ان�ع���أسلوب�العينة�الطبقية�من�أجل�ضمان�تمثيل�مختلف�ولتحديد�تمثيل�العينة�����ل�تخصص�اعتمد�الباحث

  : التخصصات����عينة�البحث�و�ذا�بناءا�ع����سبة�مشاركة��ل�تخصص����املجتمع،�من�خالل�املعادلة�التالية

  : و�ذا�مو������ا��دول�أدناه�

℅

  طالب�3  8,75  طالب�14  �سو�ق�ا��دمات

  طلبة�7  21,25  طالب�34  اقتصاد�و�سي���املؤسسات

  طلبة�6   20,625  طالب�33  اقتصاد�نقدي�و�ن�ي

  طلبة�6  17,5  طالب 28  إدارة��عمال

  طلبة��5  16,875  طالب�27  مالية�املؤسسة

  طلبة�5  15  طالب�24  محاسبة�وتدقيق

  طالب�32  100  طالب�160  املجموع

�الدراسة�         �عينة �ع�� ��ستمارات ��ذه �توز�ع �تم �ع����وقد �بناءا �تخصص �ل�ل �العشوا�ي �التوز�ع �ع�� باالعتماد

القوائم��سمية�للتخصص�وقد�اس��جعت��ل�ا�و���صا��ة�للتحليل،�وقد�قسمت��ذا��ست�يان�إ���محور�ن�رئ�سي�ن�

� ��جتماعية �للعلوم ��حصائية �ا��زمة �برنامج �باستخدام ��ست�يانات ��ذه �معا��ة �و�شمل��19صدار� SPSSوتمت ،

�امل �متعلق �واحد �سؤال �ع�� ��ول �الطالب(حور �)ج�س �بھ �الثا�ي �املحور �أما ،20�� �إ�� �مقسمة �متعلقة��03عبارة فروع

 :بمستوى�الو���البي������جامعة�سوق�أ�رس

 عبارات؛�08متعلق�بمستوى�الثقافة�البي�ية�لدى�الطالب�و�ھ�� -

 عبارات؛�08متعلق�بال��بية�والتعليم�البي���و�ھ�� -

  عبارات؛�04متعلق�باستخدام��عالم�البي������ا��امعة�و�ھ�� -

وتم��عتماد�ع���سلم�لي�ارت�ا��ما�������إعداد�اختبارات��جابة�ع���العبارات،�بحيث�أعطي��ل�اختبار�وزن�    

  :    مع�ن�كما�ي��

1  2  3  4  5  

  :   وعليھ�فإن�قيم��وساط�ا��سابية�ال���توصلت�إل��ا�الدراسة�س�تم�التعامل�مع�ا�وفق�املعادلة�التالية  

  عدد�املستو�ات)/القيمة�الدنيا-القيمة�العليا= (طول�الفئة
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  :و�ذلك�ي�ون �0,80=5)/1-5=(إذن�طول�الفئة

1.00-1.79  1.80-2.59  2.60-3.39  3.40-4.19  4.20-5.00  

�مجمو  - �ع�� �عرض�ا �تم �لالس�بانة �الظا�ري �الصدق �معرفة �أجل ��خذ�من �وتم �املحكم�ن �من عة

وا��دول�أدناه�يو����SPSSبمختلف�املالحظات،�ومن�أجل�معرفة�مدى�ثبا��ا�تم�قياس�معامل�الفاكرونباخ�باستخدام�

  ذلك�

20  0,827  

� �معامل �إن �نالحظ �أعاله �ا��دول �خالل ��و��ألفامن ��0,827كرونباخ �بأن��0.6و�و�اك���من �القول �يمكن و�التا��

  .�س�بانة�تمتاز�بالثبات�و�مكن�إجراء�التحليل�عل��ا

2.  

  :�سبة�ل���س،�و�ذا�ما�يمثلھ�ا��دول�أدناه����ذه�النقطة�من�التحليل�سوف�نقوم��عرض�خاصية�العينة�بال

  34,37  طالب�11

  65,62  طالبة�21

  100,00  طالب�32

�الغ �ال�سبة �إن �أعاله �ا��دول �العينة�يو�� �إجما�� �من ��سب��م �بلغت �حيث ��ناث ��م �العينة �أفراد �من البة

65,62℅� �الذ�ور �عدد �بلغ �ب�نما ،11�� �و��سبة �من�℅34,37طالب �املتخرج�ن �الذ�ور �الطلبة �أغلب �أن �إ�� �راجع �و�ذا ،

 .ة�والبحث�عن�عملالل�سا�س�إما�أن�ترتي��م�ال�يؤ�ل�م�إلكمال�املاس���أو�أ��م�يرغبون����التوجھ�نحو�ا��ياة�العملي

3. 

�املعيار�ة� �و�نحرافات �ا��سابية �املتوسطات �باستخراج �قمنا �البحث �واختبار�فرضيات �البيانات �تحليل ألغراض

  .إلجابات��فراد�ع���العبارات

1.3. :

  3  0,532  3,937  �عت���القضايا�البي�ية�من�القضايا�ال����ش�ل�محور�ا�تمامك

  4  0,519  3,853  لبي���عت����ل�سلوكياتك�من�النوع�الصديق�ا

  1  0,352  4,503  لديك�دراية�ب�ل�مس�بات�التلوث�داخل�محيطك

  6  0,273  3,260  �عت���التنمية�املستدامة�من�املواضيع�ال���تث���فضولك

261



 

 

  

..

أتا�ع�بصفة�مستمرة�من�خالل�ا��رائد�والتلفاز��خبار�املتعلقة�

  بالقضايا�البي�ية

2,518  0,542  7  

  2  0,891  4,395  ر�النفايات�ع���التخلص�م��اأفضل�تدو�

  8  0,760  2,003  حماية�الب�ئة�مسؤولية�ا���ومة�ل�ست�مسؤولي��

��ع��� �ال�� �ا��اصة �ا��معيات �مع �للعمل �التطوع ��� أرغب

  بالب�ئة

3,619  0,659  5  

3,512  0,430    

  

�3,512نالحظ�من�خالل�ا��دول�أعاله�أن�املتوسط�ا��سا�ي�إلجابات�العينة�حول�مستوى�ثقاف��م�البي�ية�يقدر�بـ��

� �إ�� �ي�ت�� �مرتفع��4,19-3,40والذي �الطلبة �لدى �البي�ية �الثقافة �مستوى �أن �ع�� �يدل �و�ذا �عا�� �عبارة �يوافق الذي

  .سر�انخفاض�مستوى��ش�ت�املجتمعو�انحراف�معياري�منخفض�نوعا�ما�مما�يف

وال���ت�ت���إ���املجال��4,395و�4,503فقد�تراوحت�قيم�وسيط�م�ا��سا�ي�ب�ن) 6-3(أما�ع���مستوى�العبارات�      

4,20-5,00�� ���لت�العبارة �ب�نما �جدا، �عا�� �عبارة �توافق �متوسط�حسا�ي��7ال�� �أن��2,003أقل و�و�مستوى�دال�ع��

 .تصر�فقط�ع���دور�الدولة�ولك��ا�تتعدى�إ���ماوراء�ذلك�ف���مسؤولية�الفرد�قبل�ا��ماعةمسؤولية�حماية�البي�ية�ال�تق

:يو���ا��دول�أدناه 

  5  1,023  3,212  تحرص�ا��امعة�ع�����تمام�بالقضايا�البي�ية

  6  0,762  2,873  تقوم�ا��امعة�ب��مجة�ملتقيات�وأيام�دراسية�تخص�القضايا�البي�ية

�خاص� �واحد �مقياس ��قل �ع�� �ف�و�يتضمن �تخصصك ��ان م�ما

  ة�بالب�ئةباملواضيع�املتعلق

4,234  0,518  2  

  4  0,340  3,232  يوجد�ارتباط�مباشر�ب�ن�تخصصك�وموضوع�الب�ئة

�ا��وانب� �تخص �ال�� �للمواضيع ��شارة �ع�� �دائما ��ساتذة �عمل

  البي�ية

4,127  0,529  3  

�مواضيع� ��عا�� �ال�� �الكتب �معت���من �عدد �ا��امعة �مكتبة ��� يوجد

  الب�ئة

4,876  0,726  1  

  7  1,011  2,837  �عمل�النوادي�املوجودة����ا��امعة�ع���التوعية�البي�ية

�أجل� �من �ومطو�ات �ملصقات �ووضع �عرض �ع�� �ا��امعة �عمل

  ترسيخ�الثقافة�البي�ية�لديك

2,343  0,843  8  

3,467  0,453    

  

النتائج��حصائية�ا��اصة�بال��بية�البي�ية�بأن�ا��امعة��س�ر�ع���تفعيل�برامج�ال��بية�البي�ية�بدرجة�أو��ت�

� ���ل �الذي �الك�� �ا��سا�ي �املتوسط �أو��ھ �ما �و�ذا ��3,467متوسطة �مجال ��� �واقعة �قيمة ولكن��3,39-2,6و��

���06إجابات�العينة،�ولقد���لت�العبارة�بانحراف�معياري�منخفض��س�يا�دال�ع���انخفاض�معدل�ال�ش�ت�والتباين��

و�و�دال�ع���مستوى�مرتفع����مجال�توف���الكتب�ا��اصة�بالقضايا�البي�ية،�ب�نما���لت��4,876أع���متوسط�حسا�ي�
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� �أجل��08العبارة �من �واملطو�ات �امللصقات �ع�� ��عتماد �ثقافة �ا�� �تصل �لم �ا��امعة �أن �ع�� �دال �و�ذا �مستوى أد�ى

  . فة�البي�يةال��سيخ�الثقا

  :يو���ا��دول�أدناه .3.3

شر�مختلف�املواضيع�املتعلقة�بالب�ئة��عمل�ا��امعة�ع����

  ع���موقع�ا��لك��و�ي

3,680  0.543  2  

  4  0.324  1,223  تتوفر�ا��امعة�ع���مجلة�خاصة�بالبحوث�املتعلقة�بالب�ئة

  1  0.114  4,211  تتوفر�ا��امعة�ع���أماكن�خاصة�ومحددة�لرمي�النفايات�

�ب �البي�ية �التوعية �حمالت ��عرض �ا��امعة االعتماد�تقوم

  .مثال�Data showع���

1,238  0.543  3  

2,588  0.895    

  

من�خالل�ا��دول�أعاله�نالحظ�أن�إجابات�أفراد�العينة�حول�مستوى��عالم�البي������ا��امعة�قد���ل�متوسط�

و�ذا�بانحراف�معياري�عا����س�يا�و�و�دال�ع���تباين��2,59-1.8يف�ألنھ�واقع����املجال�و�و�مستوى�ضع�2,588حسا�ي�

���ايجابيات�العينة،�ولكن�ع���مستوى�عبارات��ذا�الفرع�نلمس�أن��ناك�تفاوت����معيار���مية�حيث���لت�العبارة�

و�و�واقع����مجال��4,211املجموعة�تتوفر�ا��امعة�ع���أماكن�خاصة�ومحددة�لرمي�النفايات�أع���متوسط�حسا�ي����

�املجموعة� �أقل�تباين��� �و��لت�أيضا ��ختبارات �حسب�جدول �جدا �تتوفر�ا��امعة�0,114عا�� �العبارة �ب�نما���لت ،

� �حسا�ي �متوسط �أقل �بالب�ئة �املتعلقة �بالبحوث �خاصة �مجلة �جدول��1,223ع�� �حسب �جدا �ضعيف �مستوى و�و

  .�ختبارات

4.   

:من�أجل��جابة�ع���سؤال��ش�الية�سوف�نناقش�النتائج�عل�ضوء�اختبار�الفرضيات�الفرعية�

  :يو���ا��دول�التا���املتوسطات�ا��سابية�و�نحرافات�املعيار�ة�ل�ل�م�ون�من�م�ونات��شر�الو���البي������ا��امعة�  

  مستوى�عا��  3,512  مستوى�الثقافة�البي�ية�لدى�الطالب����ظل�املواطنة�البي�ية�

  ��مستوى�عا�  3,467  داخل�ا��امعة����ظل�املواطنة�البي�ية) ال��بية�البي�ية(التعليم�البي���

  مستوى�ضعيف  2,588  �عالم�البي���داخل�ا��امعة����ظل�التوجھ�نحو�املواطنة�البي�ية

   3,189       

ق�أ�راس�يمتلك�مستوى�فان�طالب�املاس������جامعة�سو �3,4إذا��ان�املتوسط�ا��سا�ي�أك���من�:  -

.عا���من�الثقافة�البي�ية

،�3,512نالحظ�من�خالل�ا��دول�أعاله�أن�قيمة�املتوسط�ا��سا�ي�العام�إلجابات�أفراد�العينة�الثقافة�البي�ية����  

،�و�ذا�ما�يدل�ع���أن�طالب�املاس������جامعة�مساعدية�محمد�الشر�ف�و�الضبط����3,4و�و�أك���من�املتوسط�الفر����

 ).  ��ة�الفرضية�الفرعية��و��. (لية��قتصاد�يمتلك�مستوى�ثقا���عا������ا��انب�البي���
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فان�جامعة�سوق�أ�راس���تم�ب�شر�الو���البي���ب�ن�طلب��ا��3,4إذا��ان�املتوسط�ا��سا�ي�أك���من�:  -

.من�خالل�تفعيل�التعليم�البي���من�املاس�� 

�أ       �ا��دول �لنا �البي���يب�ن �أو�التعليم �ال��بية �حول �العينة �أفراد �إلجابات �العام �ا��سا�ي �املتوسط �قيمة �أن عاله

،�و�ذا�التعليم�البي��،�و�ذا�ما�يدل�ع���أن�جامعة�سوق�أ�راس���تم�3,4،�و�و�أك���من�املتوسط�الفر����3,467بلغت�

).   ��ة�الفرضية�الفرعية�الثانية(ما�يث�ت

فان�جامعة�سوق�أ�راس���تم�ب�شر�الو���البي���ب�ن�طلب��ا��3,4ن�املتوسط�ا��سا�ي�أك���من�إذا��ا:  -

.من�خالل�تفعيل��عالم�البي���من�املاس�� 

،�و�و�2,588يب�ن�لنا�ا��دول�أعاله�أن�قيمة�املتوسط�ا��سا�ي�العام�إلجابات�أفراد�العينة�حول��عالم�البي���بلغت�����

،�و�ذا�ما�ينفي���ة�باإلعالم�البي��،�و�ذا�ما�يدل�ع���أن�جامعة�سوق�أ�راس�ال���تم�����3,4أقل�من�املتوسط�الفر 

).   الفرضية�الفرعية�الثالثة

تمكنت��ش�ل�جز�ي�من��شر�����خ���وانطالقا�من�الفرضيات�الفرعية�يمكننا�القول�بأن�جامعة�سوق�أ�راس�    

�نحو  �توج��ا �ظل �املاس����� �طلبت �لدى �البي�� �البي�ية�الو�� �املواطنة �مدخل �البي�ية��،تحقيق �الثقافة �مستوى �أن حيث

املتاح�ب�ن�طلب��ا�من�املاس���و�رامج�ا�ا��اصة�بال��بية�والتعليم�البي�����ل�مستوى�عا���ولكن�تبقي��ش�الية����ضرورة�

  .تفعيل�وسائل��عالم�املتاحة�وتوج���ا�بما�يخدم�املتطلبات�البي�ية

� ����� �عد �إيجاز�ا �يمكن �واق��احات �النتائج �من �مجموعة �إ�� �توصلنا �والتطبيقي �النظري �بجانب��ا �دراس�نا �من ن��اء

: ��ي

 : من�نتائج�الدراسة�امليدانية�واختبار�الفروض،�تم�تحديد�نتائج�الدراسة�كما�ي�� ·

�القيم - �من �مجموعة �غرس �أجل �من �املج�ود�املبذول �أن��تمثل�املواطنة �من�أجل �املجتمع، �أفراد واملبادئ�واملثل�لدى

ي�ونوا�صا���ن�وقادر�ن�ع���املشاركة�الفعالة�وال�شطة�����افة�قضايا�الب�ئة؛�

�س���جامعة�مساعدية�محمد�الشر�ف�إ���التوجھ�نحو�مف�وم�املواطنة�البي�ية�و�ذا�من�خالل�تفعيل�متطلبات��شر� -

الو���البي���ب�ن�طلب��ا؛

فراد�العينة�يمتل�ون�ثقافة�قو�ة��س�يا����املجال�البي��؛إن�غالبية�أ -

�حد� - �الطالب��� ��و�مستوى �ا��امعة �داخل �البي�� ��شر�الو�� �وسائل �من�أ�م �امليدانية�أن �الدراسة �خالل �من ات��

ذاتھ�وقدرا��ا�ورصيده�املعر���والعل���و�خال���فيما�يخص�ا��انب�البي��؛

 �بية�البي�ية�والتعليم�البي������تحقيق�متطلبات��شر�الو���البي���داخل�ا��امعة؛��مية�الكب��ة�ال���تلع��ا�ال� -

- ���� �بالب�ئة �ا��اص �وامل��اج �أك���للمقياس �إدماج �ضرورة �خالل �من �البي�ية �ال��بية �ضعف �امليدانية �الدراسة أظ�رت

 .مختلف�التخصصات�ع���أساس�أنھ�موضوع�مش��ك���م��ل��طراف

�ي - �فيما �و�التا���تقص���ا��امعة �البي�� ��شر�الو�� �وجھ ��� �عائق ��ش�ل �ما �و�ذا �البي�� ��عالم �تفعيل �عملية خص

 .التحول�نحو�التجسيد�الفع���ملف�وم�املواطنة�البي�ية

: الباحثان�بـ��بناء�ع���نتائج�الدراسة�يو�� ·

 ب��امج�التوعية�وال��بية�البي�ية؛�ز�ادة���تمام�أك���بال��بية�والتعليم�البي���و�ذا�من�خالل�ز�ادة���تمام -

�ستفادة�من�خ��ات��ساتذة����مجال�ز�ادة�التوعية�البي�ية�عن�طر�ق��حت�اك�املباشر�ب�ن�الطالب�و�ستاذ�فيما� -

 يخص�القضايا�البي�ية؛

 ية؛الت�سيق�مع�املختص�ن�بمواضيع�الب�ئة�إلقامة�الندوات�و�يام�الدراسية�ال����س�م����التوعية�البي� -
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ضرورة��عتماد�ع���التعليم�البي���من�أجل�بناء�قاعدة�معرفية�للطالب�و���يع�م�ع���البحث����املواضيع�البي�ية� -

 مستقبال؛

�من� - �التقليل �مثل �أو�خارج�ا �ا��امعة ��� �وجود�م �خالل �من �للب�ئة �الصديقة �باملمارسات �القيام �ع�� �الطلبة ���يع

 ا��؛�...الطباعة�والتدخ�ن
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1
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2
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  الطاقات�املتجددة����ا��زائر�ب�ن�الواقع�و�املأمول 

  

:         

�دفت�الدراسة�إ���إبراز�واقع�قطاع�الطاقات�املتجددة����ا��زائر�كمصدر�مستقب���للطاقة�ي�ون�بديال�للطاقة��حفور�ة،�وذلك�من�خالل�������

م��س��اتيجيات�املتبعة�لتطو�ر�ا�ومختلف��ثار�ال���ت�تج�ع��ا�بال�سبة�لالقتصاد�الوط���خاصة����الوقوف�ع���إم�انيا��ا�����ذا�املجال،�وأ�

  .          مجال�حماية�الب�ئة

�وال������� �ال���تتوفر�عل��ا �ب��م��م�انيات �مقارنة �واملحدودية �ا��زائر�يتم���بال��م�ش ��� �الطاقات�املتجددة �أن�قطاع ��وتوصلت�الدراسة�إ��

��سمح�ل�ا�بمنافسة�ك��ى�دول�العالم،�لذا�يجب�بدل�املز�د�من�ا���ود�و�تجسيد�برامج�الطاقات�املتجددة�ع���أرض�الواقع�وتحقيقا�ملتطلبات

  .التنمية�املستدامة

.الطاقات�املتجددة،��قتصاد�الوط��،�الطاقة��حفور�ة،�الب�ئة

  

Abstract:  

        The purpose of this study is to highlight the reality of the renewable energy sector in Algeria as a future source 

of energy as an alternative to fossil energy, and that by standing on their potential in this area, the most important 

strategies for development and various effects that result for the national economy, especially in the field of 

Protection of the environment. 

        The study found that the renewable energy sector in Algeria marked by exclusion and limited compared to the 

size of the possibilities that are available to them and that will allow them to compete with major countries in the 

world, so we have instead more efforts and reflect the renewable energy programmes on the ground to development 

requirements. For sustainable. 

Key words : Renewable energy, national economy, fossil energy, environment.  
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يطرح�ا�شغاال�للدول�املتقدمة�والنامية��عت���الطاقة��حفور�ة�ناضبة�وغ���متجددة��النفط�والغاز�الطبي��،�و��و�ما�

واملتكرر�ألسعار�ا،�و�و�ما� املفا�� �نخفاضخاصة�ال����عتمد�عل��ا��ش�ل�كب��،�وما��س�بھ�من�حدوث�لألزمات��س�ب�

����ا��يار�املناسب� �املتجددة �الطاقات �أن �العاملية �حيث�ارتأت�مختلف�القوى �بديلة �وطنية �اس��اتيجية �للبحث�عن دفع

الب�ئة،�معمال�ع���������مختلف�الوسائل�و�م�انيات�ومحاولة�خلق�نظام� حماية أ�داف�اقتصادية�أ�م�ا عدةلتحقيق�

 .طاقوي�قابل�للتجدد�و�ستمرار

 �ائلة طبيعية إم�انيات من ما�تمتلكھ بفضل املتجددة، الطاقات نحو إحدى�الدول�ال���وج�ت�أنظار�ا ا��زائر و�عد��������

 تحقيق إ�� ��دف ال�� �س��اتيجيات�والسياسات من وضع�جملة ع�� ��ع�ا مما الشمسية، الطاقة صةخا املجال �ذا ��

  .أخرى  ج�ة من �خضر �قتصاد نحو التدر��� والتحول  ج�ة، من باقتصاد�ا لل��وض واجتماعية اقتصادية م�اسب

  :التا���و�انطالقا�مما�سبق�يمكن�طرح������

ü 

  :ولإلجابة�ع���ال�ساؤل�املطروح�تم�تقسيم�الورقة�البحثية�إ���العناصر�التالية     

  مف�وم�الطاقات�املتجددة: أوال

  ام�انيات�الطاقة�املتجددة����ا��زائر: ثانيا

 )2030 -2011( ال��نامج�الوط���لتنمية�الطاقات�املتجددة�للف��ة� :ثالثا

 املتجددة����ا��زائر ر�ع�الطاقةمشا: را�عا

  �ثار�املرتقبة�لالس�ثمار����الطاقات�املتجددة�ع����قتصاد�ا��زائري : خامسا

  )قتصادية،��جتماعية،�البي�ية�(                        

  :ددة�أ�م�اتوجد�عدة��عار�ف�للطاقات�املتج

ü تلقا�ي نحو ع�� الطبيعة �� وجود�ا يتكرر  ال�� الطاقة تيارات خالل من عل��ا تحصل ال�� الطاقات �� املتجددة الطاقات 

 إال م��ا �ستفادة يمكن ال �رض �� جامد مخزون �� غالبا املوجودة املتجددة غ�� الطاقات عكس ع�� بذلك و�� ودوري،

1.إلخراج�ا ��سان تدخل �عد

ü عرفت�برنامج��مم�املتحدة���ماية�الب�ئة) :UNEP (الطاقة�املتجددة�ع���أ��ا�طاقة�ال�ي�ون�مصدر�ا�مخززون�ثابت�

الكتلة�ا��يو�ة،�: ومحدود����الطبيعة،�تتجدد�بصفة�دور�ة�أسرع�من�وت��ة�اس��الك�ا،�وتظ�ر�����ش�ال�ا��مسة�التالية�

2.ة،�وطاقة�باطن��رضأشعة�الشمس،�الر�اح،�الطاقة�الك�رومائي

 3:تتم���الطاقات�املتجددة�با��صائص�التالية������

 .متطلبات���سان�من�الطاقة من عالية �سبة تلبية �� �اما دارا تلعب�-

 .و�شعاع �الشمس م��ا او�تحديد�املقادير�املتوفر ف��ا ع���التحكم ��سان قدرة خارج �ش�ل تتوفر ال الطاقات�املتجددة�-

 .املساحات�و���ام�الكب��ة ذات �ج�زة من العديد استعمال يتطلب الطاقة�املتجددة مصادر استخدام�-

ل�ل�ش�ل�من�أش�ال� مالئمة تكنولوجيا استعمال يتطلب الذي املتجددة الطاقة مصادر الطاقة��� من مختلفة أنواع توفر�-

 .الطاقة

 �مال عل��ا �عقد ال�� للنفط البديلة املصادر ب�ن من للطاقة كمصدر الشمس �عت���استخدام

 لتحقيقھ، �س�� �دفا وتضعھ املصدر �ذا بتطو�ر ��تم عديدة دوال فإن لذلك غ���ناضبة، نظيفة طاقة ل�و��ا املستقبلية
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 دول  �� أما وأمر��ا، أورو�ا �� والت��يد والتدفئة السباحة و�رك امل��لية املياه ����ن �� حاليا الشمسية الطاقة و�ستخدم

 �ذه الستعمال جادة محاوالت وتجري  ا��افة، ال��راو�ة املناطق �� املياه م��ات لتحر�ك ف�ستعمل الثالث العالم

  4.�ش�ل�واسع الك�ر�اء وإنتاج املياه تحلية �� مستقبال الطاقة

 ظل�ا �� عاش ال�� املاضية الظروف فرضت فقد ا��ديد، باألمر ل�س الر�اح لطاقة ��سان استخدام إن: -3-2

 ومستو�ات ظروف ضمن احتياجاتھ لتلبية وإخضاع�ا الطبيعة �� املتوفرة الطاقة مصادر استخدام إ�� ي��أ أن ضرورة

 السفن و�سي�� ال�واء طواح�ن إدارة �� استخدمت حيث فعال دور  للر�اح ف�ان ، العصور  مختلف �� السائدة التكنولوجيا

 �ذا يومنا �� يدور  ا��ديث �ان وإذا البخار�ة، �لة اخ��اع من ��سان تمكن ح�� البحر�ة القطع أسرع ظلت ال�� الشراعية

 الت�اليف تذا ال��مة التور��نات بواسطة الك�ر�اء توليد �� الطاقة �ذه استعمال �ع�� ما فغالبا الر�اح طاقة عن

5.الفائقة والتكنولوجيا

 ح�ن م18القرن� �� البخار�ة الطاقة اك�شاف قبل ما إ�� للطاقة كمصدر املياه ع�� �عتماد تار�خ �عود

 وآالت الدقيق مطاحن �ستعمل�إلدارة �انت ال�� النواع�� �عض �شغيل �� ���ار مياه �ستخدم ��سان �ان الوقت ذلك

 كما الك�ر�ائية الطاقة لتوليد املياه بدأ�استعمال الك�ر�اء عصر ��سان دخل أن و�عد اليوم أما �خشاب، و�شر ال�سيج

 ع�� الطاقة توليد محطات تقام الغاية �ذه أجل وكندا�وال��از�ل،�ومن والسو�د ال��و�ج مثل الدول  من العديد �� مطبق �و

 بصورة املحطات �ذه �شغيل تضمن املاء من كب��ة كميات لتوف�� �صطناعية ح��اتوالب السدود وتب�� ���ار، مساقط

 عام بحلول  ا��الية الطاقة أضعاف بخمسة تقدر ز�ادة إ�� الطاقة من املصدر ل�ذا املستقبلية التوقعات و�ش�� دائمة،

2020.6

 �انت ال�� الطاقة مصادر من و�� التجار�ة، �غ� أو التقليدية املتجددة بالطاقة أيضا �عرف

 ت�تج ال��  (Biomasse)الكتلة�ا��يو�ة مواد استعمال ع�� و�عتمد النفط، ظ�ور  قبل خاصة املاضية القرون �� شا�عة

 لوقودا أنواع أفضل من �خ�� �ذا و�يثانول،�و�عد ا��يوي  الدياز�ل الوقود، إنتاج يمكن ا��يو�ة الكتلة خالل ومن محليا،

 مصدرا النوع �ذا يزال ال الطاقة، استعمال مجاالت �� ا��اصلة التطورات من الرغم وع�� ا��يو�ة، الكتلة من املستخدمة

 من % 10حوا�� �ش�ل أ��ا كما افر�قيا، أوساط و�� آسيا جنوب �� معظم�م �ع�ش �سمة بليون  02 من ألك�� للطاقة وحيدا

7.العاملية للطاقة �ولية املصادر

 عند تتولد �رض باطن �� �امنة حرار�ة طاقة عن عبارة بأ��ا ا��وفية ا��رار�ة الطاقة �عرف

 أبخرة �حت�اك عملية عن في�تج ما، بطر�قة ��سان يوصل�ا ال�� باملياه أو قر��ا املوجودة باملياه الساخنة ال��ور  احت�اك

8.العمق بنفس ل�ست أ��ا إال العالم دول  جميع �� متواجدة طاقة �و� الك�ر�اء لتوليد �ستخدم

تمتلك�ا��زائر�مصادر�متعددة����مجال�الطاقة�املتجددة�مما�يكس��ا�م��ة�تمنح�ا�دخول�مرحلة�التص�يع�الشامل���������

  .عن�طر�ق�اس��اتيجية�قو�ة�ومنافسة�أك����قتصاديات�إذا�أحس�ت�استغالل�ا

�الطاقة� �من ��ائلة �ام�انات �ع�� �مساح��ا �وشساعة �ا��غرا�� �موقع�ا �خالل تتوفر�ا��زائر�من

�بأك��� �تقدر�املدة�الزمنية�لل�شعيع �إ����2000الشمسية،�حيث �تصل ��عت���من�أغ���3900ساعة،�و�مكن�أن ساعة،�كما

ع����افة�ال��اتب�الوط��،��2م/سا/كيلوواط�05ا�لكمية�الطاقة�الواردة�إل��ا�واملقدرة�ب�ا��قول�الشمسية����العالم�نظر 

� �إ�� �تصل �2م/ ساعة/كيلوواط�7وأحيانا �تقدر�ب �مساحة �وع�� ،2.381.745�� �����2لم ���م �الشمسية �و�عت���القدرة ،

�و�مثل�ذلك� �البحر�املتوسط، �و�/ت��اواط�سا���169440ا��زائر�بل����حوض مرة��س��الك�ا��زائري�من��5000السنة،

  9.مرات��س��الك�العال���للطاقة�4السنة،��/ ت��اواط�سا����3000املقدر�ب�) 15(مرة�اس��الك�أرو�ا�ال�60الك�ر�اء،�

  :ائر�حسب�املناطقوا��دول�التا���يو���قدرات�الطاقة�الشمسية����ا��ز 
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4  10  86  

2650  3000  3500  

1700  1900  2750  

.39ص�،2007وزارة�الطاقة�و�املناجم،�دليل�الطاقات�املتجددة،�ا��زائر،�

تتوفر�ا��زائر�ع���إم�انيات�معت��ة�من�طاقة�الر�اح�حيث���ب�عل��ا�ر�اح�تحمل�مع�ا�الكث���من�ال�واء�2

� �تفوق �سرعة �بمتوسط �ال��راوي، �والقاري �الرطب �يوفر�/ م7البحري �و�و�ما �الساحلية، �املناطق ��� �خصوصا ثانية،

م������حالة�ر�اح��30واط�سا������حالة�ترت�ب�تور��ن��وا�ي�ع����عد��مليون �673إم�انية�توليد�طاقة�سنو�ة�تقدر�ب�

مسكن�من�الطاقة،�و�عد�أدرار�أ�م�املناطق�ذات��بوب�الر�اح��1008ثانية،�و���طاقة��سمح�ب��و�د�/م��5.1ذات�سرعة�

10.القوي 

  11:��منطقت�ن�جغرافيت�نو�تغ���املورد�الر�������ا��زائر�ن�يجة�لتغ���املناخ،�حيث�تنقسم�ا��زائر�إ��������

�لم�و�تضار�س�جبلية�تمثل�ا�سلسل����1200الذي�يحده�البحر�املتوسط�و�تم����ساحل�يمتد�ع����

الت���وال��راوي�و��ن��ات�ن�السلسلت�ن�توجد�ال�ضاب�العليا�والس�ول�ذات�املناخ�العقاري�ومعتدل�السرعة����الشمال�

  .غ���مرتفع�جدا

�6ثانية�و�تتجاوز�/م�04تتم����سرعة�الر�اح�أك���م��ا����الشمال�خاصة����ا��نوب�الغر�ي��سرعة��

  . ثانية�بمنطقة�أدرار/ م

ثا،�و���طاقة�مالئمة�ل���املياه�خصوصا����/م�8و��2وعليھ�يمكن�القول�أن�سرعة�الر�اح����ا��زائر�ت��اوح�ب�ن���������

  .الس�ول�املرتفعة

      ����� �ا��زائر�تحديد ��� �املتوفرة �الر�اح �من �املولدة �الطاقة �من �والقدرات �الر�اح �لسرعة �خارطة �وضع منطق��8وأتاح

��� �الر�اح �توليد�الطاقة�من �تج���ات ����: شديدة�الر�اح�قابلة�الحتضان �مناطق �ثالث �الساح��، منطقتان�ع���الشر�ط

�و�قدر  �ال��راء، ��� �أخرى �مواقع �وثالث �العليا، �ال�ضاب �بحوا�� �املناطق ��ذه �من �للر�اح �املولدة �للطاقة �تقنية �172ة

�2007.12من��حتياجات�الوطنية�لسنة��75السنة،�قابلة�لالستغالل�من�الزاو�ة��قتصادية،�و�و�ما��عادل�/ سا/ت��اواط

� �تقدر�ب �ا��زائر�بطاقة ��� �ر�اح �مزرعة �أول ��ش�يد �تقرر �فقد �املستجدات �خالل ��10ومن �بأدرار، �و�لت�ميغاواط حيث

� �للمجمع �بخصوص��CEGELECمؤقتا �املفتوحة �املناقصة ��� �عرض �أفضل �اق��ح �إذ �وا��زائر، �فر�سا �ب�ن املش��ك

  13.املشروع

�45مصدر�ساخن�شمال�ا��زائر�تفوق�حرارة�ثل����ذه�املصادر�أك���من��200يتواجد�أك���من�

.س�تغراد�����سكرة�119س�تغراد����ع�ن�وملان�و���118وط�ن�بوالية�قاملة،�س�تغراد����حمام�امل��98درجة�لتبلغ�

منبع���200ش�ل��لس�ا��وار�������الشمال�ا��زائري�احتياطا��اما���رارة��رض�ا��وفية،�و�ؤدي�إ���وجود�أك���من������

����40درجات�حرارة�تز�د�عن��مياه�معدنية�حارة�واقعة�أساسا����مناطق�شمال�شرق�البالد،�وتوجد��ذه�املنا�ع�عموما

  .درجة�مئو�ة

  :و�مكن�استعمال�املياه�ا��ارة���وض�املاء��ل���فيما�ي������
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  )حد�أذ�ى( ت��يد�  70

  تر�ية�حيوانات�مائية  60

  زراعة�الفطر�ات  50

  )حد�أذ�ى( تدفئة�حضر�ة�  40

  تخمر  30

  تر�ية��سماك  20

كمال�عامر،�سارة�دوالش،�الطاقات�املتجددة�ودور�ا����تحقيق�التنمية�املستدامة����ا��زائر،�ورقة�بحثية�مقدمة����امللتقى�العل����

�حول  �السادس �ا��يا* الدو�� �ظل ��� �النفطية �الدول ��� � ��قتصادي ��قالع �متطلبات �البو�رة، �جامعة �29ر�أسعار�املحروقات، نوفم����30،

  13،�ص2016

4

��مطار�سنو�ا������������ �من �م�مة �كميات �الوط�� �ال��اب �ع�� �ت�ساقط �حيث �املياه �من �كب��ة �إم�انات تتوفر�ا��زائر�ع��

ع���عكس�البلدان���ورو�ية�% 5يقدر�بحوا���،�إال�أنھ�ال�يتم��استغالل�إال�جزء�قليل�م��ا،�3مليار�م��65قدرت�بحوا���

ن�يجة�تمركز�ا�بمناطق�محددة،����ح�ن�تبخر�جزء�م��ا�% 70ال����ستغل��ذا�املورد����توليد�الطاقة�الك�رومائية�ب�سبة�

لثا��ذه�ث�3مليار��م��25أو�تدفق�ا��سرعة�نحو�البحر�أو�نحو�حقول�املياه�ا��وفية،�وتقدر�حاليا�كمية��مطار�املستغلة�ب�

� �سطحية �مياه �منجز�و��103( الكمية ��نجاز�50سد �طور �الك�روما�ي�) �� ��نتاج �حظ��ة �حصة �وتبلغ �جوفية، والبا��

� �استطاعتھ �الك�روما�ي��286با��زائر�ما ��نتاج �ملواقع �غ���ال�ا�� �العدد �إ�� �الضعيفة ��ستطاعة ��ذه �وترجع ميغاواط،

�اس �املوجودة �املواقع �استغالل �عدم �وإ�� �استطاعتھ �ما �إنتاج ��� �املياه �طاقة �وسا�مت �من��228تغالال�كفء، ميغاواط

� �با��زائر�سنة �الك�رومائية �2009الطاقة ��سبة �يتجاوز �فلم �املائية �الطاقة �ع�� �باالعتماد �الك�ر�اء �إنتاج �أما �و���3%، ،

  14.�سبة�ض�يلة�مقارنة�باإلم�انات�املائية�ال���تتوفر�عل��ا�ا��زائر

  :التا���يو���محطات�توليد�الطاقة�الك�رومائية����ا��زائر�كما�ي���وا��دول �

  7.000  عر�ب  71.5

  6.425  قور�ات  24

  5.700  ةبوحنيف  100

  15.600  واد�فوضة  16

  3.500  ب�����دل  8.085

  4.228  �سالة  4.458

  286  املجموع  2.712

43،�ص2007دليل�وزارة�الطاقة�واملناجم،�دليل�الطاقات�املتجددة،�ا��زائر،��

5

�ا��زائر�� �إم�انات �ال�تمثل�سوى�تبقى �الغابية �املساحة ��خرى،�أوال�ألن �باألنواع �قورنت �ما �إذا من�% 10قليلة

� �فتقدر�بحوا�� �والزراعية �ا��ضر�ة �النفايات �من �املصادر�الطاقو�ة �أما �للوطن، ��جمالية �م�ا����5املساحة �طن مليون

� �ا��زائر�بحوا�� ��� �الغا�ي �للمورد ��جمالية �وتقدر�الطاقة �طن�37نفط، �للقدرات��ميغا �و�ال�سبة �أنھ �كما �و��، �ب�ً م�ا��

مليون��كتار،�أك����25منطقة�الغابات��ستوائية،�ال���تحتل�مساحة�تقارب�: الغابية�فإن�ا��زائر�تنقسم�إ���منطقت�ن�

� �من �% 10بقليل �أك���من ��غطي �وال�� �ا��رداء، �ال��راو�ة �واملنطقة ،� �للبالد ��جمالية �املساحة �املساحة�% 90من من
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 �� ��� ��ام�ن �نبات�ن �و��و�الي�توس �الصنو�ر�البحري �من ��ل �يمثل �حيث �ال�يحتل�جمالية، �فحاليا �الطاقوي، �ستعمال

من�الغابة�ا��زائر�ة،�كما�إن�تثم�ن�النفايات�العضو�ة�و�خاصة�الفضالت�ا��يوانية�من�أجل�% �05ذان�النوعان�سوى�

  15.إنتاج�الغاز�ا��يوي،�يمكن�أن��عت���حال�اقتصاديا�إي�ولوجيا�سيؤدي�إ���تنمية�مستدامة����املناطق�الر�فية

  

 ع�� ا���ومة رؤ�ة و�س�ند )2030-2011( للف��ة املتجددة الطاقات لتطو�ر طموح برنامج إطالققامت�ا��زائر�ب

و�س��������لطاقة،ا مصادر لتنو�ع واستعمال�ا الشمسية، املوارد مثل تنضب، ال ال�� املوارد تثم�ن حول  تتمحور  اس��اتيجية

� �بحوا�� �مقدرة �متجددة �أصول �ذات �قدرة �تأس�س �إ�� �ال��نامج ���22.000ذا �الف��ة �خالل �وات م��ا�) 2030-2011(ميغا

ميغاواط�للتصدير،�و��ذا��خ���مشروط�بوجود��10000ميغاواط�موج�ة�لتغطية�الطلب�الوط���ع���الك�ر�اء�و�12000

�وج �الطو�ل، �املدى �ع�� �مضمون �شراء �قيمتھ�طلب �ما �رصد �تم �وقد �ا��ارجية، �التمو�الت �ووجود � �املتعامل�ن ود�نجاعة

  .مليار�دوالر�إلنجاح��ذا�ال��نامج�120

   16:إ���تحقيق���داف�التالية�2030و��دف��ذا�ال��نامج����أفق�������

-�� ��22000إنتاج �م��ا �واط �الوطنية�12000ميغا �للسوق �واط �ميغا �الك�ر�ا% 22، ��نتاج �مجموع ��سمح� .�يمن و�و�ما

  .2014مرات��س��الك�الوط���لسنة��8ما��عادل� من���م�الغاز�الطبي��،�3ممليار��300بادخار�

�من�الك�ر�اء%  �40غطية��- �البلد �والضوئية�: من�حاجيات �الشمسية�ا��رار�ة �%) 37(الطاقة  %). 2(والطاقة�الر�حية

� �أن �و�% 60حيث �مركزة �شمسية �طاقة �عن �ع% 23عبارة �و�عبارة �فتوفولتية �طاقة ��17%ن �الر�اح �طاقة �عن . عبارة

%  14،�و��2015سنة�%  5،�إ����2011سنة�%  2وست�تقل�حصة�الطاقات�املتجددة�من��س��الك�الوط���للك�ر�اء�من�

  .2030سنة� %40،�و��2020سنة�

  .ألف�منصب�شغل�مباشر�وغ���مباشر�200توف���نحو��- 

  .ن�الغازمليار�م���مكعب�م�300اقتصاد�نحو�- 

  2030%   80و���2020%  50: الرفع�من�معدل�إدماج�الصناعة�املحلية- 

  ).حا����الرمل(إحداث�أول�محطة�توليد�الك�ر�اء�اعتمادا�ع���الطاقة�الشمسية�ا��رار�ة�- 

 .وضع�برنامج�وط���للبحث����الطاقات�املتجددة- 

� �الطاقو�ة �والفعالية �املتجددة �الطاقات �تطو�ر �الطاقة�ف��نامج �مصادر �تطو�ر �ع�� �أساسية �بصفة �عتمد

� �من �عمل �خطة �حسب �ال�وائية �والطاقة �و�ا��رار�ة �الضوئية �بنوع��ا ��2011الشمسية �غاية �يو��ھ��2030إ�� و�و�ما

  :ا��دول�املوا��

�بقدرة� �مشروع�ن إنجاز

  ميغاواط�150

مراكز�بقدرة��4انجاز�

� �1200انتاج

  ميغاواط

�  ميغاواط�500انجاز� �600انجاز

  ميغاواط

2011-2013  4201-2015  2016-2030  

�ر�اح� �مزرعة �أول انجاز

� ميغاواط��10بقدرة

  بأدرار

�مزرعت�ن� انجاز

� �بقدرة �20للر�اح

  ميغاواط

�من� �مناسبة �مواقع �إليجاد �دراسات إجراء

�1700أجل�تركيب�تور��نات�ال�واء�بقدرة�

  ميغاواط

امللتقى�العل���الدو���السادس� -ا��زائر�نموذجا�–بديلة�لقطاع�املحروقات��يةاس��اتيجرابح�أوكيل،�مر�م�خالدي،�الطاقات�املتجددة��

  12،�ص�2016نوفم����29�،30بو�رة،�متطلبات��قالع��قتصادي�����الدول�النفطية����ظل�ا��يار�أسعار�املحروقات،�جامعة�ال* حول 
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 قيد �� �و ما وم��ا الواقع، أرض ع�� قائم �و ما م��ااملتجددة الطاقة مجال �� املشار�ع من العديد ا��زائر تب�ت

  17:ي�� فيما املشار�ع �ذه إيجاز يمكن �نجاز،�و

 الطاقة ب�نموزعة املتجددة للطاقة وحدة 2353 تركيب تم فقد 2007 لسنة املتجددة للطاقة الوط�� الدليل حسب-

.الك�ر�اء إنتاج �� أغل��ا �ستغل فقط، %03 ب�سبة الر�اح وطاقة %97 ب�سبة الشمسية

 ب يتعلق فيما سيم، ومجموعة سونلغاز، سوناطراك، من �ل ب�ن مش��كة شركة بإ�شاء واملناجم الطاقة وزارة قامت -

 املستوى  ع�� ا��زائر �� املتجددة الطاقات تطو�ر �� م�م��ا وتتمثل ، 2002 سنة املؤسسة�)أ����يا اينار�� نيو( 

 .الصنا��

 جنو�ي الرمل حا��� بمنطقة الشمسية والطاقة بالغاز �عمل الك�ر�اء لتوليد محطة 2011 جانفي 14 �� ا��زائر دش�ت -

 أك�� حيث أورو، مليون  350 نحو الس�ثمار )أب�ن��( �سبانية والشركة ا��زائر�ة )نيال( شركة ب�ن الشراكة إطار �� ا��زائر

 عن ميغاوات 30 و الغاز بواسطة إنتاج�ا يتم ميغاوات 120 م��ا ميغاوات 150 املحطة �ذه إنتاج و�بلغ .إفر�قيا �� زي غا حقل

 224 ��ا يوجد حيث �كتارا 64 مساحة املحطة الوطنية،�و�غطي الك�ر�ائية بالشركة متصلة و�� الشمسية الطاقة طر�ق

 .م���150 م��ا واحد �ل طول  يبلغ الشمسية للطاقة جامع

 بالك�ر�اء ا��زائر جنوب ��راو�ة واليات 04 �� من�شرة قر�ة 20 �� عائلة 1000 ر�ط من سونلغاز مؤسسة تمكنت -

 .الشمسية الطاقة الستغالل الالزم بالعتاد مساك��م تزو�د تم ان �عد الشمسية

 حول�الطاقة �ملا�ي ا��انب مع �متفا مذكرة بي��ا من �ورو�ي ا��انب مع الشراكة عقود من العديد ا��زائر أبرمت-

  2009سنة� الب�ئة وحماية املتجددة

 باملدينة الشمسية للطاقة عال�� برج أك�� إنجاز عملية انطالق ع�� أملانيا مع علمية شراكة إطار �� حاليا ا��زائر �عمل -

 .كم 35 بحوا�� ا��زائر�ة العاصمة غرب هللا عبد سيدي ا��ديدة

  .بأدرار ميغاواط 10 ب تقدر بطاقة با��زائر للر�اح زرعةم أول  �ش�يد تقرر  -

 ،�والذي" "و�و ا��زائر �� انجازه س�تم مشروع أك�� املشار�ع �ذه إ�� و�ضاف�

 نحو إ�� ملشروعا س�ستخدم�ا ال�� ال��راو�ة املنطقة طول  يصل أن و�توقع 2050 آفاق �� بال�امل تنفيذه ي�ت�� أن يتوقع

 من % 0,3 بذلك �ش�ل و�� 2 �لم�27000من� أك�� إ�� �جمالية املساحة لتصل �لم، 140 ب يقدر و�عرض �لم 200

�بمالي�ن �ذه �امل وتزرع �وسط، والشرق  إفر�قيا شمال مساحة  يبعض�ا واملتصلة لألشعة العاكسة املرايا املساحة

 مليار 400 رصد تم وقد الك�ر�ائية، الطاقة من وأرو�ا املنطقة دول  �امل حاجة �غطي أن املشروع �ذا من و�توقع البعض،

  18.املشروع ل�ذا ما�� كغالف أورو

  :أ�م�ايمكن�إبراز�أ�م�آثار�الطاقات�املتجددة�ع����قتصادي�الوط���من�جواب�مختلفة��

:19و�شمل�ما�ي��

 بروز�مبادرات القطاعية، التنمية سياسات وكذلك الكمية، �قتصادية السياسات ���ع أن يمكن�للطاقات�املتجددة - 

 اجو�نت �س��الك من استدامة أنماطا�أك�� �عزز  ال�� ا��وافز طر�ق عن املستدامة التنمية مع تتما��� جديدة اقتصادية

�الصعيد  املنتجات وانتاج والسيما�خدمات امللوثة، غ�� ا��ديدة القطاعات ���يع �سا�م أن يمكن كما الوط��، ع��

�تحو�ل التقليدية غ�� الطاقو�ة البدائل عن والبحث للب�ئة املالئمة  استحداث باتجاه �قتصادية ��شطة توجو ��

  .بي�يا املستدامة القطاعات �� الوظائف

 ومع شيوعا، أقل بي�يا �قتصادية�املستدامة القطاعات �� ا��ديدة املر�حة املشار�ع ت�ون  قد النامية للبلدان ةبال�سب�-

 العضو�ة والزراعة الطبيعية املوارد وإدارة �ي�ولوجية �ي�ولوجية�والسياحة التكنولوجيات �� والتنمية البحوث فإن ذلك
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ت�اليف� وتحمل املحيط تد�ور  دون  وتحول  ومستدام دائم لعمل حقيقية فرصا متقد �ساسية�وصيان��ا، ال�يا�ل وإيجاد

  .إضافية بي�ية

 كثيفة �يثانول  �وقود �نتاج�الزرا�� إ�� أساسا املس�ند ا��يوي  الوقود إنتاج مجال �� الصناعية القطاعات شأن من�-

 لتنو�ع وتؤدي املضافة القيمة خلق �� �سا�م أن باختالف�أش�ال�ا املتجددة الطاقات محطات �ش�يد ومشار�ع العمالة

   .القومي �قتصاد دخول  مصادر

 تحس�ن عنھ ي��تب الذي ال�شاط��قتصادي تحف�� �� �سا�م املتجددة للطاقة مصادر أو مصدر من الر�ف س�ان تمك�ن�-

 الدول  �� القرار صناع ع�� �اما ار�ان �عت�� بأراض��م، ل�ؤالء�الس�ان وتوط�ن للب�ئة اح��ام مع بتواز املع�شية الظروف

  .النامية

20:وتتمثل���

 وعمليات الضوئية، الشم����وا��اليا �ال��ان واملتجددة ا��ديدة الطاقات مصادر ع�� �عتماد تطبيقات شأن من�-

 ع�� ا��فاظ و�� الفقر اجتثاثو  البطالة ع�� القضاء �سا�م��� أن عضوي  سماد إ�� وتحو�ل�ا الزراعية املخلفات تدو�ر

  .ال�در من واملادية املالية املوارد

 �� املحاصيل تجفيف أو الك�ر�اء�بالبخار لتوليد أو ا��رار�ة للتدفئة النائية املناطق �� الشمسية الطاقة استعمال �سا�م�-

  .املحلية التنمية حقيقت �� املسا�مة ومنھ وامل�ارات�ات�ا��� من العديد واك�ساب النائية املناطق عزلة فك

 إ�� املعزولة وال��راو�ة النائية ���املناطق خاصة واملدارس واملس�شفيات ال��ية �املرافق التحتية الب�� مشار�ع تحتاج -

 الطاقات مصادر من طاق��ا �ستمد حيث ا��ضراء البنايات تصميم�ا�بتقنيات تم ما إذا ولكن ��مة، تمو�لية مصادر

 �سالك�و�ش�يد صيانة وت�اليف بالطاقة الر�ط ت�اليف من تقلل أن شأ��ا فمن ،)وغ���ا ح،�مياه،ر�ا شمس، (املتجددة

 ب�ن العادلة الفرص توز�ع �� و�سا�م �ذا�املجال، �� �س�ثمار تحف�� ع�� �عمل أن كذلك شأ��ا ومن التقليدية، املحطات

  .الواحد البلد أقاليم جميع

 املش��كة ا��ماعية وامللكية ا��س�بالقيمة يوفر ما �ستخدم�ا، ال�� املجتمعات من مقر�ة �ع� بوجود�ا �نظمة �ذه تتم���-

   .املستدامة التنمية و�عزز 

��ش�ل تكنولوجيا، ومتطورة ونظيفة جديدة عمل فرص املتجددة الطاقة أنظمة توفر -  النمو سر�ع مزودا فالقطاع

 سمالرأ توافر �ستلزم الذي التقليدية الطاقة ع���قطاع السياق ا�ذ �� �عيد من يتفوق  و�و ا��ودة، العالية للوظائف

 .كب��

 املستدامة، البي�ية�للتنمية و��عاد الطاقة ب�ن العالقات إ�� والعشر�ن الواحد القرن  أعمال جدول  �عرض لقد����������

 �قتصادية ال�شاطات مختلف �� الطاقة استخدامعن� الناجم التلوث من ا��وي  الغالف بحماية املتعلقة تلك خاصة

 ��داف من مجموعة تجسيد إ��  �21جندة دعت حيث ا��صوص، وجھ والنقل�ع�� الصناعة قطا�� و�� و�جتماعية

 الطاقة توز�ع�مصادر �� العدالة مراعاة مع الطاقة لقطاع السلبية التأث��ات من وا��د ا��وي  الغالف املرتبطة�بحماية

 ��ا، القائمة الطاقة نظم عل��ا��غي�� يصعب تلك�ال�� أو �ولية الطاقة مصادر ع�� القومي دخل�ا �عتمد ال�� الدول  وفوظر 

 تلو�ثا �قل املتوفرة الطاقة مصادر من مز�ج تطو�ر ع�� العمل خالل من الطاقة�املستدامة و�رامج سياسات بتطو�ر وذلك

 الالزمة البحوث برامج ا��راري�ودعم غازات��حتباس انبعاث مثل الطاقة، لقطاع و�ةاملرغ غ�� البي�ية التأث��ات ل��د�من

�تحقيق إضافة الطاقة، استخدام وأساليب نظم كفاءة من للرفع  والقطاعات الطاقة قطاع سياسات ب�ن الت�امل إ��

  .21والصناعة قطا���النقل وخاصة �خرى  �قتصادية

يمكن�اعتماد�ا�كطاقة� املتجددة الطاقة �� إم�انيات تمتلك ا��زائر أن �ذه�الورقة�البحثية�إ���تم�التوصل�من�خالل�������

محدودا� يزال ال استعمال�ا فإن املستقبل �� و�ديلة نظيفة طاقة بديلة�للنفط�إذا�أحس�ت�استغالل�ا،�واعتبارا�من��و��ا
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�خ �مع �يتالءم �التكنولوجيا �من �عال �مستوى �إ�� �تحتاج ��و��ا �الطاقة��س�ب �واعتماد�ا �الطاقة، �من �النوع ��ذا صائص

�ارتباط��97الشمسية�ب�سبة� �نقص��م�انيات،�وكذا ��س�ب �واملائية �ا��وفية ��ا��رارة �املصادر��خرى �وا�مال�با�� باملئة
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أت�    ��يّ �الن�شار�الفسادلقد �مناسبا �ا��زائر�مناخا �وم��ا �العر�ية �الدول ��� �الر�عية ��قتصادي�،�الب�ئة �والفساد �الر�ع �ب�ن �التوأمة فعالقة

البحث�إ����،�وأمام�ضرورة�انتقال�ا��زائر�من��قتصاد�الر����إ����قتصاد�املنتج���دف��ذايفّسر�ا�غياب�روح�املبادرة�و�نتاج�والتنافسية

ھ�ل�س� ن�الر�ع�والفساد�من�ج�ة،�وعالقة�التنافر�ب�ن�الر�ع�وا��كم�الراشد�من�ج�ة�أخرى،�ليخلص�البحث�إ���أنّ تحديد�عالقة�التجاذب�ب�

 �� �تبعات �إنّ �بل �والفساد، �الر�ع �ب�ن �مزاوجة �الفساد�ناك د �تولّ �ال�� ��� �الر�ع �ذلك �ع�� �عتماد �وأنّ �املنتج�، �نحو��قتصاد �التحّول ضرورة

� �املجتمعتفرض �فئات �مختلف ��� �والشفافية �والعدالة �واملساءلة �املسؤولية �روح �و�ث �الفساد، �أش�ال �مختلف �ال���م�افحة �املبادئ �و�� ،

م�البحث�ف،��س�ند�عل��ا�ا��كم�الراشد لتحّول�ا��زائر�نحو�ا��كم�الراشد�ع���بناء�لتوف����رضية�املناسبة�ن�التوصيات�جملة�م����خ���يقدّ

  .�قتصاد�املنتج

 
In Arab countries, including Algeria, the rentier environment has led to the creation of a climate conducive to the 
spread of corruption. The relationship between rents and economic corruption is explained by the lack of initiative, 
production and competitiveness. Faced with the need for Algeria's transition from a rentier economy to a productive 
economy, this research aims to determine the relationship of polarization between rents and corruption on the one 
hand, and the antagonistic relationship between rent and good governance, on the other hand. 
    The research concludes that there is no linkage between rents and corruption, but the consequences of using rents 
to generate corruption, and the need to turn to the productive economy, require the fight against various forms of 
corruption, instilling accountability, responsibility, fairness and transparency in different segments of society, whose 
principles is based on She has good judgment, 
The paper presents a set of recommendations to provide the appropriate ground for Algeria's transition to good 
governance by building a productive economy. 
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ت�الــدول�العر�يــة�النفطيــة�أ�ميــة�بــالنظر�أل�ميــة�الــنفط�امل��ايــدة�وامل�انــة�ال�ــ��اك�ســ��ا��ــ��ســوق�الطاقــة�العــال��،�اك�ســ�  

بـدور�ا�باعتبار�ـا�فـاعال�أساسـيا��ـ��إمـدادات�الطاقـة�العـال��،�واسـتفادت��ـذه��قتصـادات�مـن�الر�ـوع�الب��وليـة��ـ��تمو�ــل�

شــفت�اختفــت�مع�ــا�جــّل�. بــرامج�التنميــة مــا�كُ قــھ�الــنفط�مــن�انجــازات،�تناســت��ــذه�الــدول�حقيقــة��لّ �حقّ ��ــ��غمــرة�مــا إال�أنّ

ــ�ات ــد�مـــيال�ملجتمعــات�بأكمل�ــا�نحـــو�". نضــوب�الب�ــ�ول�و��ايتـــھ�"�يجابيــة�لــھ،�أال�و�ـــ���املم�ّ ��عتمــاد�املفـــرط�للر�ــع�ولّ كمــا�أنّ

  .�قتصادي�الر�ح�السر�ع�البعيد�عن�ا���د،�ما�فتح�املجال�واسعا�أمام�مختلف�أش�ال�الفساد

سـت�اسـت�ناء،�فتـدفق�املـوارد�املاليـة�ال�ائلـة�منـذ�الطفـرة�وا��زائر����ظـّل�عالقـة��قتصـاد�الر��ـ��بالفسـاد��قتصـادي�ل�����

ـــل�نمــــو��قتصــــاد�املنــــتج�رغــــم� ـــع�مــــن�مســــتو�ات�الفســــاد�وخاصــــة��قتصــــادي�منــــھ،�وعرقـ النفطيــــة�بدايــــة��لفيــــة�الثالثــــة�رفـ

  .        �جراءات�املقابلة�مل�افحتھ

  :ا��ع���ضوء�ما�سبق�تتمحور�مش�لة�الدراسة����ال�ساؤل�الت 

تجـاذب�بـ�ن�الر�ـع�والفسـاد�مــن�ج�ـة،�وعالقـة�التنـافر�بـ�ن�الر�ــع���ـدف��ــذا�البحـث�إ�ـ��الكشـف�عـن�عالقــة�ال 

-بطبيع��ا�املقابلة�للكسب�ول�س�الرزق�الذي�ي�ون�مقابل�ج�د�مـا-وا��كم�الراشد�من�ج�ة�أخرى،�وكيف�سا�مت�الر�وع�

. ��ا��زائـــر�ــ���غي�ــب�ثقافـــة��نتــاج،�وتوليـــد�مجتمعــات�ات�اليـــة�وان�شــار�مختلــف�أوجـــھ�الفســاد،�وخاصـــة��قتصــادي�منـــھ��ــ

ل�مــن��قتصــاد�الر��ــ��إ�ــ���نتــا��� الــذي�أصــبح�حتميــة��ــ��ظــل�أزمــة�الب�ــ�ول�-كمــا��ســ���البحــث�للــر�ط�بــ�ن�إنجــاح�التحــوّ

  .  ومبادئ�ا��كم�الراشد�بتقديم�جملة�من�التوصيات�الشاملة�ملتطلبات�تطبيقھ-ا��الية

�أي�بحـــث�عل�ـــ���ســـ�ند�إ�ـــ��مجموعـــة�مـــن�املنـــا��  و�دوات�ال�ـــ��يـــتم�ال��ـــوء�إل��ـــا�للتوّصـــل�إ�ـــ��نتـــائج��بمـــا�أنّ

ـــفي��ــــ��تقــــديم� ـــتخدام�أدوات�املــــن���الوصـ ـــا�فقــــد�تــــّم�اسـ ـــع،�ومــــن��نـ الواقـ ـــن�أن��ســــتمد�املعطيــــات�مــــن� �مـ البحــــث،��ــــان�البــــدّ

ـــاد�ع�ــــ��التحليــــل�املوضــــو��� ــية�مــــن�الر�ــــع،�الفســــاد�وا��كــــم�الراشــــد،�و�عتمـ التأصــــيل�النظــــري�ملصــــط��ات�البحــــث�الرئ�ســ

  .القة�املتغ��ات�وواقع�ا����ا��زائر�بناء�ع���املن���التحلي���ضمن�ا��دود�ال���يقتض��ا�البحثلع

،�ثـــّم�نحـــاول�مـــن�النظـــري�للر�ـــع�وعالقتـــھ�بالفســاد�إ�ـــ��ثــالث�محـــاور،�يتطـــّرق��ول�لإلطــار تــّم�تقســـيم�البحـــث��

ــوء�حــــول�واقـــع� ا��كـــم�الراشــــد�بــــ�ن�،�ب�نمـــا�ي�ــــون�تصــــادي��ـــ��ا��زائــــرالر�ــــع�والفســـاد��قخـــالل�املحــــور�الثـــا�ي��ســــليط�الضـ

  .محورا�ثالثا�للدراسة�التأصيل�النظري�وقاعدة�التطبيق����ا��زائر 

كث��ا�ما�أعتمد�ع���فاصطالحا�أما��1،والز�ادة��ع���الر�ع�من�الناحية�اللغو�ة�ال���ال�اختالف�ف��ا�النماء�

مة�ابن�خلدون����مقدمتھ�حول��عر�ف�الر�ع،�حيث�اعت��ه� �ه�بذلك�عن�الرزق�الذي�ي�ون�نتاج�" كسب"ما�قالھ�العالّ وم�ّ

فت�ضمن�مف�وم�الر�ع�أّي�دخل�إضا���يقدّ ف ومن�الناحية��قتصادية�.ج�د�ما مھ�إذا��انت�النظر�ة��قتصادية�قد�صنّ

عامل�إنتاج��س�ب�عدم�مرونة�عرضھ�الناتجة�من�عدم�إم�انية�تجديد�إنتاجھ،�أو�استغراق�وقت�أطول�لتأقلم�العرض�

��ناك�من�ينظر�للر�ع�النفطي ھ�الفرق�ب�ن�الت�لفة�ال�لية�من�إنتاج��-و�و�التعر�ف��ك���شيوعا��-مع�الطلب،�فإنّ ع���أنّ

� �وتكر�ر�و�سو�ق �" ونقل �الدول�وسعر�" سعر�الت�لفة �تأخذ �حيث �ال��ا�ي، �املس��لك �أسواق ��� �املكّررة �ال��ائية املنتجات

�املنتجات� �ع�� �املفروضة �الضرائب �الصناعية �الدول �تأخذ �ب�نما �ا��ام �النفط �وسعر �الت�لفة �ب�ن �الفرق املنتجة

�� 2.النفطية �ل�ّل�عوامل ��سبة �الر�ع �عّرف �حيث �مارشال، �ألفر�د ��عر�ف �من �املف�وم ��ذا �الفائض�و�نطلق ھ �بأنّ نتاج

�خالل�املدى�القص�� �عليھ �املرونة�بال�سبة�للطلب �عرضھ�عديم �ي�ون �حينما ��ّل�عنصر�إنتاج . �قتصادي�الذي��عطيھ
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�و�الثمن�الذي�يدفع�لقاء�خدمات�أّي�عامل�من�عوامل��نتاج،�ي�ون�عرضھ�ثابتا�خالل�ف��ة�زمنية�قص��ة،�وغالبا� فالر�ع�

�ر�ع�لثمن� ��لمة ��ستعمل �ثابتاما �عرض�ا �ي�ون �ال�� �أك���العناصر��نتاجية �ا �أل�ّ ��رض �لم�. خدمات �الر�ع �نظر�ة �أنّ كما

��نتاج��خرى��افة،�ح���أصبح�يقال�الر�ع��قتصادي�أو� سعت�وشملت�عوامل �عد�محصورة�ع���عامل��رض،�بل�ا�ّ

3.شبھ�الر�ع

   :���وما��و�خار��فنجد�ما��و�داخ: بحسب�طبيعة�مصدرهو�قّسم�الر�ع�عادة�

�خاصة� �بالر�ع �تأ�ي �فالتجارة �السيطرة، �عامل �عل��ا �يط�� �ال�� �ا��دماتية �ال�شاطات �معظم و�شمل

،�وكذلك�بال�سبة�للمؤسسات�املالية�ال����حت�ارعندما�ي�سط�التاجر�سيطرتھ�وسيادتھ�ع���شب�ات�التوز�ع�من�خالل�

�تأ �إ�� �الوساطة �من�دور �لر�ع�انتقلت ��قتصادي�واملا���أصبحت�مصدرا �التطور �ومع �ا��ديدة، �للمشار�ع �املال �رأس م�ن

  ما��؛

أن�املمّر�الذي�ال��باعتبار كقناة�السو�س،���س��اتيجيةف���تمثل�النفط�والغاز�واملعادن�وكذا�املمّرات��

�يولّ  �والوقت �الت�لفة �صعيد �ع�� �مقبول �اقتصادي �بديل �لھ �القطاع�يوجد �أيضا �املصادر�ا��ارجية �ومن �ر�عا، �بدوره د

��ذه�و  4.السيا�� �ر�عية �درجة د �يحدّ �الدولة �مداخيل �مجموع �املصادر�إ�� ��ذه �من �ا���ومي �الدخل �و�سبة ���م د �حدّ

�دولي �ت��ز�بفعل�ظروف �أو�سياسية �أو�اقتصادية �طبيعية �م��ات �ع�� �ونفقا��ا �مداخيل�ا ��� �اعتماد�ا �درجة �أي ة��خ��ة،

�النفط�مورد�طبي���ناضب� 5.باملقارنة�بدرجة�اعتماد�ا�ع���قدرا��ا��نتاجية�وفعاليا��ا��قتصادية�الداخلية و�اعتبار�أنّ

� �ع�� �تحصل �ف�� �لھ، �املنتجة �الدول �الدول�التملكھ ��عتمد �حيث �ال��وة، ��ذه �نضوب �من �جزئيا ض�ا ��عوّ �كنص�ب ر�ع

  .سياس��ا��قتصاديةجوانب����الكث���من�العر�ية�املنتجة�للنفط�ع����ذه�الر�وع�

ر�ن�����عر�ف�الر�ع�ع����عر�ف��قتصاد�الر������ختالفاتا�عكست�� الوا��ة�ب�ن�املفكّ

ل��ذه�العوائد�فأين�ت�باين�بدور�ا،� �و�ذلك��قتصاد�الذي��عتمد�فيھ�الدولة��ش�ل�رئ�����ع���عوائد�النفط،�حيث�تمثّ

�للنفط �املنتجة �م��ا �العر�ية �وخاّصة �الدول �مواز�ن ��� ا �جدّ �عالية ��6، �سبة �ع���كما �الدولة �اعتماد �الر�ع �اقتصاد �ع��

�و��تج��طبي��مصدر� �املبادالت �ع�� �و�عتمد �رخوا �عادة �ي�ون �الدولة �تلك �اقتصاد �فإنّ �ول�ذا �مثال، ��النفط �ثروات من

��سيطر� �اس��الكيا �فيمجتمعا �التحو�لية �بالصناعات ���تم �وال ��ست��اد �قطاع �إبرا�يمو �7،ھ �غّسان ��8اعت���الدكتور أنّ

خذ�ش�ل�اقتصاد�ا��دمات،�و�و�اقتصاد�اف��ا����نقيض   .للمنتج��قتصاد�الر����يتّ

� �العوائد �ع�� �أساسية �بصورة ��عتمد �الذي ��قتصاد ��و�ذلك �الر��� ��قتصاد �أنّ �القول �يمكن و�يرادات�وإجماال

� ل ��ش�ّ �حيث دة، �معقّ �إنتاجية �لعمليات �حاج��ا �ودون �طبيعية �ت�ون �ما �ملصادر�غالبا �املالية �ا��ار��والفوائض �الر�ع

  .ال�سبة��ك���من�املداخيل

   

 � �سنة ��� �العالم �خال�2010ا���ّ �من �والسياسية ��قتصادية �املالية، �أك���الفضائح �ع�� ��عرف �ما ��سر�بات " ل

�و�كيليكس �كما�"بوثائق �أش�الھ، �بمختلف �الفساد �لعمليات �الالمحدود ��و�التنامي �الوثائق ��ذه �كشفتھ �ولعّل�أ�ّم�ما ،

مة،� فة�كما�املتقدّ دا،�حيث�شملت�فضائح�الفساد�الدول�املتخلّ �الفساد�ل�س�لھ�عنوانا�أو�م�انا�محدّ ضا�ع���أنّ دت�أي أكّ

  .اموالقطاع�ا��اص�كما�الع

تأكيد�ع���وجوده����أّي�مؤسسة�أو�تنظيم��عطى�ف��ا�ألحد�أعضا��ا�السلطة�والسيطرة�9  ولعّل�����عر�ف�الفساد

�مختلفة� �اتخاذ�قرارات �ع�� �أجل� 10 والقدرة �من �املتخلفة �كما �املتقدمة �أفراد�املجتمعات ��� ��خالقية ��نحرافات فتتدخل

  .تأ�ي����كث���من��حيان�متعارضة�مع�املص��ة�العامة�للدولة�تحقيق�املنافع�ا��اصة�ال��

�حيث��عّرف������ �الفساد��خرى، �أوجھ ��افة �ع�� ��قتصادي�لشمولھ �ال��ك���ع���الفساد ��ذه�الدراسة �خالل وس�تم�من

ھ� ملبدأ�املحافظة�ع���سوء�استغالل�السلطة�والنفوذ�املستمدة�من�املنصب�أو�من�العالقات�من�أجل�عدم��ذعان�" ع���أنّ
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�القرارات� ��� �دور �أي �تلعب �أن �ي�ب�� �ال �أو�العائلية �ال��صية �العالقات �أنّ �ينّص�ع�� �والذي �املؤسسات، �ب�ن �دود ا�

خذ�ا�املوظفون����القطاع�العام�وا��اص انحراف�عن�القيم،�: فالفساد��قتصادي�مرتبط�بوجود11 ."�قتصادية�ال���يتّ

�العام �والقانون �املجتمع��خالق �أو�خاص،��� �اقتصادي�عام �أو�عمل �أو�وظيفة �و�و�تحقيق�املنفعة�،�منصب د �دف�محدّ

�العامة �املص��ة �مع ��عارضت �وإن �ا��اصة �وم��ا؛ ه �لنموّ �املالئمة �الشفافية،�: توافر�الظروف �ا�عدام �الديمقراطية، غياب

��س�ثما �ع�� �العام �القطاع ��يمنة �املالية، ��دارة �ضعف �املساءلة، �القانون ضعف �سلطة �ضعف �يظ�ر����. ر، �ما وعادة

استغالل�املنصب�العام،��عتداء�ع���املال�العام�و�سراف����استعمالھ،�ال��ّرب�الضر����وا��مر�ي،���ر�ب��موال� صورة�

  .وتب�يض�ا،�الب��وقراطية،�املحسو�ية�والرشوة

   

ه�سيطرة�أكّ : عالقة�توأمة �فشل�التنمية��قتصادية����البلدان�املنتجة�للنفط�مردّ دت�العديد�من�الدراسات�أنّ

فوجود�موارد�الطاقة�����ذه�ا��الة��و�أمر�بالغ�. فئة��ستمد�مفا�يم�الدولة�الر�عية�و�قتصاد�الر����والسلوك�الر���

م�وجود�عدالة����إعادة�توز�ع�ا�ليصبح�الفساد�أوسع���مية�بال�سبة�للفساد،�كما�أنھ�يرجع�إ���است��اف�ال��وات�وعد

�العر�ية� 12.النطاق �املنظمة م��ا �نظّ �ال�� �النقاشية �ا��لقات �ف�انت �العالقة، ��ذه �وا����اء �املفكر�ن �الكث���من �رصد كما

للفساد�إن�لم�تكن��قد�ف��ت�املجال�لتلك��راء،�فتّم��شارة�إ���أن�ثقافة�الر�ع�والفئو�ة��عت���مصدرا مل�افحة�الفساد

�وتحّمل� �املج�ود ب �و�غيّ �ال��وة، �إلنتاج �الر�ع �ع�� �و�ت�ال ��قتصاد ��� �الفساد د �يولّ �الر��� �فاالقتصاد �لھ، ا�رة ظ

��قتصاد�الر����املنا�ض�لالقتصاد�املنتج�يجد����الفساد�امل��مج�ما� ب�املساءلة�واملحاسبة،�كما�أنّ و�التا����غيّ املخاطر،�

�م �و�ج�ض �و��ييحميھ �أو�التغي��، ��صالح �الن�شار�الفساد�ؤ حاوالت �مناسبا �مناخا �الر�عية �الب�ئة  .�قتصادي�بذلك
�ل�س��ناك�13 ھ �أنّ ��شارة �من �البدّ �لكن �جملة��قتصاديات�الر�عية، ��� �است�ناء �ي�ون �ال�يمكن�أن �ا��زائري و�قتصاد

�تبعات��عتماد�ع��� د�الفسادذلمزاوجة�ب�ن�الر�ع�والفساد،�بل�إنّ  .ك�الر�ع����ال���تولّ

�استقالل�ا� �منذ �التنمو�ة �ا��زائر �بمس��ة �خاصة ��قتصادي �والفساد �عامة �الفساد �ارتبط �جملة�، ورغم

�محاولة��نتقال�املفا�� والسر�ع�من��قتصاد���صالحات�ال���اتخذت�منذ�بداية�الثمان�نات�من�القرن�املا���،�إال�أنّ

�الفساد� �دائرة �ا�ساع �إ�� �أف��� �الدولة ��� �و�جتما�� ��قتصادي �للمناخ �مراعاة �دون �السوق �اقتصاد �إ�� املغلق

��ان��قتصادي �فقد �ذلك، ��� �ال�سعينات �خالل ��منية �والظروف �ال�يك�� �والتعديل ��صالح �برامج �سا�مت �كما ،

��قتصا �التحرر �ع�� �املب�ية �ارتفاع�للسياسات ��� �بارز �دور �املؤسسات �وخ��صة �الوط�� ��قتصاد �وانفتاح �واملا�� دي

� �الرشوة ��االختالس، �الفساد �أوجھ �مختلف �وتنامي �البطالة �تركز�...معدالت ��� �س�با ��منية �الظروف ��انت �ح�ن ��� إ��،

�ال�يئات �با�� �ع�� �سيطر��ا �باملقابل �وضعفت ل��م، �ومموّ ��ر�اب �محار�ة ��� �الدولة �والرقابية��ج�ود والدوائر�ا���ومية

  :و�مكن�تقديم�أش�ال�الفساد����ا��زائر����إطار�ا��ديث�عن�واقعھ�من�خالل�ثالث�محاور�رئ�سية .�خرى 

  

ت�العديد�من�املنظمات�العاملية�وال�يئات�الدولية�ت�بع�أحداث�الفساد�وان�شار�ا ���مختلف�دول�العالم��لقد�تب�ّ

 .الشفافية�الدولية�وا��ر�ة��قتصادية: ع���عدة�مؤشرات،�س�تم�ال��ك���ع���مؤشر�ن�أساسي�ن��ما

   

�عت���مؤشر�مدر�ات�الفساد�ملنظمة�الشفافية�الدولية�من�أ�م�املؤشرات�املعتمدة����تحديد�درجات�الفساد���� 

�88فقد�احتلت�ا��زائر�املرتبة��2015ووفقا�لقر�ر�الشفافية�الدولية����د�سم���. �يف�ا�حسب�تلك�الدرجاتدولة�وتص�167

� ��36بـ �14 نقطة �أصل �من �الفساد �مقياس �السنوات�. نقطة�100ع�� �عن �مؤشر�الفساد �ا��زائر��� �ترت�ب �تحسن ورغم

�من ��ك���فسادا �الدول �دائرة �من �يخرج�ا �لم �ذلك �أنّ �إالّ �السابقة �خلت�10ذ �املؤشر�بحسب�. سنوات �نتائج و�عكس
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الكث��ين�غياب�حلول�فعالة�مل�افحة�الفساد،����ظّل�استفحالھ����القطاع�العام�أو����مختلف�املؤسسات�ا��اصة�بل�و���

��خرى�لكث���من�التقار�ر�حول�ضعف����مستو�ات�القدرة�التنافسية� �افة�املجاالت،�و���بذلك��عكس�النتائج�السلبية

إذ�ال�15،�ناخ��عمال،�حر�ة�ال��افة،�ا��كم�الراشد�وحقوق���سان�واستخدام�تكنولوجيا��عالم�و�تصال�وغ���ا�وم

ياتھ�موجودة�وم�شعبة�����قتصاد   .يمكن�تحّسن�املؤشر�والقضاء�ع���الفساد����ا��زائر�إذا��انت��ل�مغذّ

�يصدر�م �سنة �منذ ��قتصادية ��1995ؤشر�ا��ر�ة ���يفة �مع �و�التعاون ����تاج، �مع�د �س��يت�(عن وول

-حقوق�امللكية-حر�ة�التجارة- حر�ة��عمال: لقياس�درجة�تدخل�الدولة�����قتصاد�بناء�ع���عشرة�متغ��ات���) جورنال

�الفساد �من �ا��بائية-التحرر �ا���ومي-ا��ر�ة ��نفاق �النقدية-��م ��س�ثمار-ا��ر�ة �العمل-حر�ة �املالية-حر�ة . ا��ر�ة

ا��5يقّسم�املؤشر�درجات�ا��ر�ة�إ���  ].49.9-0[وأدنا�ا�حر�ة�منعدمة�] 100-80[أقسام،�أقصا�ا�حر�ة�مرتفعة�جدّ

  � �لسنة ��قتصادية �ل��ر�ة �للتقر�ر�السنوي �ا��زائر �2017ووفقا �احتلت ��فقد ��172املرتبة �ب�ن دولة��180من

دولة�بدليل��178من�ب�ن��157املرتبة�����2015متأخرة�جدا�عن�السنوات�السابقة�أين��انت����سنة� 46.5 بدليل�مؤشر

 ،�و�و�ما�يتجّسد�أيضا����مؤشري ]49.9-0[مجال�ا��ر�ة��قتصادية�املنعدمة��تص�يف�ا�ضمننقطة،�ما��ع����48.9مؤشر�

  .من�الفساد�املعتمد�سابقانزا�ة�ا���ومة�والفعالية�القضائية�الذين�عوضا�مؤشر�التحرر�

  http://www.heritage.org/index/country/algeria :بناء�ع����نمن�إعداد�الباحث�

�� �الفساد ل �يمثّ �الطبيعإذا �من �ا��زائري ��قتصاد ل �تحوّ �أمام �رئ�سية �عقبة �أش�الھ �إ���بمختلف �الر�عية ة

�معھ� �فتضعف ��نتا��، ��قتصاد �لھ�عالقة�ب�ناء �ف�و��عيق��ّل�ما �والر�ع، �الفساد �بالنظر�لعالقة�التوأمة�ب�ن اجية �نت

�ا�مازالت�غ���قادرة�ع���التحّرر�منھ   .أسس�ا��ر�ة��قتصادية،�ورغم�ا���ود�املبذولة����ا��زائر�إال�أ�ّ

ل�سنة� ) 2014-2010(��اية�لل��نامج�ا��ما�����2014تبدو�أوجھ�الفساد��قتصادي�وا��ة����ا��زائر،�إذ�تمثّ

� �قدر�ا �موازنة �الدولة �لھ �رصدت �مستو�ات��286والذي �حول ��رقام �تتضارب �أّي�تقار�ر�رسمية �غياب �و�� مليار�دوالر،

�القطاعات �مختلف �ا. �نجاز��� �يمكن ھ �رصد�إال�أنّ �خالل �من �الفساد �ومعرفة���م �النمو��قتصادي �مس��ة ��كم�ع��

الفجوة�الكب��ة�ب�ن�املوارد�الطبيعية�وال�شر�ة�ال���تملك�ا�ا��زائر�من�ج�ة،�و�وضاع��قتصادية�واملع�شية�و�جتماعية�

�أخرى  �ج�ة ��16، من �الثا�ي �ا��يل �إصالحات ��� �التنمو�ة �لل��امج �املالية �املخصصات �املشار�ع�و��ن �واقع �مع وأ�داف�ا

  .�س�ثمار�ة�ونتائج�ا

�السنوات �تتغ���طيلة�تلك �عن� فتحديات�ا��زائر�لم �اقتصاد�إنتا��،�ولعّل��نحراف �ب�ناء �يتعلق وخاصة�فيما

م�بال�شك�التأكيد�ع���دور�الفساد����ال��ام�جزء�كب���من�تلك��م�انيات�و  �عطيل���داف�رغم��م�انيات�املتاحة�تقدّ

  :و�مكن�تقديم�أ�ّم�قضايا�الفساد��قتصادي����ا��زائر����النقاط�التالية�.مسار�الكث���من��س�ثمارات

30  35 63.3 67 49.5 62.1 81.1 51 19.8 29.6 31.7 38.2 
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�القطاع���- �و�نحرف �العامة �حيث��ستغل�املناصب �الفساد�منذ�الثمان�نات، �أوجھ �أبرز ��ان �املال�العام �ع�� ��عتداء نّ أ

�لتختلس�من��  �والقانون �و�خالق �القيم �عن ���امة�املبالغ�ا��اص �ورغم �مالي���الدوالرات، �العمومية �واملمتل�ات موال

ى�وضعي��ا؛ قة�ولم��سوّ �كث��ا�من��ذه�القضايا�بقيت�معلّ �أنّ العتداء�املباشر�أو�عن�طر�ق�ال��ّرب�الضر����إالّ  املختلسة�با

�حوا�- �اختفت �حيث �ا��زائر، ��� �املا�� �الفساد �قضايا �أبرز �من �ا��ليفة �بنك �قضية �تمثل �أموال����5 مليار�دينار�من

�القطاع� �أمام �املجال �فتح �تجر�ة �فشل �الصورة �أعطت �كما �ا��زائري، �املا�� �النظام ��� �كب��ا �خلال �وأحدثت املودع�ن،

 ا��اص،�وتحر�ر�السوق�النقدي�املصر���أو�املا���ف��ا؛

-�� �سنة �ومنذ �مازالت �ال�� �سوناطراك ��2010فضيحة ���م �حول �الش�وك �الكث���من �املؤسسات��شو��ا �أ�م ��� الفساد

الوطنية�وأك���ا،�إذ��ش����عض�التقار�ر�عن�اختالس��موال�ومشاركة�املجموعة����حاالت�تنطوي�ع���ش�وك�فساد�من�

����القطاع ��عقود �للفوز ��عض�الشر�ات��جن�ية�ملسؤول�ن�جزائر��ن �من �تدفع �وعموالت �����17، رشاوي �الفساد �يجعل ما

 .بر�عيتھ�يخرج�عن�إطاره�املح���إ���الدو���ع���شب�ات�فساد�دوليةرك��ة��قتصاد�الوط���

�مع �املنفقة �واملالية �اململوكة �الطبيعية �املوارد �ب�ن �الفجوة ��انت�فكرة�رصد �و�جتما����إذا ��قتصادي الوضع

�خلف��ا� ��ثار�ال�� �عن �وا��ة �صورة �أيضا �تقدم �ف�� �ا��زائر، ��� �منھ ��قتصادي �وخاصة �الفساد �وجود �ع�� يؤكد

  .ومازالت�مختلف�أوجھ�الفساد�وأش�الھ�ع����افة�املجاالت

  :وعموما�تظ�ر�آثار�الفساد��قتصادي����ا��زائر���

يز�د�من�عدم�الثقة�و�مان�لدى�إذ�محلية��انت�أم�أجن�ية،��او�صبح�معوقا�ل��اتة�لالس�ثمار تتآ�ل�معھ�ا��وافز�املقدم�-

  ؛املس�ثمر�ن،�وقد�ث�ت�أنھ����ع��س�ثمارات�غ���املنتجة�ع���حساب�املنتجة

 ؛إعاقة�عمل�املؤسسات�و�عطيل�مسار�تنمي��ا�وترقي��ا،�حيث��سا�م�الرشاوى�والب��وقراطية�واملحسو�ية����ذلك�-

 املجتمع؛�مختلف�فئات�وا��دمات�املقدمة����مختلف�املجاالت�ما�يؤثر�ع���التحتيةتراجع�جودة�ونوعية�الب�ية��-

 �سا�م����توسع���شطة�غ���الرسمية�وز�ادة���م��قتصاد�املوازي�وخاصة����شقھ�غ���القانو�ي؛�-

ب����فشل�الكث���من�املؤسسات�املنتجة�وخروج�ا�من�تدفع�املمارسات�الفاسدة�نحو�املنافسة�غ���ال��ية،�و�و�ما��س�ّ �-

 �سواق؛

��ّل�مخطط�تنموي��- ��� ��ائلة �موارد�مالية �تخصيص �يالحظ �حيث �الدولة، �من�إيرادات �والتقليل ت��يم��نفاق�العام

��عن ��ع�ّ �وأغل��ا �الثالثة، �التنمو�ة �ال��امج �خالل �خاصة ��سبقھ، �الذي �املخطط �ومشار�ع �اس�ثمارات انحراف��الستكمال

دة�وما�ينفق�فعليا�ع���أرض�الواقع،�و�و�ما�حدث�ع���س�يل�املثال����مشروع�الطر�ق� لية�املحدّ �ن�الت�اليف��وّ كب���ما�ب

�17مليارات�دوالر،����ح�ن�تتحدث��رقام�والتقار�ر�عن�اس��الكھ�ما�يقارب��9الذي�خّصص�لھ�بداية�) شرق�غرب(السيار�

 .مليار�دوالر

ل�ال��وة�- سع�ال�وة�ب�ن�طبقاتھ،�ومن�ثم�ارتفاع�معدالت�الفقر�وإضعاف��يحوّ الوطنية����يد�فئة�قليلة�من�املجتمع،�فت�ّ

�ت�لفة�الفساد�تحّمل�ع����سعار�وتدفع�ا�نحو��رتفاع�وكذا�معدالت�الت��م�ما�يجعل�الطبقة� �الشرائية،�كما�أنّ القدرة

 د��قتصادي؛الفق��ة�والضعيفة����املجتمع�لوحد�ا�تدفع�ثمن�الفسا

  ؛تز�د�الب��وقراطية�ومختلف�أوجھ�الفساد��خرى��داري�واملا���من�صعو�ة�أداء��عمال�و�عك���مناخھ�-

 �شوه�الفساد�صورة�البالد،�حيث��س�م�����عفن�الوضع��قتصادي،��خال���والسيا���؛�-

 .اديةإضعاف�مؤسسات�الدولة�وإفقاد�ا�السيطرة�ع���مختلف�العمليات��قتص�-
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:  

�عرف��ا�� �ال�� �املالية �البحبوحة �القطاعات�خاصة�مع �وان�شرت�ع���مختلف �و��مھ �الفساد ��سب لقد�ارتفعت

�الثالثة ��لفية �تلك�. ا��زائر�بداية �وظ�رت ��قتصادي، �الفساد �ألش�ال �التصدي ��� �جامحة �رغبة �السلطات �أبدت وقد

���جملة�القوان�ن�املدّعمة�إلطار��شر����مل�افحة�الفساد�وكذا�����يئات�ومؤسسات�لتفعيل�ا�ع���أرض�الواقع�����رادة�

خذة�����ذا�املجال�وم��ا   : إطار�مؤسسا�ي،�باإلضافة�إ���جملة�من��جراءات�املتّ

 :إصدار�جملة�من�القوان�ن�وال�شر�عات�م��ا�-

والرامي�إ���دعم�التداب���ا��اصة�بالوقاية�من�الفساد�وم�افحتھ،��عز�ز��2006فيفري��20املؤرخ�����1- 06قانون�رقم� §

�الدو���واملساعدة�التقنية� �ودعم�التعاون ��س�يل �وكذا �وا��اص �العام ��سي���القطاع�ن ��� �واملسؤولية�والشفافية ال��ا�ة

اد�ومن�ثّم�تفعيل�آليات�م�افحتھ�مادة�ارتكزت�ع���تجر�م��ّل�من�يقوم�بالفس�73من�أجل�الوقاية�من�الفساد،�وقد�ضّم�

 داخليا�وخارجيا؛

ق�بم�افحة�جر�مة�تب�يض��موال؛�2005املؤرخ����فيفري��01-05قانون�رقم� §  واملتعلّ

 ؛2003ع����تفاقية��ممية�ا��اصة�بم�افحة�الفساد�الصادرة����سنة��2004التوقيع����� §

م § قة�باالقتصاد�غ���املنظّ  .قوان�ن�متعلّ

 :وأج�زة��عمل�ع���م�افحة�الفساد�وأ�ّم�ا�إ�شاء��يئات�-

 املراقبة�القبلية�والبعدية�ألموال�الدولة؛�ومن�صالحياتھمجلس�املحاسبة�الذي�أ�شأ����الثمان�نات� §

 ؛1996جو�لية��2الصادر�����33-96املرصد�الوط���مل�افحة�الرشوة�والوقاية�م��ا�بموجب�املرسوم�رقم�� §

§ � �ال��ر�ب �مل�افحة �الوط�� �املرسوم�الديوان �بموجب �العدل �وزارة �وصاية �إ�� �ا���ومة �رئ�س �سلطة �من �انتقل والذي

 ؛2006اوت��26املؤرخ�����286-06التنفيذي�رقم�

§ � ��� �ا��م�ور�ة �رئ�س �بقرار�من �أ�شأ �الذي �الفساد �لقمع �املركزي �معا��ة�2011د�سم����08الديوان � �يتو�ّ �حيث ،

 اد��قتصادي؛ا��رائم��قتصادية�الك��ى�والكشف�عن�أوجھ�الفس

 18؛ إطالق�أقطاب�قضائية�متخّصصة §

ر��عي�ن�أعضا��ا�السبعة�ح���سنة�2004إ�شاء���نة�وطنية�للوقاية�وم�افحة�الفساد���� §  2010.19،�وتأخّ

��قلي���باإل ��� �و�عز�ز�التعاون �الفساد �ملواج�ة �ألج�ز��ا �الدعم ��افة �وتقديم �آليا��ا، �وتفعيل �الرقابة ��شديد �إ�� ضافة

�املجال �ذات ��� �والدو�� �نحو�، �بالضرورة �تدفع �الر�ع �ع�� �املفرط ��عتماد �النظر��� �وإعادة ��قتصادي �الفساد فمحار�ة

ق����مجمل�ا�بالكث���من�مبادئ�   . ا��كم�الراشدإصالحات�تتعلّ

   

لقد�سادت�فكرة�الدور�الشامل�واملركزي�للدولة����تخطيط�التنمية����جميع�جوان��ا����ف��ة�عقود�ا��مس�نات�

ثم�سادت�فكرة�بديلة����. ومعوقات�كب��ة�وحصلت�ع���نتائج�غ���مرضية�والست�نات�من�القرن�املا���،�والقت�صعو�ات

السبعينات�و����س�ند�إ���الفكر�النيولي��ا���تدعو�إ���ا���اب�الدولة�إ���أق����حد�ممكن�وترك�عملية�التنمية�آلليات�

�نتائج�ا �تؤت �لم �أيضا �لك��ا �ع���ا��وصصة، �الدولة ���م �وتقلص �واملنافسة �مواج�ة .السوق �املف�وم�ن��و�� �ذين

املتناقض�ن�برز�مف�وم�ثالث�مختلف�أعاد�تحديد�دور�الدولة�ومس�ندا�إ���تجر�ة�الدول�ال���حققت�تقدما�أك������العقود�

�آسيا �شرق �وخصوصا�دول �وت�ون�. �خ��ة �ا��اص�واملجتمع، �الدولة�والقطاع �مشاركة �يقوم�ع�� �ا��ديد وجو�ر�املف�وم

لسياسات�العامة����مجاالت�التعليم،�العمل،�التدر�ب�امل��،��س�ان،�الب�ئة،�توز�ع�املوارد�الدولة�العبا�أساسيا����وضع�ا
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�القطاع� �ودفع �املد�ي ��عز�ز�املجتمع �وع�� �و�جتما�� ��قتصادي �املجال�ن �ب�ن �تحف���الت�امل �ع�� �قادرة �وت�ون �عدالة،

� ��ك���إنتاجية �نحو�املشار�ع �ا�20،ا��اص ��� ��صوات ��عرف�فتعالت �ما �لتب�� �واملفكر�ن �العاملية �وال�يئات ملؤسسات

  .با��كم�الراشد

و�ش����لمة�ا��كم�إ���مجموع�العمليات�املرتبطة�باتخاذ�القرار�ووضعھ�موضع�التنفيذ،�كما��ع���ا��كم�مف�وما�

ره��قتصاد ��عن�ممارسة�السلطة�السياسية�وإدار��ا�لشؤون�املجتمع�وموارده،�وتطوّ ي�و�جتما��،�وا��كم�محايدا��ع�ّ

ھ�يتضّمن�باإلضافة�إ���عمل�أج�زة�الدولة�الرسمية�من�سلطات�تنفيذية�و�شر�عية�وقضائية�وإدارة� ن�ا���ومة�ألنّ أوسع�م

ا�مصط���الراشد�أو�. عامة،�عمل��ل�املؤسسات�غ���الرسمية،�أو�منظمات�املجتمع�املد�ي،�باإلضافة�إ���القطاع�ا��اص أمّ

�ف د �او�ا��يّ �حاجات�الصا�� �مع �ا���ومات �تجاوب ��عكس�مدى �ل�ي �باملصط����ول �ال�����قت �او�القيمة ل�الصفة يمثّ

�بمثابة�داللة�ع���نوعية�إدارة�ا��كم� صف�ا��كم���ذه�الصفة�ال����عدّ ال���تخدم�ا،�و�و�ما��ع���وجوب�ان�يتّ الشعوب�

نة �معيّ �ب�ئة �ا��كم21. �� ��نما�ي �املتحدة ��مم �برنامج �عّرف ��وقد ھ �أنّ �ع�� ��قتصادية�" الراشد �السلطة ممارسة

�خالل�ا� �من �ال�� �والعمليات�واملؤسسات �املستو�ات،�و�شمل��ليات ��افة �ع�� �شؤون�الدولة �إلدارة �و�دار�ة والسياسية

���ل� �التوسط �و�قبلون �بال��اما��م �و�وفون �القانونية �حقوق�م �و�مارسون �مصا���م �عن �واملجموعات ��املواطنون �ع�ّ

   فا��مخال 

��دارة�  ��عن ��ع�ّ �ال�� �السلطة �ممارسات �وفق �ا��كم �آليات �من �جديد �نمط �عن �بذلك �الراشد ��ا��كم فيع�ّ

�وقطاع� �مد�ي �مجتمع �ح�ومة، �من �فيھ �الفاعل�ن �ب�ن �ع���املشاركة �للمجتمع �و�جتماعية ��قتصادية �للموارد السليمة

حوكمة�" املف�وم�ا��اص�باإلدارة�الرشيدة�ع���مستوى�املؤسسات�خاص����س�يل�تحقيق�التنمية�املستدامة،�وقد�انتقل�

� �الكفاءة�" الشر�ات �ع�� �بناء �العام ��داء �جودة �لتحس�ن �محاولة �ك�ّل��� �للدولة ة �العامّ �و�و��دارة �أوسع �مستوى إ��

ال�وقبل��ّل����ء�مسأل ة�إرادة�سياسية�بالنظر�والفعالية�إلرضاء�جميع��طراف�الفاعلة،�ولعّل�ا��كم�الراشد�بذلك��و�أوّ

  :لبنائھ�ع���جملة�من��سس���

�التطبيق،�و�ذلك�� �والعدالة��� �املساواة �ضمان �مع �ا��ميع �ع�� �والقواعد أي�سيادة�القوان�ن�وال�شر�عات

املواطن�ن��ش����ذا�العنصر�إ���قدرة�القوان�ن�واللوائح�ع���مواج�ة��نحرافات،�استقالل�السلطة�القضائية�ومدى�ثقة�

 .�سيادة�القانون�واطمئنا��م�لذلك

�و��� �الراشد �ا��كم ��� �أساسية نات �م�وّ �ثالث �ب�ن �و����ام �التعاون ��عن ��ع�ّ �ومؤسسا��ا�: و�� ا���ومة

�إطار� ��� �ال�امة �القرارات �واتخاذ ة �العامّ �السياسات �مختلف �صياغة ��� �وذلك �املد�ي، �واملجتمع �ا��اص �القطاع ة، العاّم

 .�امل�الوط���اقتصاديا�واجتماعيا،�و�عكس�أيضا�خاصية�أخرى��عرف�بالتوافقالت

�ال���� �والنوايا �ووظائفھ ��ي�ل�القطاع �ع�� �ا��م�ور �إطالع �ا �ع���أ�ّ �الدو���الشفافية �النقد �عّرف�صندوق لقد

عات�ا��اصة�بامل   . الية�العامة�س�ند�إل��ا�السياسات�املالية�العامة،�حسابات�القطاع�العام�والتوقّ

�أمام�ا��ميع�� �مفتوحة�لدراس��ا �و�جراءات �القرارات �بذلك �املؤسسات�"فت�ون �ا���ومية،�ال��ملان، املؤسسات

�املد�ي �املجتمع �ومنظمات �السوق�". ا��اصة �اقتصاد �أنّ ��عتبار�حقيقة ��� �املعلومات ��� �الشفافية �مسألة �أخذت وقد

ب�تناظر�معلوما�ي�أي� ة�املعلومات����الوقت�املناسب،�و�التا���حسب�التناف����يتطلّ تمك�ن�الفاعل�ن��قتصادي�ن�من��افّ

�الشفافية����املعلومات�ت�ون�مفيدة����ثالثة�مجاالت الكفاءة��قتصادية،�الوقاية�من�الفساد�وتحليل�: البنك�الدو���فإنّ

نا��و�ترسيخ�مبدأ�املساواة�وخاّصة����ت�افؤ�وتحديد�قرارات�وخيارات�السياسات�ا���ومية،�ولعّل�املقصود�بالشفافية��

  .الفرص

�ع���� �و�عتمد �أحد، �ألي �سلطو�ة �حصانة �دون �مح�وم��م �أمام ام �ا���ّ �ومتا�عة �ومساءلة �محاسبة �إم�انية أي

فق�عل��ا دة�واملتّ سقة�مع���داف�املحدّ  .مدى�ظ�ور�أعمال�وقرارات�املسؤول�ن�م�ّ
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ق�� � مة�من�حيث�جود��ا،�كفاءة�املسؤول�ن�واملوظف�ن����س�يل�إرضاء�و�تعلّ مر�بمختلف�ا��دمات�املقدّ

�العام�ع����س�ثمارات،�توف���مناصب�الشغل �املؤسسات�العام،�أثر�تنموي�لإلنفاق �كفاءة �بتحس�ن وقد�. ا��...املواطن�ن

نحو�قياس�نوعية�ا��دمات�العامة،�نوعية�ج�ات��أشار�البنك�الدو�������ذا�السياق�إ���أن�تحديد�فعالية�ا���ومة�ع��

ا��دمة�املدنية،�درجة��ستقالل�عن�الضغوط�السياسية،�نوعية�السياسات�العامة�وتنفيذ�ا�ومدى�مصداقية�ا���ومة�

 .  ���تنفيذ�ا

�املجتم ��� �للتغ��ات ��سرعة ��ستجابة �ع�� �وقدر��ا �العامة �السلطات �مرونة �مدى م�أّي �وتف�ّ ع

عات�املعتمدة����وضع�السياسات  .متطلبا��م،�وأن�ينعكس�ذلك����التوقّ

�املشا�ل�� �مختلف ع �توقّ ���ا �يف��ض �ال�� �العامة �السلطات ��س�بصار�لدى �درجة أي

�ك�ّل  �والدولة �املجتمع �يواج��ا �أن �يمكن �ال�� يات �التحدّ ��عتبار���ملة ��ع�ن �النمو�( و�خذ �الطاقة، �الب�ئة، �من،

  ).ا��...الديمغرا��

ورغم��تفاق�ع���نجاعة�وسالمة�املبادئ�سالفة�الذكر�ودور�ا����تحقيق�العدالة�وتحقيق�التنمية�املستدامة،�

�الكث��ين�ال�يفّضلون�ا�ساب��ذه�املبادئ�إ���مصط���ا��كم�الراشد�لقر�ھ�من�مف�وم�ا��كم�����سالم  .إال�أنّ

   

ھ�يمكن�تخفيضھ�وم�افحتھ�بالتقليل�من�الفرص�املتاحة�   أشارت�الكث���من�الدراسات�امل�تمة��عالج�الفساد�بأنّ

���،�ب�ن�الفساد��قتصادي�و�قتصاد�الر ) الذي�أو��تھ�الدراسة�سابقا(�����الر�ع،�ولعّل����ذلك�تأكيد�ع����رتباط�

ووفقا�ل�ذه�. ما�يجعل��نتقال�نحو��قتصاد��نتا���والتنو�ع��قتصادي�الس�يل�الوحيد�لبناء�ا��كم�الراشد����ا��زائر

  .العالقة�التبادلية�تصبح�أي�آليات�لتطبيق�ا��كم�الراشد�تدفع�قدما�نحو�بناء��قتصاد��نتا��

ل�واملقصود�����ذا��طار�بقاعدة�التطبيق��و�� ��� من�رضية�ال���يمكن�أن�يب���ف��ا�ا��كم�الراشد�الذي�يفرض�التحوّ

د�للفساد�إ����قتصاد�املنتج�املنا�ض�لھ�وفق�آليات�نحاول�تقديم�ا�كتوصيات���اتمة��ذا�البحث صاد�الر����املولّ  .�قت

ھ�قد�ي�ون�اس�ئصال�الفساد����ا��زائر�أمر�صعب�للغاية،�� �من��شارة�إ���أنّ فال�توجد�املدن�الفاضلة����واقع��و�نا�البدّ

ل� �منھ�إ���مستو�ات�ال�تجعلھ�عائقا�للتحوّ �من�ا��دّ ھ�البدّ �أنّ تصادي�العال���ا��ديد�والعوملة��قتصادية،�إالّ النظام��ق

  .نحو��قتصاد��نتا���من�ج�ة�و�ستقرار�السيا����والتنموي�من�ج�ة�أخرى 

:ن�أ�م�النتائج�ال���توّصل�ل�ا�البحثم

��عتمـاد�املفــرط�ع�ــ��الر�ــوع�نــاقض�املنطــق�بحضــور��مـوال�وغيــاب� ? ــد�أنّ الر�ــع�مجتمعــات�ات�اليــة��نتــاج�والتنميــة،�فولّ

مـة� ـ�ه�بـذلك���ـ��مقدمتـھ�حـول��عر�ـف�الر�ـع،�حيـث�اعت�ـ�ه��ت�بذ�العمل�املنتج،�و�و�ما�أشار�لـھ�العالّ وم�ّ

الـــرزق�الـــذي�ي�ـــون�نتـــاج�ج�ـــد�مـــا،�لت�ـــ��بـــذلك�الب�ئـــة�الر�عيـــة��ـــ��الـــدول�العر�يـــة�وم��ـــا�ا��زائـــر�مناخـــا�مناســـبا�لالت�ـــال��عـــن

 وتوّسع�املعامالت�ال�ادفة�للر�ح�السر�ع؛

? � عالقــة�التوأمـــة�بــ�ن�الر�ـــع�والفســـاد��قتصــادي�يفّســـر�ا�التجـــاذب�بي��مــا،�ف�لمـــا�حضـــرت�الر�ــوع�غابـــت�روح�املبـــادرة�أنّ

ــھ�لــ�س��نــاك�مزاوجــة�بــ�ن�الر�ــع�وال ض�الــرزق�بالكســب؛�مــع��شــارة�أنّ لتوز�ع�و�ســ��الك،�وعــوّ ض��نتــاج�بــا تنافســية،�وعــوّ

د�الفساد؛ �تبعات��عتماد�ع���ذلك�الر�ع����ال���تولّ  والفساد،�بل�إنّ

لشـفافية�الدوليـة�تكشف��عـض�املؤشـرات�إشـ�الية�الفسـاد��ـ��ا��زائـر،�فقـد�كشـف�البحـث�عـن�تـذيل�ا��زائـر�تقر�ـري�ا ?

ـل�مـن�املبـادئ� وا��ر�ة��قتصادية،�حيث�سا�م�عدم�قدر��ا�ع���التحرر�من�الفساد����غيـاب�ا��ر�ـة��قتصـادية�ال�ـ��تمثّ

 الرئ�سية�ل��كم�الراشد؛
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ع��ــــذه��دوار�بــــ�ن�الدولــــة�ومؤسســــا��ا� ? �ــــا�فقــــط�املناســــب�ل�ــــا،�حيــــث�تــــوزّ �وأن�يلع� د�أدوارا�البــــدّ �ا��كــــم�الراشــــد�يحــــدّ أنّ

لعامــة،�القطـــاع�ا��ـــاص�واملـــواطن�ن�ومؤسســـات�املجتمـــع�املــد�ي�إلدارة�املـــوارد��قتصـــادية�و�جتماعيـــة�بالطر�قـــة�املث�ـــ���ـــ��ا

  س�يل�الوصول�إ���تنمية�شاملة؛

ـــــد�� ? ـــن��قتصــــاد�الر��ــــ��املولّ ل�مــ ـــرورة�التحــــوّ ــ���قتصــــاد�الــــوط���يفـــــرض�ضـ ـــة�ا��اليــــة�ع�ـــ ــــة�الب��وليـ فتــــھ��زمـ �مــــا�خلّ أنّ

ل�وتحقيـــق��للفســاد�إ�ـــ� ض�لـــھ،�فيصــبح�بـــذلك�ا��كـــم�الراشــد�الضـــامن�الوحيـــد�إلنجــاح�مســـار�التحـــوّ �قتصـــاد�املنــتج�املنـــا�

  .�قالع��قتصادي

م�البحـث�جملـة�مـن�املق��حـات�والتوصـيات،�ال�ـ��تصـب��ـ��إطـار�املسـا�مة� نتـائج�املتوّصـل�إل��ـا،�يقـدّ ع�ـ��ضـوء�ال

ع�ـ���قـل�تــوف���أرضـية�مالئمـة�أل�ـم�مبادئــھ،�مـا��سـا�م��ـ��إنجــاح�مسـار��نتقـال�مــن�تطبيـق�ا��كـم�الراشـد��ــ��ا��زائـر،�أو�

:�قتصاد�الر����إ����قتصاد��نتا��،�ومن�أ�ّم��ذه�التوصيات

دولـة�ومؤسسـا��ا�العامـة،�القطــاع�اليب�ـ��ا��كـم�الراشـد�باملشـاركة�بــ�ن�مختلـف�الفـاعل�ن�الرسـمي�ن�وغ�ـ��الرســمي�ن�مـن� ?

وذلــك�بإشــراك�...مــع�املــد�ي�و�ــتم�ذلــك�مــن�خــالل�تقــديم�فــرص�بديلــة�اقتصــادية�للــدخل،�لإلنتــاج،�ولل�شــغيلا��ــاص�واملجت

ـــات�الســـــوق،�وجعـــــل�القـــــدرة� ـــاطات��نتاجيـــــة�بتعز�ــــز�آليــ ــــة��قتصــــادية،�وخاصـــــة��ـــــ��ال�شــ ـــار�التنميـ القطــــاع�ا��ـــــاص��ـــــ��مســ

صــة،�والقضــاء�ع�ــ���افــة�السياســات�الســابقة��ــ��التنافسـية�بــذلك�ا��ــاكم�والفاصــل��ــ��اســتمرار�ة�املؤسســات�العامــة�وا��ا

ـھ�مـن�الضــروري� .�ا�ـ...تفضـيل�املؤسسـات�العامـة�كسياسـة�التط��ـ��املـا���ومعوقـات�وجــود�وتطـور�املؤسسـات�ا��اصـة كمـا�أنّ

ــ��آليـات�ا��وكمــة�واعتمـاد�النظــام�املحاسـ���املــا�� ســبة�ومعـاي���املحا) SCF(رشـادة�إدارة�املؤسسـات��قتصــادية�ا��اصـة�ب�ب�ّ

الدوليـــة�ال�ـــ��تـــدعم�مبـــادئ��فصـــاح�والشـــفافية��ـــ��التقـــار�ر�املحاســـ�ية،�مـــا�يضـــمن�كفـــاءة��دارة�املاليـــة�و�نتاجيـــة�لتلـــك�

 . املؤسسات

�من��عز�ز�ثقافة�املواطنة�من�خـالل�إشـراك��افـة�أطيـاف�املجتمـع�ودون�تمي�ـ���ـ��العمليـة�التنمو�ـة،� ? و���ذات��طار�ال�بدّ

 :من�القاعدة�عن�طر�قح���تبدأ��صالحات�

 تقر�ب�املواطن�من��دارة�وفتح�قنوات�التواصل�وا��وار�بي��ما؛ §

ـھ� § إعادة��عتبـار�للعامـل�ال�شـري�مـن�منطلـق�اليقـ�ن�ب�ـون�رأس�املـال�ال�شـري�يمثـل�قيمـة�مضـافة�وإلغـاء�تصـو�ره�ع�ـ��أنّ

 ا��؛...مجموعة�من��عباء�وحسب،�وفتح�املجال�أمام�برامج�التدر�ب،�الت�و�ن

تــوف���إطــار��شـــر�����ســمح�بتفعيـــل�املشــاركة�عـــن�طر�ــق��شـــكيل�منظمــات�و�يئـــات�ونقابــات�ومؤسســـات�املجتمــع�املـــد�ي� §

وجعل�ـا�فـاعال�أساسـيا��ــ��إدارة�املـوارد��قتصـادية�و�جتماعيــة�باعتبـاره��ك�ـ��إدرا�ـا�لإلم�انــات�املتاحـة�واملطالـب�املوجــودة�

ھ��ك���قد  رة�ع���تأط���املواطن�ن؛والتحديات�املقابلة،�كما�أنّ

مــة،� § اعال�مراقبــا�لــألداء��قتصــادي�والسيا�ــ���باعتبــار�م��ك�ــ��تقــديرا���ــودة�ا��ــدمات�املقدّ جعــل�القاعــدة�الشــعبية�فــ

إ�شاء�إدارات�الستقبال�الش�اوى�ودراس��ا�ملسـاعدة�أج�ـزة�الرقابـة�املختلفـة�بفـتح�: والعمل�ع���تفعيل��ذا�الدور�من�خالل

 ا��،...ديم�املعلومات�والش�اوى�خطوط�خضراء�لتق

ــــدالت�الت�ـــــ�م،� § ــــعار�ومعـ ـــدخل�والـــــتحكم��ـــــ���سـ ــــن�مســـــتو�ات�الــ ــــالرفع�مـ ــــدرات�املع�شـــــية�ألفـــــراد�املجتمـــــع�بـ تحســـــ�ن�القـ

وتوســـيع�فـــرص�العمـــل�بـــ�ن�القطـــاع�ن�العـــام�وا��ـــاص،�و�عز�ـــز�ثقـــ��م��ـــ��النظـــام��قتصـــادي�والسيا�ـــ���عـــن�طر�ـــق�التـــوازن�

 ؛ل�شر�ةللتنمية�ا ااملجتمع،�تحقيق�ا���وي�والفئوي�ل�افة�أفراد

�عز�ـــز�أخالقيـــات�امل�ـــن،�وإعــــادة��عـــث�القـــيم��خالقيــــة��ـــ��أفـــراد�املجتمـــع،�باعتبــــار��نحـــراف��خال�ـــ��الســــ�ب��ول�ألي� §

 .انحراف�أو�فساد�سواء��ان�سياسيا�أو�قضائيا�أو�اقتصاديا،�صغ��ا�أو�كب��ا

الديمقراطيــة�وفــرض��شــر�عات�ولــوائح�تــنظم�عالقــات��فــراد�فيمــا��وذلــك�مــن�خــالل�ترســيخ�روح: �عز�ــز�ســيادة�القــانون  ?

ز�الفصــــل�بــــ�ن�الســــلطات�ال�شــــر�عية�والتنفيذيــــة�والقضــــائية،� ـــزّ ــة�للدولــــة،��عـ بيــــ��م�وعالقــــ��م�مــــع�املؤسســــات�العامــــة�التا�عــ
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يق�ـا���عل�ـا�أك�ـ���عطي�أك�ـ��اسـتقاللية�للسـلطة�القضـائية،�و�عـزز�ال�شـر�عات�العدالـة�واملسـاواة�بـ�ن�ا��ميـع�مـن�حيـث�تطب

 مصداقية؛

العمل�ع���حوكمـة��نظمـة�الفرعيـة�وجعل�ـا�أك�ـ��رشـادة��النظـام�ا��بـا�ي�والنفقـات�العموميـة�واملؤسسـات��قتصـادية� ?

 ومختلف�الو�االت�وال�يئات�العامة؛

املراقبـة�والـدفع��عز�ز��طـار�املؤس�ـ���مل�افحـة�ال��ر�ـب،�مجلـس�املحاسـبة،��سـو�ق��عمـال�ممـا��سـا�م��ـ��تقو�ـة�آليـات� ?

نحــو�ثقافـــة�املســـاءلة�واملحاســـبة�باالعتمــاد�ع�ـــ��فكـــرة��قطـــاب�القضــائية�املتخصصـــة،�وذلـــك��ـــ��إطــار�ت�امـــل�وط�ـــ��ملحار�ـــة�

 مختلف�أش�ال�الفساد؛

تكـــر�س�مبـــادئ�الشـــفافية،�ال��ا�ـــة،�و ت�ســيط��جـــراءات��دار�ـــة��ـــ��مواج�ـــة�الب��وقراطيـــة�وتحســ�ن�ا��دمـــة�العموميـــة� ?

 املساءلة�ع����افة�املستو�ات�واملجاالت؛املحاسبة�و 

ـــھ�الــــدول��انــــت� ? ـــ���اتـ ـــادية��ـ ـــا،�مــــع��شــــارة�إ�ــــ��أن�نجــــاح�التجر�ــــة��قتصـ ـــة�كمال��يـ اس��شــــاد�التجــــارب�التنمو�ــــة�النا��ـ

 بفضل��صالحات��جتماعية،��قتصادية�وأيضا�السياسية؛
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 �� الرشيدة �دارة أو الرشيد ا��كم وآليات أساليب إدخال �ع�� الذي مف�وم�ا بيان خالل من البي�ية ا��وكمة دراسة البحث �ذا ت�ناول               

 اقواعد� وارساء تفعيل إش�الية الورقة �ذه تدرس كما عال��، مستوى  ع�� البي�ية الشؤون إلدارة الرسمية وغ�� الرسمية البي�ية املنظمات جميع

  .ا���ومية وغ�� م��ا ا���ومية الفواعل جميع أدوار تداخل خالل من وكذا والدولية، و�قليمية وطنية مستو�ات عدة خالل من تتجسد ال��

ا���ومية غ�� الفواعل ا���ومية، الفواعل البي�ية، ا��وكمة الب�ئة، ا��وكمة، 

Abstract: 
This paper deals with the study of environmental governance Through the statement of its concept, which 

means the introduction of methods and mechanisms of good governance in all official and non-official environmental 
organizations to manage environmental affairs on a global level. This paper also examines the problem of activating 
and laying down its rules, which are reflected through several levels, national, regional and international ones, as well 
as through overlapping the roles of all the actors Both governmental and non-governmental. 
Key words: governance, environment, Environmental Governance, governmental actors, non-governmental actors. 
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  ا��وكمة�البي�ية�كس�يل�للتنمية

  

..

 خاصة�من �ذا� عصرنا ال����شغل�العالم�أجمع��� املواضيع أ�م ب�ن و��تمام���ا،�من الب�ئة موضوع أصبح  

والت��ر�والتغ���املنا���أو�ما��عرف�باالحتباس� �التلوث وعناصر�ا الب�ئة تص�ب ال�� و�زماتحدوث�ال�وارث� تزايد ناحية

،�حيث��عزى�أغلب��ذه�-�ذا��خ���أصبح�من�ب�ن�أ�م�املواضيع�البي�ية�ال���تطرح�ع���املستوى�العال���–إ���...ا��راري 

اع�ا��اجات���سانية�غ���املحدودة�بطبع�ا،�وال���أدت��زمات�وال�وارث�للتطورات�ا��اصلة����مجتمعاتنا،�من�أجل�إشب

  . بدور�ا�إ���الضغط�املستمر�وامل��ايد�ع���الطبيعة

حتمية،�وال�مبالغة�أبدا����القول�بأن�ا��ياة����الب�ئة،�لذا��ان�من�الالزم�و�كيد� ضرورة بالب�ئة ��تمام إن  

ومن�ثم�ا��فاظ�ع���الوجود�ال�شري،��ل�ذلك�أدى�إ���ظ�ور�ما� ،بحماي��ا�وا��فاظ�عل��ا وآليات�كفيلة أطر البحث�عن

�تفاقيات،� ع�� والتوقيع الدولية املؤتمرات خالل �س���با��وكمة�البي�ية�ال����س���إ���ترشيد��ل�ما�يتعلق�بالب�ئة،�من

  .وتدخل�جميع�الفواعل،�ا���ومية�م��ا�وغ���ا���ومية

كيف�يتم�إرساء�وتفعيل�قواعد�ا��وكمة�البي�ية�من�: الرئ�سية�التاليةمن�خالل�ما�سبق�يمكن�طرح��ش�الية�  

  طرف�جميع�املتدخل�ن�والفواعل�املختلفة؟

  :ملحاولة��جابة�ع����ش�الية�الرئ�سية��يمكن�إدراج��سئلة�الفرعية��تية  

 ما���ا��وكمة�البي�ية؟ -

  ما���مقومات�ومبادئ�ا��وكمة�البي�ية؟ -

  ية����ا��وكمة�البي�ية؟�من��م�الفواعل��ساس -

��دف��ذه�الورقة�البحثية�إ���محاولة�التعرف�ع���مف�وم�ا��وكمة�البي�ية�باإلضافة�: أ�داف�الدراسة�و�ي�ل�ا  

�وغ��� �ا���ومية �الفواعل �ومختلف �الرئ�سي�ن �املتدخل�ن �ع�� �التعرف �ثم �ومباد��ا، �ووظائف�ا �ومستو�ا��ا �مقوما��ا إ��

  .  موضوع�ا��وكمة�البي�ية،�فضال�عن�إبراز�الدور�الذي�يلعبھ��ل�م��م�حسب�طبيعة�تدخلھا���ومية�ال���ل�ا�عالقة�ب

�و�جراءات�   �والقواعد �التمو�ل، �وآليات �العامة، �السياسة �وأدوات �املنظمات، �مجموع �إ�� �البي�ية �ش���ا��وكمة

  .1والقواعد�ال���تنظم�حماية�الب�ئة�العاملية

 اجتماعية تقوم�بممارسات ال�� ا���ومية وغ�� ا���ومية والتقاليد،�واملؤسسات �عراف تلك البي�ية ��وكمةا  

 ا��كم وآليات إدخال�أساليب أيضا �ع�� كما عال��، مستوى  ع�� البي�ية ومعا��ة�القضايا إلدارة واقتصادية وسياسية

 عال��، مستوى  الشؤون�البي�ية�ع�� إلدارة الرسمية وغ�� الرسمية البي�ية جميع�املنظمات �� الرشيدة �دارة أو الرشيد

  .2)املد�ي واملجتمع ا��اص والقطاع ا���ومات(القطاعات�الثالث� ج�ود بتظافر وذلك

  

  3أساسية،��� عناصر ثالثة وفق تتحدد  

  .وصنعھ القرار ببلورة ةا��اص والعمليات ���املسارات �افة البي�ية القضايا دمج 

مباشرة� غ�� أو مباشرة تأث��ات تمارس إ��،... �قتصادية، أو السياسية سواء القطاعات، �ل أن اعتبار �نطالق�من 

  .الب�ئة ع��

 ج�ة، من ا���سيات املتعددة أو�الشر�ات الدول  أو �فراد ممارسات ب�ن – مستو�ا��ا اختلفت وإن – قو�ة روابط وجود 

  .أخرى  ج�ة من العال�� البي�� النظام تد�ور  مستو�اتو 

  : 4املستو�ات�التالية إ�� ا��وكمة مستو�ات تمتد  
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 فضالً  بكفاءة �عمل قضائية وسلطات �شر�عية تنفيذية�ومجالس �يئات وجود ع�� الفعالة البي�ية ا��وكمة �عتمد  

 يؤدي املمكن�أن ومن. ا��اص والقطاع املد�ي واملجتمع جم�ور�الناخب�ن ذلك �� بما املصا��، أ��اب عجمي عن�مشاركة

 القرار صنع املختلفة��� ا��ماعات إلشراك جيداً  محددة وعمليات إ���آليات حاجة �ناك لذلك املصا��، تضارب إ�� ذلك

  .ا��لول  وإيجاد ا��ما��

 ودون�الوطنية الوطنية املستو�ات ع�� القدرات إ�� ����فتقار يتمثل البلدان من العديد واج�تھ رئ���� عائق ثمة  

�إلنفاذ املالية املوارد تتوافر ال ر�ما ذلك، ع�� عالوة�.)املحلية وا���ومة الدولة املحلية، �تحادية،(  السياسات ال�افية

 بالتحديات امل��ايد لالع��اف كمؤشر ذكر�أحياناً تُ  ال�� �طراف، متعددة البي�ية �تفاقات وأو���ان�شار و�تفاقيات،

القدرات� ع�� ��م بمطلب ألقى كما الوقت� بمرور �عقد�أك�� نحو اتجا�اً  الدو��، املستوى  ع�� ل�ا البي�ية�و�ستجابة

بذل ج�ود ثمة العبء، ��ذا �ع��اف�امل��ايد متطلبا��ا�ومع لتطبيق املستوى  وطنية  ب�ن التطبيق وت�سيق�عملية لت�سيط تُ

 وقد. وال��ابطات �عظيم�التعاونات جانب إ�� الوط��، املستوى  ع�� العبء �غية�تخفيف �طراف متعددة البي�ية �تفاقات

�تطو�ر تضمن �ال�شر�ع وتحس�ن الوطنية، ال��ان مثل ت�سيق، آليات ذلك  بناء إ�� باإلضافة التقار�ر وإعداد عملية

  .5القدرات

 

 توفر) مؤسسية كيانات أو �حيائية املناطق( فاملناطق ل��وكمة�البي�ية، �امة وسطاً  أرضاً  �قلي�� املستوى  ثليم  

�السياسات است�باط إطاره �� يمكن ملزماً  سياقاً  �امل��ابطة و�ولو�ات بالظروف املتعلقة وال��امج، وتطبيق  املحلية

 �� والعاملية الوطنية�والدولية املستو�ات وظيفة �و أفضل بي�ية حوكمة لمن�أج القواعد صياغة أن ورغم. ل�ا واملستجيبة

 ع�� لتؤثر البي�ية التغ��ات وتأ�ي�ضغوط. والتنفيذ للعمل �امة متوسطة كرابطة املستوى��قلي�� ظ�ر فقد �ول، املقام

 �� البي�ية للتحديات ر��ستجاباتوتنحص�.التنمية ا�تمامات مع وتتداخل الوطنية ا��دود وعادة�تتعدى �عي��ا، محليات

 .6وت�سيق�ا التنمية-الب�ئة وترابطات مع�تحديات للتعامل �امة �عد ال�� �قليمية و�ليات من�املؤسسات عدد

 

وداخل� و��سان� الب�ئة تفاعالت مع التعامل ��دف ال����شأت املنظمات من العديد الدولية ا��وكمة صورة تضم  

التعاون� و�حدث. املستدامة والتنمية والتجارة والتنمية املعنية�بالب�ئة املتم��ة �نظمة من العديد يوجد الصورة، �ذه

 لشؤون�الب�ئة، للب�ئة املتحدة �مم برنامج قيادية،�مثل خالل�منظمات من عام بوجھ �نظمة �ذه من �ل ظل �� والت�سيق

�الدو�� ،التجارة لشؤون العاملية التجارة ومنظمة � لشؤون والبنك �التنمية املستدامة التنمية و��نة التنمية  لشؤون

  .املستدامة

 500 عن يز�د ما �ن و�وجد. 7املنصرمة العقود مدار ع�� �طراف�م��وظاً  متعددة البي�ية �تفاقات تطور  �ان  

وأوائل� 1972 ب�ن ما الف��ة إ�� م��ا 302 تار�خ ح�ن��عود �� إقليمية م��ا 323 بالب�ئة، تتعلق أخرى  دولية�واتفاقيات معا�دة

  .�لفي�يات

 حيث. املتعددة�ل��وكمة الوظائف أداء ع�� خاصة بصفة البي�ية ا��وكمةو �عامة، بصفة ا��وكمة فعالية تقوم  

 املش�لة معا��ة �� أ�مي��ا أساس ع�� امن�يحدد� ف�ناك تحديد�ا، �� املستخدمة املقار�ة باختالف الوظائف �ذه تختلف

 من و�ناك). العمل السياسة،�آليات املعلومات،�فضاء مجال( ك��ى، ثالث�مجموعات إ�� فيقسم�ا ا��ما��، للعمل العاملية

  :8ي�� كما أساسية خمس�وظائف للب�ئة�إ�� املتحدة �مم برنامج وظائف أساس ع�� يحدد�ا

  ر؛املبك و�نذار التقييمو �الرصد -

  واملعاي��؛ السياسات وضع -
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  القدرات؛ بناء -

  التنفيذ؛ -

 .الت�سيق -

  � �عام ���سانية �للب�ئة �مؤتمر�ستوك�ولم �عام��1972منذ �املستدامة �للتنمية �العال�� �مؤتمر�جو�ا�س��ج ح��

�من2002 �العديد �املتحدة ��مم �ومن�خالل�منظومة �الدو�� �البي�� �املجتمع �طور �ال���وقعت��، �تفاقيات�البي�ية�العاملية

�من� �العديد �شملت �اتفاقية �الثالث�ن �الدولية �البي�ية ��تفاقات �عدد �وتجاوز �العالم �دول �معظم �عل��ا �وصادقت عل��ا

إ��،�وقد�تضمنت��ذه��تفاقيات�العديد�من�املبادئ��ساسية�ال���...القضايا�مثل�التنوع�ا��يوي�واملناخ�وطبقة��وزون 

�تيار�العوملة�� �ولكن �الطبيعية، �واملوارد �الب�ئة �ع�� �ا��فاظ �س�يل ��� �الدو�� �التعاون �وروح ��تفاقيات ��ذه عت���روح

  :�9قتصادية�و�خاصة�منظمة�التجارة�الدولية�باتت��ش�ل���ديدا�كب��ا�ل�ذه�املبادئ��من�أ�م�ا

�الطبيعي - �الب�ئة �إصالح �تقنيا �الصعب �ومن �امل�لف �من �أنھ �والتدم���بما �التلوث �منع �مبدأ �فإن �تدم���ا، ��عد ة

�ا���د� �بذل �يتطلب �أنھ �حيث �التطبيقية ��ولو�ات �من �العديد �لھ �املبدأ �و�ذا �الدولية، �البي�ية ��تفاقيات ��� الرئ����

وتطبيق�تقنيات�وا��ة�ومؤثرة�ملنع�التلوث�قبل�أن�يحدث،�أي�أنھ�يتعامل�مع�احتمال�التأث���البي���قبل�ان�يحدث

�ال� - �قد �العلم �أن �حقيقة �ع�� �و�عتمد �العاملية، �الب�ئة �اتفاقيات ��� �ظ�رت �ال�� �البي�ية �املبادئ �ا�م و�و�من

�ا��قيقية �وال��ية �التأث��ات�البي�ية �تحديد �من �لبعض�يتمكن �أو�تصر�ف �أو�سلعة �أو�طرح�منتج �اقتصادي�ما ل�شاط

�ع �أدلة �وجود �عدم �فإن �و�التا�� �الطبيعة ��� �أو�املخلفات �املادة ��ذه �ال��ع���طرح �امللوثة �للمادة �التأث���الفع�� �ع�� لمية

التعامل���ا�بل��ع���عدم�املوافقة�ع���طرح��ذه�املادة�قبل�التأكد�علميا�من�عدم�وجود�مضار�ل�ا،�و�نطبق��ذا�املبدأ�

  .�ش�ل�رئ�����حاليا�ع���ا��الف�الكب���الدائر�حول�قضية�املنتجات�املعدلة�وراثيا

تحديد�الروابط�ما�ب�ن��فراد�و�ثار�العاملية�لتصرفا��م�وسلوكيا��م��عت���من�ا�م�التحديات�ال��� -

�العاملية� ��نظمة �مثل � �مع�ن �مستوى �ال���يتم�تطو�ر�ا��� �القواعد �أن ��ذا�املبدأ �و�ع�� �العاملية، �البي�ية �ا��ركة تواجھ

�املج �معظم �ظروف �مع �متوافقة �ت�ون �ان �تتعامل�يجب �ان �باملقابل �يتطلب �و�ذا �واملحلية ��قليمية �والب�ئات تمعات

  .القواعد�مع��ل�مستو�ات��دارة�خاصة�ع���املستوى�املح��

�وم��ا� - �اعالم �دول �من �العديد �مشاركة �البي�ية �واملعا�دات ��تفاقيات �معظم تتطلب

�ال�ت �لكن �والفق��ة، �الغنية �والتدم���الدول �التلوث �حول �او��ل��امات �املسؤوليات �املقدار�من �نفس �الدول ��ذه ��ل حمل

البي���السابق�وا��ا��،�كما�ان��ذه�الدول�تتمتع�بمستو�ات�مختلفة�من�املوارد�املالية�والتقنية،�و�التا���فإنھ�ع���الرغم�

ت�ت�باين�فيما�بي��ا�بحيث�أن�الدول�الغنية�غالبا�من�ان�جميع�دول�العالم�تحمل�نفس�املسؤوليات�املش��كة�فإن��ل��اما

ما�ت�ون�مطالبة�ببذل�ج�ود��أك���و�أموال��أك������س�يل�حماية�الب�ئة،�و�ذا��و�املبدأ�الرئ�����ل��وتو�ول�كيوتو�لتقليل�

  .انبعاثات�الكر�ون 

�العنصران� - �و�ذان �اتخاذ�القرارات، ��� �العامة �واملشاركة �الشفافية �رئ�سي�ن��ما �عنصر�ن ��نفتاح يتضمن

�أعداد� �مشاركة �تتطلب �الطبيعية �واملورد �البي�ية �حماية �ألن ��تفاقيات، �وتطبيق �البي�� �ا��كم �إدارة ��� �جدا ضرور�ان

�مبا �بطر�قة �واملشا�ل �الشؤون ���ذه �املعني�ن �الناس �من �ومعظم�كب��ة �ديمقراطي، �القرار�و�ش�ل �اتخاذ �عمليات ��� شرة

�اشراك� ��� �كب��ة �وديمقراطية �عالية �تتم����شفافية �وغ���ا �املتحدة ��مم �برامج �مثل �بالب�ئة �املعنية �الدولية املؤسسات

.القطاعات�واملؤسسات�ذات�الشأن����إدارة�الب�ئة

�أ - �املبدأ �تطو�ر��ذا �تم �العام�وقد ��� �ستوك�ولم ��� �العال�� ���سانية �مؤتمر�الب�ئة ثناء

�ثمن��1972 �دولة�عل��ا�أن�تدفع �سياحية�أو�ح�� �أو�م�شأة �أو�مصنع �شركة �للتلوث�سواء��انت �املس�بة �أن�ا���ة و�ع��
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صادي����منطقة�تنظيف��ذا�التلوث،�و�اإلضافة�إ���ذلك�فإن�ع���ا���ة�املنتجة�ملادة�ما�أو�ا���ة�ال���تقوم�ب�شاط�اقت

�مثل� ��نتاجية �العملية ��� �املواصفات�البي�ية �املطلو�ة�لتطبيق �القيمة ��نتاجية��ل �العملية ��لفة �من �أن�تدفع طبيعية

  .إ��...تقليل�انبعاثات�املواد�الغاز�ة�من�املداخن�أو�تنظيف�املناجم�من�املواد�السامة

وحماية� �ةر ال�ش بالتنمية املرتبطة ��شطة جميع ع�� املتحدة �مم منظمة فر �ش الدو��، الصعيد ع��    

 من اعتبارا إال» حول��رض« عاملية قمة مؤتمرات تنظيم �� املتحدة �مم تبدأ لم ،1945 سنة إ�شا��ا ومنذ. عامليا الب�ئة

 املشا�ل  تدب�� ع�� ا��ماعية إبراز�القدرة إ�� الرامية املؤتمرات، �ذه حوتطم. سنواتر�عش �ل امتداد وع�� 1972 سنة

  .10الب�ئة الح��ام ثقافة�عاملية ترسيخ إ�� البي�ية، �كرا�ات اح��ام أ�مية وتأكيد الدولية

كما� الزم�� التطور  أساس ع�� إدراج�ا الك��ى�والنتائج�امل��تبة�ع��ا،�يمكن العاملية باملؤتمرات يتعلق فيما    

  :�و�مو������ا��دول�التا��

  �رض حول  القمة مؤتمرات نتائج�

  .)مبدأ 26 ( الب�ئة حول  �عالن•   ��سانية الب�ئة  السو�د -ستوك�ولم

  .التلوث ملحار�ة العمل خطة •

  .للب�ئة املتحدة �مم برنامج إحداث •

 بلد�إفر�قي، �� الباردة ا��رب عز �� املؤتمر ا�عقاد بحكم•   -  كي�يا - ن��و�ي

فشال� عرف بھ،�فقد املتحدة الواليات ا�تمام لعدم واعتبارا

  .شامالً 

  .والتنمية الب�ئة حول  ر�و إعالن•   املستدامة التنمية  ال��از�ل- جان��و ر�ودي

  .بالغابات املتعلقة املبادئ إعالن •

  .البيولو�� التنوع حول  معا�دة •

  .الت��ر محار�ة حول  معا�دة •

  .املناخ���غ� حول  املتحدة لألمم إطار معا�دة •

  .21 أجندة •

  ) 1997 ( كيوتو بروت�ول  •

  ) 2015 - 2000 ( للتنمية �لفية أ�داف •

 جنوب-جو�ا�سبورغ

  إفر�قيا

  .التكمي�� نامج� وال� ا��صيلة•   املستدامة التنمية

  .بند 153 �� ملالع خطة• 

�قتصاد��خضر�  ال��از�ل�- جان��و ر�ودي

 املؤسسا�ي و�طار

  للتنمية�املستدامة

  .املستدامة التنمية أ�داف إعداد عملية

�الب�ئة �لوزراء �السادس مستدامة،�مرجع� تنمية أجل من املستقبل تحديات: املناخية التغ��ات ،املؤتمر��سالمي

  .16 ص سبق�ذكره،
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 ووطنية دولية�وإقليمية مجموعات وتتضمن جدا، متنوعة العال�� ا��كم �� املشاركة ا���ومية غ�� املنظمات إن  

. أخرى  وقضايا اناتبا��يو  الفقر،�العناية تخفيف املستدامة، التنمية الب�ئة، حماية مجال �� مختلفة بم�ام تتمتع ومحلية

 القرن  أجندة تقر�ر �� بھ �ع��اف تم الب�ئة مجال �� ا���ومية�الرسمية ب�ن ما العمليات �� وقيمتھ املد�ي املجتمع تنوع إن

 �عب�� �ستخدم ال التقر�ر �ذا. 1992 عام جان��و دي بر�و �رض قمة �� ت�ن��ا تم الشاملة�ال�� املستديمة التنمية خطة ،21

 التنمية�املستدامة، ��نة إن. واحدة رئ�سية كمجموعة املد�ي املجتمع بأعضاء وا�� �ش�ل �ع��ف ولكنھ ع�املد�ي،املجتم

 الس�ان والشباب، �طفال املرأة،�:التالية املجموعات إ�� املد�ي املجتمع تصنف ،21 القرن  أجندة تطبيق عن املسؤولة

  .11الزراعة والصناعة، التجارة والتقنية، العلمية العمال،�املجموعات اداتواتح العمال ا���ومية، غ�� املنظمات �صليون،

�مؤسسات�   �ومن �العال�� �للنظام �داخلية�بال�سبة �كم�ونات �غ���ا���ومية ��عت���املنظمات�البي�ية �إطار�ذلك و��

�ال �ف�� �البي��، �للمجال �متعددة �خدمات �تقديم ��� ��اما �دورا �احتلت �وال�� �العال�� �املد�ي �ب�شر�الو���املجتمع �تقوم ��

البي���ب�ن��فراد،�و�عمل�ع���مساعدة�الفئات��جتماعية�باإلدراك�بمدى�ا�مية�الب�ئة�واملخاطر�املحدقة���ا����املجتمع�

�غ���املمثلة� �تلك�الفواعل ��� �فاملنظمات�البي�ية�غ���ا���ومية �و�التا�� �العال��، �ع���املستوى �ال�سيما �ت�شط�فيھ الذي

�� �ال�� �التصدي�للدول، �قصد �واجراءات �برامج �ت�ب�� �ال�� �غ���ا���ومية �التنظيمات �و�� �العال�� �املستوى �ع�� عمل

�و��سان،� �الب�ئة�الطبيعية �حساب ��قتصادية�ع�� ��ثر�السل���الذي�تركتھ�التنمية �ت�ي�ن �البي�ية�وحاولت للمشكالت

  :12ومن�ب�ن��ذه�املنظمات�ما�ي��

 منظمة�السالم��خضر؛ -

 قاء��رض؛منظمة�اصد -

 منظمة�صندوق�ا��ياة�الب��ة�العال��؛ -

 منظمة�ا��معيات��فر�قية�للب�ئة؛ -

  . التجمع�املتوسطي�من�أجل�الب�ئة�والتنمية�املستدامة -

رت تفو�ض آلية خالل من وذلك املتحدة �مم طرف من رسمياً  املجموعات ب�ل��ذه �ع��اف تم لقد    �ش�ل طوّ

�للمنظمات �فيمكن ا��وكمة �� ا���ومية غ�� املنظمات تدخالت أما ا���ومية، غ�� محدد  �ش�ال تأخذ أن البي�ية

  :13التالية

مات إن  - ل أن يمكن ا���ومية غ�� املنظّ  خارج وخيارات أف�اراً  منح�السياسي�ن طر�ق عن املفاوضات �س�ّ

  الرسمية؛ الب��وقراطية القنوات

ماتا إن   - �تحليلية بم�ارات تتمتع ا���ومية غ�� ملنظّ  من بكث�� أفضل وتقنية وقدرات

  ا���ومي�ن؛ املسؤول�ن

مات إن   -   الواسع؛ املدى ذات خالل�ا��مالت من العام الرأي �� تؤثر أن يمكن ا���ومية غ�� املنظّ

مات إن   -  املمثل�ن غ�� ���اص عن�مصا�� التعب�� ع�� �ساعد أن يمكن ا���ومية غ�� املنظّ

  العامة؛ السياسة صنع عمليات ��

مات إن   - �معينة حول  تقنية خ��ات تقدم أن يمكن ا���ومية غ�� املنظّ  املسؤولون  يحتاج قضايا

  ال�شاطات�العملية؛ �� املباشرة املشاركة إ�� باإلضافة إل��ا، ا���وميون 

مات إن   -  ج�ود مراقبة طر�ق عن �تفاقيات�الدولية تقو�ة ع�� �عمل أن يمكن ا���ومية غ�� املنظّ

  ا���ومية؛ و�ل��امات املفاوضات
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مات إن:         -  التخاذ املعلومات قاعدة أن�توّسع يمكن ا���ومية غ�� املنظّ

مات ا��يارات شرعية وتؤمن النوعية، نوتحّس  القرارات،  .الدولية السياسية�للمنظّ

 �� أساسية كفواعل�عاملية ا���ومية غ�� املنظمات أن إ�� �ش��ون العاملية البي�ية السياسات علماء أغلبية إن    

 البي�ية، السياسة لصنع ال�ندسة�املؤسساتية �� س�ولة و�قل تنوعا �ك�� امل�ون  �ش�ل أ��ا حيث البي�ية، السياسات

 صنع �� يؤثر دوال�ي غ�� فاعل أي إ�� اف��اضيا ا���ومية�للرجوع غ�� املنظمات مصط�� �ستخدمون  العلماء من والعديد

 �ذا إن. ا���ومة طرف من لم�ت�شأ ال�� الر�حية غ�� املنظمات �ل يمثل ال �ذا�التعب�� أن رغم العال��، املستوى  ع�� القرار

  .14املتحدة �مم أ�داف تدعم سياسية أطرافا �عت�� ال�� ا���ومية غ�� للمنظمات املتحدة �مم �عر�ف�مع ي�ناسق �تجاه

لقد�أدركت�الدول�أ�مية�العمل�والتعاون�الدو���املش��ك���ماية�الب�ئة�وا��فاظ�عل��ا،�ف�ان�لزاما�عل��ا�تحقيق�  

�غ���ا��� �املنظمات �مع �وكذا �مثيال��ا، �مع �التعاون ��ذا �الدولية �املؤتمرات �عقدت �ل�ذا �وال��ومية، �ع��ا��و�قليمية نتج

  .إطالق�ال��امج�واملقررات�والتوصيات،�باإلضافة�إ���عقد�العديد�من��تفاقيات����مجال�حماية�الب�ئة

إن�ارساء�وتفعيل�ا��وكمة�البي�ية�ال�يقتصر�فقط�ع���دول�وفاعل�ن��عي��م،�وال�يقصر�ع���مستوى�واحد�فقط�  

 �ذا مثل و�تطلبالدو�� البي�� القرار اتخاذ مسار �� ا��ميع ء��ان�محليا�أو�دوليا،�وإنما�يتعدى�ذلك�ل�شمل�مشاركةسوا

.وتكيفا أك���مرونة ت�ون  أن البد بدور�ا ال�� ا��وكمة�القائمة، أنظمة �عاون  الن��

                                                             
1  Maria Carmen Lemos, Arun Agrawal, Environmental Governance, Annual Review of Environment and 
Resources, Vol. 31, 2006, p298. 

2
حاث،�املجلة�،�مجلة�دراسات�وأبأسماء�سالمي،� 

  .2016د�سم����25العر�ية����العلوم���سانية�و�جتماعية،�العدد�
3

 .35،�ص�2014أكتو�ر��08،�مجلة�رؤى�اس��اتيجية،�مركز��مارات�للبحوث�والدراسات��س��اتيجية،�العدد�ا��س�ن�شكرا�ي،��
4

�م�شور � �للب�ئة، �املتحدة ��مم �: برنامج ،2007� �ص �ص �املوقع�. 377-379، �ع�� متاح

http://www.unenvironment.org/ar/node/12831 (01/02/2018: تار�خ��طالع. 
5

  .01أنظر�امل��ق�رقم��
6

  .02أنظر�امل��ق�رقم��
7

 .03رقم�أنظر�امل��ق��
8

،�مذكرة�مكملة�مقدمة�لنيل�ش�ادة�املاجست������العلوم�السياسية�تخصص�إدارة�دولية،�جامعة�خديجة�ناصري،��

  .19،�ص�2011/2012ا��اج���ضر،�باتنة،�ا��زائر،�
9
 298-296،�ص�ص�2003،���لية�لل�شر�والتوز�ع،�الطبعة��و��،�عمان،��ردن،�باتر�محمد�ع���وردم،� 

،�وثيقة��شأن�حوكمة�الب�ئة�من�أجل�استدامة�بي�ية����العالم�املؤتمر��سالمي�السادس�لوزراء�الب�ئة،��10

 .15،�ص��2015أكتو�ر��9 -8املقر�الدائم�لإل�س�س�و،�الر�اط،�اململكة�املغر�ية،��سالمي،�
11

  .223-222،�ص�ص��2013،�مجلة�دفاتر�السياسة�والقانون،�العدد�التاسع،�جوان�مراد�بن�سعيد،�صا���ز�ا�ي،��
12
،�مجلة�جيل�الدراسات�السياسية�حموتھ�فاطمة،� 

 .52-51،�ص�ص�2015والعالقات�الدولية،�العدد��ول�يناير�
13

  .149-148،�ص�ص�،�مراد�بن�سعيد،�صا���ز�ا�ي�
14

  .225-224،�ص�ص�مراد�بن�سعيد،�صا���ز�ا�ي،��
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  �زائر،�ا�جامعة�أم�البوا��  �زائر،�ا�جامعة�أم�البوا��

kouachimourad@yahoo.fr  Djemaa.chergui@gmail.com  

:   

�ا��كم�              �مف�وم �عرض �خالل �من �املستدامة �التنمية �ع�� �الراشد �ا��كم �إبراز�ا�ع�اسات �إ�� �الدراسة ��ذه ��دف

�مة�ا��كم�الراشد����تحقيق�التنمية�املستدامة�الراشد،�آلياتھ�وأطرافھ،�التنمية�املستدامة�وأ�عاد�ا،�والتطرق�ملدى�مسا

  .���ا��زائر

�ال��وض�   �خالل �با��زائر�من �املستدامة �التنمية �تحقيق ��� �الراشد �ا��كم �ع�� ��عتماد �أ�مية �إ�� �التوصل وتم

�الشفاف �مبدأ �وتفعيل �السياسية �واملشاركة �الديمقراطية �روح �ترسيخ ��دارة، �من �املواطن �تقر�ب �ال�شري، ����بالعامل ية

  .التعامل

  .ا��كم�الراشد،�التنمية�املستدامة

 

              This study aims at highlighting the implications of governance on sustainable development by presenting the 

concept of governance, its mechanisms and its parties, sustainable development and its dimensions, and addressing the 

contribution of good governance to achieving sustainable development in Algeria. 

 The importance of relying on good governance in achieving sustainable development in Algeria was achieved 

through the advancement of the human factor, bringing the citizen closer to the administration, consolidating the spirit 

of democracy and political participation, and activating the principle of transparency in dealing. 

 : Governance, Sustainable development. 
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�من�أصبحت� �و�عقد �الدول �جميع �ت�شغل���ا ��افة�املستو�ات، �ع�� �أ�مية�كب��ة �تك���� �اليوم �املستدامة �التنمية قضية

�ينذر� �الذي �بالش�ل �من��ذه�القضية �نصي��ا �لتأخذ �والدولية، ��قليمية �امللتقيات�املحليـة، �من�املؤتمرات، أجل�ا�العديد

و�ستغالل�املستمر�لألرض��ك�عن��ست��اف�ا��ائر�للموارد�الطبيعيةنا�يوأخطاره�امل��ايدة،�التلوث�البي���ب��م�مش�لة�

و�صورة�غ���متواز�ة،��مر�الذي�أدى�إ���عدم�قدرة�موارد�الطبيعة�ع���تحمل�احتياجات�ال�شر�امل��ايدة�من�ج�ة�وتأث���م�

  . عل��ا�من�ج�ة�أخرى 

�رؤى�جديدة�حول�   �طرح �املوضوعية�إ�� �من�العوامل �أدت�العديد �و�عد�ولقد �واملنا��، ���عاد �متعددة مفا�يم

مف�وم�ا��كم�الراشد�من�ب�ن�املفا�يم�ا��ديثة��س�يا،�وال���برزت�بصورة�وا��ة�ع���الساحة��قتصادية�والسياسية�

مع�بداية�عقد�الثمان�نات�من�العقد�املنصرم،�مع�أن�جذوره�الفلسفية��عود�إ���أ�عد�من�ذلك�بكث���مما�جعل�منھ�آلية�

ترشيد�الدولة�وفقا�لصيغ�ومبادئ�ديمقراطية،�وال���ت��كز�بدور�ا�ع���املساءلة،�دولة�ا��ق�والقانون�وكذلك�نبذ���س�م���

  .ال��م�ش�السيا���

�مع�   �ال���تتما��� ��خ��ة �و�ذه �والتنمية، �ا��كم�الراشد �من ��ل �تحكم �عالقات لقد�أكدت�الدراسات�أن��ناك

�ا �مف�وم �أن �الوا�� �و�بدو�من �انتقل�الديمقراطية، �ح�ن �ال�سيما �التنمية، �مف�وم �تطور �مع �موازاة �تطور �الراشد ��كم

�تحس�ن� �أن �تب�ن �عندما �وذلك ���سانية، �التنمية �إ�� �ثم ��جتما�� �الرأسمال �إ�� �ال�شري �الرأسمال �من ���تمام محور

كم�الراشد�عندما�أ��ت�الدخل�الوط���ال��ع���تلقائيا�تحس�ن�نوعية�حياة�املواطن�ن�ومستوى�ع�ش�م،�وظ�ر�مف�وم�ا��

التنمية�مرتبطة�بالت�امل�ب�ن�ال�شاط��جتما��،��قتصادي،�السيا���،�الثقا���والبي��،�مس�ندة�ع���العدالة����التوز�ع�

  .واملشاركة�أي�التنمية�املستدامة

  :ع���ضوء�ما�سبق�ذكره؛�يمكن�طرح�إش�الية��ذا�البحث�ع���النحو�التا��

  

  : وتتفرع�عن��ذه��ش�الية�الرئ�سية�مجموعة�من�ال�ساؤالت�الفرعية�أبرز�ا  

  ما�املقصود�با��كم�الراشد؟�-1

  فيما�تتمثل�آليات�ا��كم�الراشد؟�-2

  ما����أطراف�ا��كم�الراشد؟�-3

  فيما�تتمثل�أ�عاد�التنمية�املستدامة؟�-4

  ا�مدى�مسا�مة�ا��كم�الراشد����تحقيق�التنمية�املستدامة����ا��زائر؟م�-5

 :��دف��ذا�البحث����إ���تحقيق���داف�التالية

  محاولة�رصد�مف�وم�ا��كم�الراشد؛�-1

  �ملام�ب�ل�ما�يحيط�بالتنمية�املستدامة؛�-2

  .مةتوضيح�مسا�مة�ا��كم�الراشد����تحقيق�تنمية�مستدا�-3

تكمن�أ�مية�البحث����تناولھ���انب�م�م�ير�ط�التنمية�املستدامة�با��كم�الراشد؛�والذي��عد�دعامة�أساسية�

��قتصاد� �قطاعات �مختلف �ب�ن �توازن �وخلق �تحقيق ��� �أ�مية �من �لھ �ملا �و�جتماعية ��قتصادية �السياسات �إدارة ��

  .الوط����ش�ل�يقلص�من�الفساد

  :انطالقا�من�إش�الية�البحث�فقد�تم�تقسيمھ�إ���املحاور�التالية
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  .س�تم�من�خالل��ذه�النقطة�التطرق�ملف�وم�ا��كم�الراشد،�آلياتھ�ومختلف�أطرافھ

�عام� �الدو�� �البنك �أنھ�1992عرف �الراشد�ع�� �املوارد�: "ا��كم �إدارة ��� �السلطة ���ا�ممارسة الوسيلة�ال���يتم

  .1"ل�التنمية�قتصادية��و�جتماعية�من�أج

�بأنھ   �التنمو�ة �املساعدات ���نة �املجتمع�: "و�عرفھ �موارد �إدارة ��� �التحكم ��� �السياسية �السلطة استخدام

  .2"�جتماعية�و�قتصادية�من�أجل�تحقيق�التنمية

لدولة��و�ممارسة�السلطة��قتصادية،�السياسية�و�دار�ة�إلدارة�شؤون�ا: "�عر�ف�برنامج��مم�املتحدة��ملا�ي  

ع����افة�املستو�ات،�و�شمل��ليات،�العمليات�واملؤسسات�ال���من�خالل�ا��ع���املواطنون�واملجموعات�عن�مصا���م�

  .3"و�مارسون�حقوق�م�القانو�نة�و�وفون�بال��اما��م�و�قبلون�الوساطة���ل�خالفا��م

  :اط�أساسية�عتمد�مرتكزات�ا��كم�الراشد�ع���ثالثة�نق

  يتعلق�بوجود�أزمة����طر�قة�ا��كم؛�

  �ذه��زمة�تظ�ر���ز�وفشل��ش�ال�التقليدية�����داء�العمومي؛�

  .يتعلق�بظ�ور�ش�ل�جديد�ل��كم�أك���مواءمة�للمعطيات�ا��الية�

  � �السلم �كنف ��� �إال� �ي�ون �أن �ال�يمكن �الراشد ���سان�فا��كم �حقوق �وترقية ��ستقرار�السيا��� �جتما��،

  .وسط�قوة�القانون 

�أ�م�   �ب�ن �ومن �ضعف�ا، �من �قو��ا �أساس �ع�� �الدول �تقييم �مجال ��� �ال�شطة �العاملية �املنظمات �أسست لقد

  :�5ليات�ال����عتمد�ا�����ذا�الشأن�ما�ي��

�وامل   �الرجل �توفر�و�ع���حق �عنصر�املشاركة �ووطنيا،�و�تطلب �محليا �املنتخبة �املجالس ��� �إبداء�الرأي �معا��� رأة

حر�ة��شكيل�ا��معيات،��حزاب،�ا��ر�ات�العامة�و�نتخابات،�وال�دف�من��ل��ذا��و�السماح�للمواطن�ن�بالتعب���عن�

  .آرا��م�وا�تماما��م�ل��سيخ�الشرعية

  � �سيادة �املسؤول�ن�و�ع�� �م�ام ��عارض �منع ���دف �السياسية �نحو�ا��ياة ��فراد �سلوك �لتوجيھ �كأداة القانون

  .فيما�بي��م�و��ن�املواطن�ن�من�ج�ة�أخرى�ووضوح�القوان�ن�وا���ام�ا����التطبيق

،�مثل�حق�املواطن�و�ع���ف���املجال�أمام�املواطن�ن�بالتعرف�ع���املعلومات�الضرور�ة�ال�����م�شؤون�حياتھ  

����عالم�ومشاركة�املواطن�ن�ومسا�م��م����رقابة�املجالس�الشعبية،�الوطنية�واملحلية�����طالع�ع���محاضر�ا��لسات�

  .ال����عقد�دور�ا����مجالس�م،�وال�دف�من�وراء�ذلك��و�العمل�ع���مشاركة�املواطن�ن����ابداء��راء�ع���امل�ام
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حاسبة�أو�املساءلة�القدرة�ع���محاسبة�املسؤول�ن�عن�إدار��م�للموارد�العامة�وعن�امل�ام�املو�لة�إل��م�تتطلب�امل  

وعن�النتائج�املتوصل�إل��ا�ضمن�مسار�م�الوظيفي��وعن�املسؤوليات�وامل�ام�امللقاة�ع���عاتق�م،�وال�دف�من�املساءلة��و�

�ع�� �ز�ادة �العمومية، ��موال �عن �املسؤول�ن ��موال��محاسبة ��ذه �يطال �قد �الذي �العبث �من �العمومية ��موال حماية

�و�ذا� �غ���شرعية �بطر�ق �تصرف�م �ن�يجة �املسؤول�ن �آلخر�لبعض �ح�ن �من �تحدث �قد �ال�� ��ن��ا�ات �من �ا��د و�التا��

  .من�أين�لك��ذا؟: مصادقا�ملقولة

�ال   ��ليات �تلك �واملساواة �التضمي�ية �مراجعة��ع�� �وسائل �وتؤمن �ل��ميع، ��ساسية �ا��قوق �وتح��م �تحدد ��

�فرص� �ل�م �ت�س�� �وأن �القانون، �أمام �بحقوق�م �املواطنون �ي�ساوى �أن �تتطلب �كما �القانون، �حكم �يضم��ا ومعا��ة

عملية�م�ساو�ة�ملمارسة��ذه�ا��قوق،�ومشاركة�املواطن�ن����إدارة�ا��كم،�وتذ�ب�التضمي�ية�إ���أن��ل�من��و�مع����

�بھ� �املشاركة �و�ر�د �ا��كم �املدن–إدارة �وس�ان �الر�ف �س�ان �وفقراء، �أثر�اء �و�ساء، �بصورة��-رجال �ذلك �فعل قادر�ع��

م�ساو�ة،�ع����دالء�بصوتھ،�ع���املسا�مة�باملشاورات�أو�ع���مراقبة��يئات�ا��دمات�العامة�املحلية،�كما��ع���أيضا�أن�

�املسا �أساس �ع�� �ال�ل ��عامل �تأم�ن�الدولة �وال�تمي����� �ال���م�ش �وأن �ا��ماسة، �بنفس �ا��ميع �حقوق �تح�� �وأ��ا واة،

  .6ا��دمات�العامة،�وأن�ا��ميع�يتمتع�بحقوق�املراجعة�والتصو�ت�نفسھ����حال�م���املسؤولون�ب�ن�الفرد�و�خر

ات�ع���خدمة�وتلبية�مصا���ا��ميع����ف��ة�زمنية�معقولة�و�دون�أي�است�ناء،�و�قصد�باالستجابة�قدرة�املؤسس

  .أما�التوافق�فيع���العمل�ع���التوفيق�ب�ن�املصا���املختلفة�للتوصل�إ���توافق�واسع��ش�ل�أفضل�مص��ة�ل��ماعة

ذا�فقط�عن�ف�م�ثقافة�و�تطلب�بناء�التوافق�رؤى�طو�لة��مد�تتعلق�بالتنمية�ال�شر�ة�والوصول�إليھ،�و��تج��  

  .وتار�خ�الت�و�ن�املجتم���ل�ذه�الشعوب

�مؤسسات�   �ب�ن �بالشراكة �التنمية �بمف�وم �تتحدد �فإ��ا �الراشد �ا��كم �مف�وم �وحسب ��س��اتيجية �الرؤ�ة أما

الدولة�والقطاع�ا��اص�من�خالل�خطط��عيدة�املدى�لتطو�ر�العمل�املجتم���من�ج�ة�وأفراده�من�ج�ة�أخرى�والعمل�

��التنمية�ال�شر�ة،�وح���يتم�تحقيق�النتائج��يجابية����رسم�ا��طط�ضمن�إطار�ا��كم�الراشد�فيجب��خذ��ع�ن�ع�

�أن�يمتلك� ��س��اتيجية �الرؤ�ة ��ع�� �كما �ا��لول، �وا��ارجية،�دراسة�املخاطر�ومحاولة�وضع �الداخلية �عتبار�املتغ��ات

 �� �وطو�ل �عر�ض �منظورا �العام �وا��م�ور �مع�القادة �املستدامة، �ال�شر�ة �والتنمية �الراشد �با��كم �يتعلق �فيما جل

�و�جتماعية� �الثقافية �التار�خية، �للتعقيدات �ف�م ��ناك �ي�ون �أن �ي�ب�� �كما �التنمية، �ل�ذه ��و�مطلوب �بما �حساس

  .املركبة�ل�ذا�املنظور 

  :8تتمثل�أطراف�ا��كم�الراشد���

�السلطة��تقوم �ت�ون �وأن �املواطنة، �يحدد �الذي ��جتما�� �العقد �بؤرة �ت�ون �أن �م��ا �عديدة �بوظائف الدولة

�للتنمية� �تمكي�ية �ب�ئة �و��يئة �العامة �ا��دمات �توف�� �بمسؤولية �تضطلع �وأن �القوة، �وممارسة �بالسيطرة املفوضة

  .املستدامة

�اعتبار�الدولة�قوة�ك��  �من �الرغم �املستدامة�ع�� � �الوحيدة�فالتنمية �ل�ست�القوة �إال�أ��ا �تحقيق�التنمية، ��� ى

�الكث���من� �و�سلم �املع�شة، �مستو�ات �لتحس�ن �الدخل �من �يكفي �ما �ال���تولد �الوظائف �خلق �ع�� �م��ا �جانب ��� �عتمد

  .الدول�بأن�القطاع�ا��اص��و�املصدر�الرئ�����لفرص�العمالة�املنتجة
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�أجل��ع �من �ي�نافسون �أفرادا �املجتمع �و�تضمن �والدولة، �املجتمع �ب�ن �الواقع �و�خال�� �ا������جتما�� ���عن

�أج�زتھ� �بواسطة �املنافس�ن ��ل ���قوق �الضامن �القانون �ف��ا �يمثل �حيث �املادية �حاجيا��م �لتحقيق �ا��اصة مصا���م

  .الشرعية

� �رحال، �ا��زائر"فاطمة ��� �املستدامة �املحلية �التنمية �وإش�الية �الراشد �حول "ا��كم �وط�� �ملتقى التنمية�: ،

ماي��30 -29قتصادية�والتجار�ة�وعلوم�ال�سي��،�جامعة�ت�سة،�،��لية�العلوم��)والية�ت�سة�نموذجا(املحلية�املستدامة�

  .13: ،�ص2013

  .س�تم�من�خالل��ذا�املحور�عرض�مف�وم�التنمية�املستدامة�ومختلف�أ�عاد�ا�من�خالل�النقاط�املوالية

  .ال�بد�من�الوقوف�ع���تار�خ�ظ�ور��ذا�املصط���قبل�التطرق�ملف�وم�التنمية�املستدامة

مر�مف�وم�التنمية�بمراحل��عكس��ل�م��ا�طبيعة�وظروف�الدول�النامية�ومراحل�نمو�ا�من�حيث�طبيعة��يا�ل�ا�

ات��ر�عي�يات�وا��مسي�يات�من��قتصادية،��جتماعية�والسياسية�وكذا�طبيعة�عالق��ا�باألنظمة�الدولية،�فخالل�سنو 

�فقد�أصبح�مف�وم� �عقد�الست�نات �خالل �أما �الفرد، �مستوى�دخل ��� ��رتفاع �أ��ا �ع�� �ينظر�للتنمية ��ان �املا���، القرن

�الس�انية،� �الز�ادة �معدل �من �الوط���أع�� �الناتج �ز�ادة�سنو�ة��� �تحقيق �ع�� �الوط�� ��قتصاد �مدى�قدرة ��ع�� التنمية

متوسط�الدخل�خالل�تلك�الف��ة�يمثل�ال�دف�الرئ�����للتنمية،�ولكن�خالل�السبعينات�و�عد�أن�صاحب�وقد��ان�نمو�

�التنمية� �مف�وم ��عر�ف �أعيد �فقد �البطالة، �معدالت �وارتفاع��� �الفقراء، �أعداد ��� �ز�ادة �النمو��قتصادي �معدل ارتفاع

لبطالة�من�خالل�الز�ادة�املستمرة����معدالت�النمو�لتصبح�عملية�تخفيض�أو�القضاء�ع���الفقر،�وسوء�توز�ع�الدخل،�وا

�للفرد،�. �قتصادي ��ساسية �ا��اجات �إشباع �خالل �من �بأسره �للمجتمع �الشامل �ال��وض �ليع�� �املف�وم ��ذا �تطور ثم

  .مفضلة��ذا�املعيار�ع���معيار�متوسط�الدخل" اشباع�ا��اجات��ساسية"حيث�رفعت�املنظمة�العاملية�للعمل�شعار�

�البطالة�و   �الفقر، �قضايا �خاصة �للتنمية، ��جتماعية ���عاد �مراعاة �إ�� �الدعوات �فيھ �تزايدت �الذي �الوقت ��

وال��م�ش،�إضافة�إ���ا��وانب�ال�شر�ة�ال�����تم�بمدى�نجاح�التنمية�املحققة����تلبية�حاجات�ال�شر��ساسية�وتحس�ن�

م��ايدا������تمامات�الدولية�خاصة�مع�تحول�العديد�من�جوان��ا�نوعية�ا��ياة،�فقد�بدأت�القضايا�البي�ية�تحتل�ح��ا�

إ���قضايا�عاملية�وثيقة�الصلة�بالسلوك�ال�شري����املجال��قتصادي�وأساليب�التنمية�املنت��ة،�وتحول�مف�وم�تواصل�

� �إ�� �املتعاقبة، �ألجيالھ �التنمية �تحقيق �ع�� �الوط�� �للمجتمع �الذاتية �القدرة �بناء �من �ع���التنمية �العال�� �املجتمع قدرة

�الالحقة�ع����وكب��رض،�وأدى�ا��مع�ب�ن�البعد�البي��� مواصلة�ا��ياة�واستمرار�ال��وض�بمستو�ات�املع�شة�لألجيال
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��حتياجات� �تلبية �ع�� ��طار�البي�� �قدرة �بمدى ��ستدامة �ترتبط �حيث �ال�شر�ة، �التنمية �مصط�� �ظ�ور �إ�� وال�شري

  9.وامل�انال�شر�ة�ع���الزمان�

" محبوب�ا��ق"و�عود�الفضل����صقل�مف�وم�التنمية�املستدامة�وتأصيلھ�نظر�ا�إ����ل�من�الباحث�الباكستا�ي�

؛�وذلك�من�خالل�املدة�ال����انا��عمالن�ف��ا�����مم�املتحدة����إطار�ال��نامج��نما�ي�لألمم�"أمارتياسن�"والباحث�ال�ندي�

اجتماعية�ال�اقتصادية�فحسب،�تجعل���سان�منطلق�ا�وغاي��ا،��-��ما����تنمية�اقتصاديةاملتحدة،�فالتنمية�بال�سبة�إل

وتتعامل�مع���عاد�ال�شر�ة�و�جتماعية�للتنمية�باعتبار�ا�العنصر�امل�يمن،�وتنظر�للطاقات�املادية�باعتبار�ا�شرطا�من�

  .شروط�تحقيق��ذه�التنمية

رئ�سة�وزراء�ال��و�ج،�حيث�لعبت�" كرو�ارام�برونتالند"الك��ى�ف���أما�الذي�ر����ذا�املف�وم�وحدد�مالمحھ�  

����تقر�ر� ����ترسيمھ ��اما �املش��ك"دورا �عام�" مستقبلنا �والب�ئة �للتنمية �العاملية �ال��نة ��ذا�1987الصادر�عن �وأصبح ،

  .10التقر�ر�فيما��عد�حامال�اسم�ا

1

  :�عار�ف�عدة�م��ا�أعطيت�للتنمية�املستدامة

التنمية�املستدامة����التنمية�ال���تأخذ��ع�ن��عتبار�الب�ئة،��قتصاد�: "�عر�ف��تحاد�العال���ل��فاظ�ع���الطبيعة�-

  ".واملجتمع

�ا�بأ�" بروندتالند"املعروف�بتقر�ر�" مستقبلنا�املش��ك"وذلك�من�خالل�تقر�ر�ا�: �عر�ف�ال��نة�العاملية�للتنمية�والب�ئة�-

  11"التنمية�ال���تفي�باحتياجات�ا��اضر�دون��خالل�بقدرة��جيال�الالحقة�ع���تلبية�احتياجا��ا"

�الدو���- �البنك �بقدرة�: "�عر�ف �املساس �دون �ا��ا�� �الوقت ��� �املجتمعات �احتياجات �تل�� �تنمية ��� �املستدامة التنمية

أفضل�من�املتاحة�ل��يل�ا��ا���إلحراز�تقدم�اقتصادي،��أجيال�املستقبل�ع���تحقيق�أ�داف�ا،�و�ما��سمح�بتوف���فرص

�طو�لة� �و��داف ��جل �القص��ة ���داف �ب�ن �ع��ا �غ�� �ال �ال�� �الوصل �حلقة �املستدامة �والتنمية �و�شري، اجتما��

  . 12"�جل

  :تتمثل�أ�عاد�التنمية�املستدامة�فيما�ي��

�ا �بأن�أدت ��املة �قناعة ��ناك �ي�ون �أن �إ�� �املا��� �القرن �من ��خ��ة �العقود �خالل �ظ�رت �ال�� �البي�ية ملشا�ل

�التنمية،�فقد�أصبحت�عملية�ا��فاظ�ع���الب�ئة�وا��يلولة�دون� إدارة�الب�ئة��ش�ل�سليم�ومتوازن�أمر�ضروري�لعملية

نظرا�إ���أن�است��اف�البي�ية�و�خالل�بتواز��ا�يؤثر�سلبا��تد�ور�ا�تتصدر�سلم��ولو�ات�و��تمامات�الدولية�والوطنية؛

وتقوم�فلسفة�التنمية�املستدامة�ع���حقيقة�تقول�بأن�است��اف�املوارد�البي�ية�الطبيعية�ال����عت���ضرور�ة�. ع���التنمية

لتنمية�املستدامة��و�ألي��شاط�اقتصادي�سي�ون�لھ�آثار�ضارة�ع����قتصاد�والتنمية،�لذلك�فإن�أول�بند����مف�وم�ا

  .13محاولة�املوازنة�ب�ن�النظام��قتصادي�والنظام�البي���دون�است��اف�للموارد�الطبيعية

  :14و�تضمن�البعد�البي��  

بال�سبة�لأل�عاد�البي�ية؛�فتعر�ة�ال��بة�وفقدان�انتاجي��ا�يؤديان�إ���التقليص�من�إنتاجي��ا،�و�خرجان�سو�ا�من�

� ��نتاج �املستدامة،�دائرة �بالتنمية �عالق��ا ��� �جدا �و�امة �معقدة �قضية �و�ذه �الزراعية، ��را��� �من �كب��ة مساحات

و�التا���فإن�طرق�ووسائل�استخدام��را�������ال���تحدد��ش�ل�رئ�����مدى�ال��ام�الدول�بالتنمية�املستدامة�وتطبيق�ا�

  .ملباد��ا
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ام�الكثيف�للمحروقات�أصبح�مصدرا�رئ�سيا�ملوثا�لل�واء����املناطق�العمرانية،�و�حتباس�ا��راري�ان��ستخد

�قدرة� �ال�شر�تتجاوز �أ�شطة �من �ا��رار�ة �الغازات �النبعاث �ا��الية �واملستو�ات �بتغي���املناخ، ���دد �الذي ��وزون وثقب

�امتصاص�ا �ع�� �ا��و . �رض �الغالف �بمشا�ل ���تمام �وجب �ا��راري�لذلك ��حتباس �ظا�رة �ومقاومة �املناخ ���ماية ي

  .ومنع�استخدام�املركبات�ال���تدمر�طبقة��وزون�لتحس�ن�نوعية�ال�واء

من�مساحة�الكرة��رضية،�و�ذا�ما�يجعل�إدارة��ذه�املناطق�من�امل�ام��%�70شغل�البحار�واملحيطات�ما��س�تھ�

كما�أن�النظام�. ة،�وذلك�راجع�لتعقد��نظمة�البي�ية�للمحيطات�إضافة�إ���أ��ا�أقل�استكشافا�من�قبل�العلماءالصعب

�البحر�ة� ��نتاجية �وتراجع �السواحل، �الصادر�عن �التلوث �م��ا �البي�ية �املشا�ل �من �العديد �عادة ��ش�ل �البحري البي��

  .ملصائد��سماك

�الع �أك���املوارد��عت���املياه �من �ف�� �وكذلك �للتنمية، �العنصر��ك���أ�مية �و�� �الرئ���� �ا��ياة �عصب ذبة

�لالستخدامات� �حد �بوضع �املياه �صيانة ��ع�� �املستدامة �والتنمية �صعب، �واجتما�� �اقتصادي �لوضع ��عرضا الطبيعية

و������الغالب�مورد�–تنمية�ع���املياه�املبددة�وتحس�ن�كفاءة�شب�ات�املياه،�و���ظل�ال��ايد�الس�ا�ي�وت�اثر�متطلبات�ال

مسألة�تزداد��عقيدا�وصعو�ة،�وس�بقى�من�أخطر�معيقات�التنمية�املستدامة�����-غ���متجدد�ومعرض�لالست��اف�والتلوث

  .العالم����السنوات�املقبلة

���ع���أن�يتم�صيانة�ثراء��رض�����عت���التنوع�ا��يوي�من�أ�م�عناصر�التنمية�املستدامة�����ذا�املجال،�وال�

  .التنوع�البيولو���لألجيال�بدرجة�كب��ة

تتطلب�التنمية��قتصادية�استخدام�املز�د�من�املوارد،�و�ناءا�ع���نوعية�املوارد�املستخدمة�يتحدد�تأث���النمو�

�الن �من �العديد �وتدور �الب�ئة، �ع�� �تخصيص��قتصادي �سوء �جانب �النمو�إ�� �ل�ذا �السلبية ���ع�اسات �حول قاشات

املوارد�وسوء�استخدام�ا،�مما�يؤدي�إ���تد�ور�الب�ئة�واست��اف��عض�املوارد�وما�ي��تب�عن�ذلك�من�مشا�ل�بي�ية���دد�

���سان ��طار��و. حياة ��ذا ��� �امل�� �ال�ساؤل �رفا�ية: وأصبح �أق��� �الستخالص �أسلوب ��و�أفضل �ال�شاط��ما من

�ب�ن� �والعدالة �التنمية �استدامة �لضمان �الزمن �امتداد �ع�� ��قتصادية ��صول �رصيد �ع�� �املحافظة �مع �قتصادي

  .�15جيال؟

  :16و�تضمن�البعد��قتصادي  

ل�املتقدمة��ستغلون�قياسا�ع���مستوى�بال�سبة�لأل�عاد��قتصادية�للتنمية�املستدامة�يالحظ�أن�س�ان�الدو 

نص�ب�الفرد�من�املوارد�الطبيعية����العالم�أضعاف�ما��ستخدمھ�س�ان�البلدان�النامية،�فمثال�اس��الك�الطاقة�الناجمة�

� �بـ �ال�ند ��� �منھ �أع�� ��مر�كية �املتحدة �الواليات ��� �الغاز�والفحم �النفط، �تتحكم�. مرة�33عن �املتقدمة �الدول �أن كما

�العال���وتمتلك�حوا����%90وا���بح �الصنا�� �الناتج �وز��ا��%84من �يبلغ ����ح�ن �ال�شاط�التجاري�العال��، من�اجما��

ضعف�ما��س��لكھ�دول�ا��نوب،�و�بلغ�متوسط�دخل�الفرد��12من�س�ان�الكرة��رضية،�و�س��لك��%25الس�ا�ي�بحوا���

  .ضعف�من�متوسط�دخل�الفرد����دول�ا��نوب�20ف��ا�بحدود�

��س��الك�   �مستو�ات ��� �متواصلة �تخفيضات �إجراء ��� �تت��ص �الغنية �للبلدان �بال�سبة �املستدامة فالتنمية

�ا��ياة �أسلوب ��� ��غي���جذري �وإحداث �الكفاءة �مستوى �ع���تحس�ن �وذلك �الطبيعية، �واملوارد �للطاقة و�ع���. املبددة
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�� �أيضا �املستدامة �من�التنمية �وا��د �ضرورة، �دون ��خرى �البلدان ��� �البيولو�� �التنوع ���دد �ال�� غي���أنماط��س��الك

  .اس��الك�الدول�املتقدمة�للمنتجات�ا��يوانية�امل�ددة�باالنقراض

يلة�بأن�تضطلع�بالصدارة����استخدام�تكنولوجيات�إن�الدول�الغنية�لد��ا�املوارد�املالية�التقنية�وال�شر�ة�الكف

�و��� �مع�ا، �والعمل �الطبيعية �النظم �نحو�حماية �اقتصاديا��ا �بتحو�ل �القيام �و�� �أقل، �بكثافة �املوارد �و�ستخدم أنظف،

خل���يئة�أسباب�ترمي�إ���تحقيق�نوع�من�املساواة�و�ش��اكية�للوصول�إ���الفرص��قتصادية�وا��دمات��جتماعية�دا

�باعتبار�أن� ��خرى، �البلدان ��� �املستدامة �لتعز�ز�التنمية �واملالية �التقنية �توف���املوارد �أيضا ��ع�� �والصدارة مجتمعا��ا،

  .ذلك�اس�ثمار����مستقبل�الكرة��رضية

باطؤ�صادرات��ذه�املنتجات�من�وذلك�ألن�انخفاض�اس��الك�املوارد�الطبيعية����البلدان�الصناعية�ينعكس�ب�

�إل��ا� �تحتاج �إيرادات �من �النامية �البلدان �يحرم �مما �أك��، �بدرجة ��ساسية �أسعار�السلع �وانخفاض �النامية البلدان

�لتنمية� �ع���الذات �ع����عتماد �يقوم �تنموي �نمط �من ��ذه�ا��سائر��نطالق �ع����عو�ض �وما��ساعد �ماسا، احتياجا

�ن��كتفاء�الذا�ي�و�التا���التوسع����التعاون��قلي���والتجارة�فيما�ب�ن�البلدان�النامية،�وتحقيق�القدرات�الذاتية�وتأم

  .اس�ثمارات���مة����رأس�املال�ال�شري�والتوسع����أخذ�التكنولوجيا�املحسنة

ب�ن�جميع��فراد�داخل�املجتمع�أقرب�إ����تتمثل����جعل�فرص�ا��صول�ع���املوارد،�املنتجات�وا��دمات�فيما

فالفرص�غ���م�ساو�ة����ا��صول�ع���التعليم،�ا��دمات��جتماعية،��را����واملوارد�الطبيعية��خرى�وع���. املساواة

�ت�شيط� �ع�� ��ساعد �املساواة �ف�ذه �التنمية، �أمام ��اما �حاجزا ��ش�ل �السياسية �ا��قوق �من ��ختيار�وغ���ذلك حر�ة

.مية�والنمو��قتصادي�الضرور��ن�لتحس�ن�مستو�ات�املع�شةالتن

���� �ال��ية �الرعاية �ع�� �ا��صول �فرص �و�� �الدخل ��� �املتنامي �التفاوت �من �ا��د ��ع�� �املستدامة فالتنمية

فقراء�الذين�ال�يمل�ون�أرضا����مناطق�أمر��ا�أ�وإتاحة�حيازة��را����الواسعة�وغ���املنتجة�لل.م.البدان�الصناعية�مثل�الو

�التعليم� �فرص �تحس�ن �وكذا �النامية، �الدول �ألغلب �بال�سبة ��و�الشأن �كما �العاطل�ن، �الزراعي�ن �أو�امل�ندس�ن ا��نو�ية

�للمرأة �ال��ية �من�. والرعاية �وغ���ذلك �والتعليم ��را��� �ع�� �ا��صول �فرص �تحس�ن �سياسة �أن �إ�� وتجدر��شارة

  .ات��جتماعية�لعبت�دورا�حاسما����تحف���التنمية�السر�عة�والنموا��دم

�املستدامة �وأمن�التنمية �العسكر�ة ��غراض �ع�� ��نفاق �من ��موال �تحو�ل �البلدان �جميع ��� ��ع�� �أن يجب

  .الدولة�إ����نفاق�ع���احتياجات�التنمية

 �� �ضعف �ال��امج�إن �الكث���من �فشل ��� �الس�ب �طان �التنمية �اس��اتيجيات ��� ��جتماعية �باأل�عاد �تمام

�تحدث� �ال�� ��فراد �ممارسات �تزايدت �حيث �والب�ئة، �املجتمع �ع�� ��ثار�السلبية �من �العديد �ذلك �عن �ونتج التنمو�ة،

���انت�ل�ا�نتائج�سلبية�ع���كث���من�نوا���اضطرابات����الظوا�ر�الطبيعية،�ووصلت�إ���حد�إحداث��عض�التغ��ات�ال�

ا��ياة�ومناطق�مختلفة�من�العالم،�ومن�ثم�دعت�الضرورة�إ���توجيھ�ا�تمام�أك���لل�شر����السياسات�وال��امج�الرامية�

�كما� �وال��م�ش، �البطالة �الفقر، �قضايا �وخاصة ��جتماعية ���عاد �رعاية �إ�� �الدعوات �تزايدت �حيث �حفز�التنمية، إ��

�شغل�الفكر�التنموي�با��وانب�ال�شر�ة�ال�����تم�بمدى�نجاح�التنمية�املحققة����تلبية�حاجات�ال�شر�وتحس�ن�نوعية�ا

  .17ا��ياة�بمعنا�ا�الشامل�للنوا���املادية�واملعنو�ة

  :18و�تضمن�البعد��جتما��  
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،�"تخفيض�معدالت�نمو�الوالدات"�ع���العمل�ع���تث�يت�نمو�الس�ان��التنمية�املستدامة�من�خالل��ذا�البعد

�توف��� �ع�� �وقدرا��ا �الدول �ام�انيات �املحدودة�وع�� �ع���املوارد�الطبيعية �حادة �يؤدي�إ���ضغوط �للس�ان فالنمو�امل��ايد

  .ا��دمات�الالزمة���ميع�الس�ان

ا����التنمية�املستدامة،�فاالتجا�ات�ا��الية�نحو�توسيع�املناطق�ا��ضر�ة�يلعب�عنصر�توز�ع�الس�ان�دورا�م�م

�كث���من� ��� �ف�س�ب �امللوثة �واملواد �ب��ك���النفايات �تقوم �فاملدن ���مة، �بي�ية �عواقب �ل�ا �الك��ى �املدن �تطور وال�سيما

  .�حيان����أوضاع�ل�ا�خطور��ا�ع���الناس�وتدمر�النظم�الطبيعية�املحيطة���ا

�كب���ب�ن� �ارتباط ��ناك �فمثال �املستدامة، �للتنمية ��خرى ���عاد �مع �تفاعال�قو�ا �تتفاعل �ال�شر�ة �التنمية إن

�مبادئ� �أ�م ��عت���من �جيدة ���ية �ورعاية �ص�� �غذاء �نقية، �شرب �مياه �ع�� �فا��صول �املستدامة، �والتنمية ال��ة

���داف�املتعلق �ومن�ب�ن �املستدامة، �بال��ةالتنمية �املناطق�: ة ��� �وخاصة ��ولية �ال��ية �الرعاية �احتياجات تحقيق

� �ال�شة �املجموعات �حمايات �املعدية، ��مراض �وكبار�السن"الر�فية، �عن�" �طفال �الناجمة ��خطار�ال��ية وتقليص

  .التلوث�البي��

تمحور�التعليم�حول�ثالثة�أ�داف�كما��عت���التعليم�من�أ�م�املتطلبات�الرئ�سية�لتحقيق�التنمية�املستدامة،�و�  

  .إعادة�توجيھ�التعليم�نحو�التنمية�املستدامة،�ز�ادة�فرص�التدر�ب�وز�ادة�النوعية�العامة: ��

�الواسع� �باملف�وم �فالتنمية �املستدامة، �التنمية �لتحقيق �أساسيا �أمرا �الدو�� �الصعيد �ع�� �الراشد �ا��كم �عد

  .��مستوى�السياسة�فتعا���مسألة�ا��كم�والعالقة�ب�ن�الناس�و�دارة�ا��اكمةارتفعت�إ�

�ن�يجة� �معظمھ ��� �البي�� �ذلك�أن�التد�ور �املستدامة، �التنمية �تحقيق ��� �أساسيا �ركنا �التكنولو�� �البعد يمثل

�تبديد�ال�تخضع�للرقابة �أو�لعمليات �الكفاءة �إ����لتكنولوجيات�تفتقر�إ�� �التحول ��ع�� �كب��،�فالتنمية�املستدامة �حد إ��

��ذه� �ت�س�ب �كما �أد�ى، �حد �إ�� �الطبيعية �املوارد �من �وغ���ا �الطاقة �اس��الك �من �وتقلص �أكفأ �أنظف، تكنولوجيات

���تفي�التكنولوجيات����ملوثات�أقل����املقام��ول،�و�عيد�تدو�ر�النفايات�داخليا،�مع�إبقاء�التكنولوجيات�التقليدية�ال

  .��19ذه�املعاي��

  :20و�تضمن�البعد�التكنولو��  

و���البلدان�املتقدمة�يتم�ا��د�. كث��ا�ما�تؤدي�املرافق�الصناعية�إ���تلو�ث�ما�يحيط���ا�من��واء،�مياه�وأرض  

�البلد ��� �أما �كب��ة، �بنفقات �التلوث �وتنظيف �النفايات �تدفق �ال�شاط�من �نتائج �من �املتدفقة �فالنفايات �النامية ان

الصنا��،�وأشباه��ذه�النفايات�املتدفقة�ت�ون�ن�يجة�لتكنولوجيات�تفتقر�إ���الكفاءة�أو�لعمليات�التبديد،�وت�ون�أيضا�

أنظف،�أكفأ��التنمية�املستدامة��نا��ع���التحول�إ���تكنولوجيا. ن�يجة�لإل�مال�و�فتقار�إ���فرض�العقو�ات��قتصادية

  .واس��الك�طاقة�أقل

��دف�التنمية�املستدامة�����ذا�املجال�إ���ا��د�من�املعدل�العال���لز�ادة�انبعاث�الغازات�ا��رار�ة،�وكذلك�من�

ات�الصناعية،�خالل�ا��د�بصورة�كب��ة�من�استخدام�املحروقات،�وإيجاد�مصادر�أخرى�للطاقة�النظيفة�إلمداد�املجتمع

و�ستوجب�ع���الدول�الصناعية�اتخاذ�خطوات�جر�ئة�ل��د�من�انبعاثات�ثا�ي�أكسيد�الكر�ون،�واك�شاف�تكنولوجيات�

  .جديدة�الستخدام�الطاقة�ا��رار�ة�بكفاءة�أكيدة
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��وزون�ا��امية �طبقة �تد�ور �دون �ا��يلولة ��ع�� جاءت�مطالبة�" كيوتو"لألرض،�فاتفاقية��التنمية�املستدامة

بالتخلص�تدر�جيا�من�املواد�الكيميائية�امل�ددة�لألوزون،�وتو���بأن�التعاون�الدو���ملعا��ة�مخاطر�الب�ئة�العاملية��و�أمر�

 .أ�جعل�ا�ترفض�التوقيع�ع����ذه��تفاقية�ما�دام�ال�أحد��ستطيع�إجبار�ا�ع���ذلك.م.مستطاع،�لكن��عنت�الو

�ال� ��نا �و�ستدامة �مستدامة، �تنمية �تحقيق �تتوفر�ألجل �أن �يجب �ال�� �الشروط �أ�م �من �الراشد �عت���ا��كم

  .�ع����ستمرار�ة�بل��ع���نتائج��ستمرار�ة�املتطورة

  :ة�با��كم�الراشد�يمكن�قراء��ا�من�خالل�ثالثة�زوايا���إن�عالقة�التنمي  

.�شمل�ا��ضر،�الر�ف،�جميع�الطبقات��جتماعية�والفئات�بما�ف��ا�املرأة�والرجل

أي�التوز�ع�العادل�لل��وة�ب�ن�الدول�الغنية�والدول�الفق��ة،�وعالقات�دولية�ت�سم�بقدر�من��ح��ام�واملش��ك�

.�ي�والقواعد�القانونية��سا

  .أي�مراعاة�مصا����جيال�ا��الية�و�جيال�الالحقة

وال�يمكن�ا��ديث�عن�التنمية����ظل�وجود�سوء��سي���للموارد�ال�شر�ة�واملادية�املتاحة�خاصة����املرحلة�ال���  

  .أعد��ا�ا��زائر�لالنطالق����عملية�التنمية�وال��وض��قتصادي

يرتبط�ا��كم�الراشد�ارتباطا�وثيقا�بالتنمية�و�و�ضروري�إلتمام�ا�وخصوصا�التنمية�املستدامة،�و�مكن�تحديد�

  :لتا��عناصر�ا��كم�الراشد�وعالقتھ�بالتنمية�من�خالل���تمام�باملرتكزات�التالية�والعمل�ع���تطو�ر�ا����ا��زائر�و����ا

إن��س�ثمار����املورد�ال�شري�أصبح�ضرورة�م��ة�ل�افة�ال�يئات�واملنظمات�العاملية،�و�التا���أصبح�ينظر�إليھ�

�إدارة� �من �املف�وم ��ذا �وتطور ��دار�ة، �املنظمة �ع�� �ملقاة �اجتماعية �ت�لفة �ول�س �وط�� �ناتج �وتحقيق �مضافة كقيمة

�املو  �إ�� �التعليم��فراد �ع�� �سبق �ما �يقتصر�ع�� ��عد �فلم �ال�شري، �املورد �و�و�تنمية �آخر�أال �مف�وم �إ�� �ال�شر�ة ارد

�اتخاذ� ��� �ا��ميع �ومشاركة �التعليم �نوعية �السلوك، �التفك��، �تطو�ر�أنماط �مثل �أخرى �مفا�يم �إ�� �امتد �بل والتدر�ب

��عبئ �ثم �ومن �العمل �وأساليب �طرق ��جتماعية، �والعالقات �تفك���م�القرارات �مجاالت �نحو�توسيع �والعامل�ن ��فراد ة

�ف��ا �التحكم �ع�� �قدرا��م �للموارد�. وز�ادة �ا��ديد �املف�وم �عن �الت�لم ��حوال �حال�من و�خصوص�ا��زائر�ال�يمكن�بأي

�لدى� �املتاحة �الوسائل ��ل �توجد �أين �املتطورة �الدول ��� �ا��اصل �بالتقدم ��عد �تلتحق �لم �املؤسسات �دامت �ما ال�شر�ة

لفرد�العامل�والتعب���ع��ا�ب�ل�حر�ة،�أيضا�التكفل�التام���ذا�العامل�املحقق�لإلنتاجية،�كما�ينظر�إليھ�ع���أنھ�القاطرة�ا

�ساسية���ميع��صالحات،�باملقارنة�مع�ذلك�ما�يمكن�قولھ����ا��زائر�و��ل�موضوعية�أنھ�بالرغم�من�إصرار�السلطات�

وف���الوسائل�املادية�واملالية�من�أجلھ،�لكن�لم�يالحظ�أثر�ذلك�ع���تنميتھ�نفسيا،�العمومية�ع���التكفل���ذا�العنصر�وت

�حالة� �حول �و�ناك ��نا �السنو�ة�املقدمة�من ��حصائيات �والدليل�ع���ذلك ��شباع �درجة �واقتصاديا�بتحقيق اجتماعيا

� �للبحث �املقدمة �امل��انية �وحول �الدولة �إطارات �من �املئات ��ع�ش�ا �ال�� ��حتقان �تتجاوز �لم �ال�� �أحسن��%1العل�� ��

فمجال���تمام�ينصب�إذن�ع���جانب��نفاق��س�ثماري�����ذا�املورد�تكمن����التعليم،�الت�و�ن�والتدر�ب�. �حوال

  . باعتبار��ذه�العناصر�مجتمعة�تحقق�فوائد�ونتائج�ع���املدي�ن�املتوسط�والبعيد�للفرد�واملؤسسة

�الدولة�جغرافيا،�و�عتماد�ع��� �مناطق و�تأ�ى��ذا�باعتماد�السلطة�الالمركز�ة�ل���ومة�وتوز�ع�ا�ع���مختلف

�الرقابة�وترسيخ� املشاركة�التامة�ألفراد�املجتمع����تلك�املناطق�واح��ام��افة�ا��قوق�وا��ر�ات��ساسية،��عز�ز�مف�وم
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وقرب�املواطن�من��دارة،�فللقضاء�ع���املشا�ل��جتماعية�ال���يتخبط�مف�م�ا��كم�الراشد،�والذي�دعامتھ��تصال�

  ف��ا�املواطن��ا�عدام�املرافق�العمومية�وعدم�نجاع��ا�يكمن����إيضاح�عالقات�التعاون�و�تصال�ب�ن�املواطن�و�دارة،�

� �حقيقية �ديمقراطية �ت�ون �أن �يجب �التمثيل�حيث �ع�� �واملعتمدة �الدولة �إدارة ��� �املشاركة �مف�وم �ع�� مب�ية

ل�افة�فئات�املجتمع�و�عتمد�أساس�املحاسبة�ألي�ح�ومة،�و�ذا�من�خالل�إس�ام��حزاب�السياسية����بلورة�النقاشات�

�بلوغ �ي�ون �ولن �العامة، �املص��ة �ومراعاة �الرأي �باح��ام �و�ذا �الوطنية �املجموعة �داخل �تدور �خالل��ال�� �من �إال ذلك

إضفاء�الرقابة�الشعبية�ال���تتوال�ا�املجالس�املنتخبة��ش�ل�حر�ونز�ھ�و�ذا�بتحقيق�م�اسب�املواطن�ن�مع�تفعيل�اح��ام�

�مختصة� �محاكم �التقا����أمام �وحق �العادلة �معاي���املحاكمات �وتحديد �استقالل�القضاء �و�عز�ز�مف�وم سيادة�القانون

�وكذا�اح��ام �مستقلون، �التمي����وقضاة �وعدم �املساواة �ع�� �املب�ية ���سان�وخصائص�ا ���قوق �واملحلية املعاي���الدولية

  .وعدم�قابلية��ذه�ا��قوق�للتجزئة�أو��نتقاص

إذ�أن�حيو�ة�املجتمع�املد�ي�تكمن����قدرتھ�ع���تأط���املواطن�ن�للعمل�الطو���واملشاركة����التنمية�ا��قيقية�

�و�ذا� �الفرد �نحو��ي�لة �الوسائل �ب�افة �ودعم�ا �ا��معيات �ل�ذه ��و�السماح �املد�ي �املجتمع �من ��و�مطلوب �فما للبلد،

��دف�إشراك�املواطن����العمل�املش��ك����تنفيذ�املشار�ع�مع��ج�زة�الرسمية����إطار�صنع�السياسات�املحلية،�إضفاء�

  .الرقابة�واملشاركة����تنفيذ�املشار�ع

فالسلطات�املنتخبة�ال���تتو���تنظيم�و�سي���املجالس�املحلية�بطر�قة�شفافة�تؤدي�إ���تفعيل�العوامل�املش��كة�

املسؤولية�وال��ام�نحو�مف�وم�ا��كم�الراشد�الذي�يتطلب�ال��ا�ة����ال�سي���وحياد��دارة�وغرس�روح�املبادرة�والشعور�ب

�ع��� �وال���يع �القائمة �املجتمع �مؤسسات �دعم �ع�� �ال���يع �وكذا �إليھ، �املو�لة �امل�ام �ع�� �ا��ساب �بتقديم املسؤول

  .�س�يل�إجراءات�ت�و���ا�وتفعيل�دور�ا����ا��ياة�العامة

�ن�ال�شر�عية�والتنفيذية�وفتح�نقاشات�واسعة�ب�ن�مختلف�و�ذا�بإلزامية�استقالل�ال�يئة�القضائية�عن�ال�ي�ت

�املوظف�ن� �أجور �تحس�ن �لزم �م��ا �التخفيف �وقصد �الرسمية، �ال�يئات �ش�� ��� �املستفحلة �الفساد �ظا�رة �حول الفاعل�ن

.العمومي�ن�وإقرار�مبدأ�العدالة����التوز�ع�لت�شيط�برامج�التنمية

قا�بالتنمية�و�و�ضروري�إلتمام�ا�وخصوصا�التنمية�املستدامة،�و�مكن�تحديد�يرتبط�ا��كم�الراشد�ارتباطا�وثي

�التطو��،� �العمل ��� �املشاركة �ال�شري، �بالعامل �بال��وض ���تمام �خالل �من �بالتنمية �وعالقتھ �الراشد عناصر�ا��كم

�ا �ال��افة �ف��ا ��ش��ك �حقيقية �فواعل �وجود �فعال، �مد�ي �توفر�مجتمع �الديمقراطية، �روح �والتنظيمات�ترسيخ ��رة

  .امل�نية�وتفعيل�مبدأ�الشفافية����التعامل
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�بإعداد  : �الصناعية �املؤسسات �تقوم �عليھ �بناء ��عمال، �أخالقيات �من �وجزء �اجتماعية �مسؤولية �أصبحت �الب�ئة �ع�� �املحافظة �املعلومات إن

�بأ�شط��ا �ح�� ا��اصة �� ح�فصا وموضوعية سالمة تضمن البي�ية �صنع� ؛ال����� التح�� عيدا�عنع��ا ��� �البي�ية �فاعلية�املعلومات �يظ�ر�مدى و�نا

  .القرارات�ال����عمل�ع���تقليص�املخاطر�ومعا����ا

لك�ولتوضيح�ذ ��دف��ذه�الورقة�البحثية�ع���محاولة�معرفة�مدى�إفصاح�املؤسسات�الصناعية�ا��زائر�ة�عن�املعلومات�ا��اصة�بأ�شط��ا�البي�ية،�����

ومن�أ�م�النتائج�املتوصل�إل��ا�أن�املؤسسة�تقوم��عملية��فصاح�بالبي���من�أجل�ضمان�ا��فاظ�ع���ش�ادة�. تمت�دراسة�مؤسسة��سمنت��ع�ن�الكب��ة

  .الب�ئة �شؤون ا��اصة املحاس�ية �جراءات عن �فصاح �يزو�ا��اصة�بالب�ئة،�وغياب

  .املؤسسات�الصناعية،�التلوث،�املعلومات�فصاح�البي��،� 

 

        Conservation of the environment has become a social responsibility and a part of business ethics. Accordingly, 

industrial company prepares information about their environmental activities in order to ensure the safety and 

objectivity of their disclosure away from personal bias. This demonstrates the effectiveness of environmental 

information in decision-making that reduces and addresses risks. 

        The purpose of this paper is to try to find out the extent to which Algerian industrial companies have disclosed 

information about their environmental activities. To illustrate this, the cement company AIN ELKEBIRA. One of the 

most important findings is that the Foundation conducts environmental disclosure in order to ensure that the ISO 

certification of the environment is maintained, and the absence of disclosure of accounting procedures for 

environmental affairs. 

: Environmental Disclosure, Industrial Company, Pollution, Information. 
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�القرن �إن       ��خ���من �الر�ع ��� �العال�� �الب�ئة����تمام �تواجھ �باتت �املخاطر�ال�� �ن�يجة �البي�ية �بالدراسات العشر�ن

�معظم� ��� �باال�ساع ��خذة �آثار�التلوث �من �الب�ئة �حماية �وإجراءات �بآليات �التوسع ���تمام ��ذا �ع�� �وترتب واملجتمع،

�ع �الطلب �ازديـاد �ن�يجة �املجال ��ذا ��� �م�م �بدور �تضطلع �أن �املحاسبة �ع�� �أصبح �لذا �املالية�البلدان، �البيانات لـى

و�قتصادية�ا��اصة�بالب�ئة�واملوارد�الطبيعية،�ومن��نا�جاء�مطلب��فصاح�البي���للشر�ات،�والذي�ما�زال�ح����ن�

 .الشر�ات���يواجھ�بطئا����تطبيقھ��ش�ل�واسع�

�باملحيط�والب�ئة         �امل�تمة �ا��زائر�من�الدول �خ،�و�عد �ال����س���من �الدول �أ�م �ع���ومن �إ���املحافظة الل�سياس��ا

�يتم� �لم �إذا �امللوثة �أك���السلع �من �السلعة ��عت����ذه �حيث �املحروقات، �ع�� �اقتصاد�ا ��� �اعتماد�ا �من �بالرغم الب�ئة

وتر�ط�ا�����ذا�التعامل�مع�ا��ش�ل�مالئم�ومسئول،�و���من�الدول�الفاعلة����برنامج��يئة��مم�املتحدة���ماية�الب�ئة،�

 .تفاقيات�ومشار�ات�أورو�متوسطية،�عر�ية�و�عاملية����حماية�الب�ئةا�املجال

�����سب�ت�املركبات�الصناعية����حاالت�تلوث�خط��ة����مختلف�املناطق�ال���توجد�ف��ا�مناطق�ال�شاطات�الصناعية�       

لتعاون�مع�وزارة���يئة�با" أس��ي/اي�وس�س"دراسة�اقتصادية�قام�بإعداد�ا�مكتب�الدراسات�السو�سري��ا��زائر،�حسب

�سنة� �والب�ئة��� �با��زائر���2002العمرانية �لالسمنت �مصا�ع �أر�عة �الدراسة �عا��ت �حميدو�ومفتاح�با��زائر�: ، الرا�س

�ز�انة�بو�ران�ومصنع�حامة�بوز�ان�بقسنطينة،�حيث�قدرت��ضرار�ال���أ��ق��ا��ذه�املصا�ع��ر�عة� العاصمة�ومصنع

 .ة�املضافة،�وإن�ت�اليف�محار�ة�التلوث�اقل�من�نصف�ت�اليف��ضرار�وا��سائر��قتصاديةمن�القيم�%79بالب�ئة�بـ

ش�ال��فصاح�الطو���للشر�ات،�أتمثل�إحدى��اد�من�الدراسات�إن�التقار�ر�و�فصاح�البي���ما�زالتيعدالظ�رت�أ        

لت�دون�املستوى�ح������الدول�املتقدمة،�إذ�ال�كما�أكدت�الدراسات�أن�ممارسات��فصاح�الطو�������ذا�املجال�ما�زا

�الدراسات�الـ ����غالبية ��فصاح �ال���تتو�� �الشر�ات ��سبة �ب��م�%50تتجاوز �ضعيفة�مقارنة ��عد �إفصاح �و����سبة ،

رد�الطبيعية�ال�وارث�و�ضرار�البي�ية�ال����عا�ي�م��ا�العالم،�وال���بدأت�تزداد�تأث��ا��ا�السلبية�ع���ال�ائنات�ا��ية�واملوا

�يوم ��عد �يوما �تلزم�، �ال�� �املالية �و�سواق �الدول �ح�ومات �قبل �واملعاي���من �القوان�ن �صياغة �ضرورة �معھ �يتطلب مما

�باإلفصاح� �م��ا�الصناعية �إلزام�الشر�ات�خاصة �جانب �إ�� �البي�� �أدا��ا �عن �تف�� �سنو�ا �تقار�ر�بي�ية �بإعداد الشر�ات

  .أو���ية���دد�أمن�وسالمة�املجتمعالفوري�عن�أية�آثار�سلبية�بي�ية�

�وجو�ري        �م�م �دور �لھ ����� و�فصاح �املص��ة �أ��اب ��طراف �املاضية��مساعدة �قرارا��م �تقييم ،��  ��واملساعدة

إال�أنھ�ومع��عدد�وتنوع�مستخدمي�املعلومات�املحاس�ية�تطور�ال�دف�من��فصاح�،�القرارات�ا��الية�واملستقبلية�اتخاذ

ولم��عد�يقتصر�ع���املعلومات�املالية�فقط�بل��عداه�لإلفصاح�عن�املعلومات�الكمية�والوصفية�خاصة��عدما�،�املحاس��

  .تلوثت�الب�ئة

  : مما�سبق�يمكن�طرح��ش�الية�التالية      

  �ل�تف���املؤسسات�الصناعية�ا��زائر�ة�عن�املعلومات�ا��اصة�بأ�شط��ا�البي�ية؟�      

  :ل�املطروح�تم�صياغة�الفرضية�التاليةولإلجابة�ع���السؤا

  . تف���مؤسسة��سمنت��ع�ن�الكب��ة�عن�املعلومات�ا��اصة�بأ�شط��ا�البي�ية�      

     

 الداخلية و�طراف ج�ة من ؤسسةامل ب�ن وصل حلقة �عد �ا�مخرجا� نإفومنھ� الب�ئة ع��نظاما�مفتوحا� �عت���املحاسبة      

 ال�� والبيانات املعلومات وكمية كيفية ع�� خرجاتامل من �طراف �ذه ستفادةا�مدى وتتوقف أخرى، ج�ة من وا��ارجية

�ا؛��ذا�ما�يحتم�ع����ل�املؤسسات�مراعاة�جميع�ا��وانب�عند��فصاح�وم��ا�تلك�املتعلقة�بالب�ئة�وال���ع� �فصاح يتم

     .ميع�متخذي�القراراتأصبحت�من�املعلومات�الضرور�ة�ال�����م�ج
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�إ��        �عموماُ ��فصاح �و�ش���مف�وم �الفكر�املحاس�� �ال���يرتكز�عل��ا �وال�امة �الرئ�سية ��ر�ان �أحد ��فصاح أنھ� يمثل

 يجعل مماة،�املكمل حظاتواملال  وا��داول  ال�وامش و�� املالية، القوائم �� الوصفية أو الكمية سواء املالية املعلومات ظ�ارإ

   1. "رشيدة قرارات اتخاذ من تمكي��م لغرض وذلك للمستخدم�ن ومالئمة مضللة غ�� املالية القوائم من

�بأنھ������� �البي�� ��فصاح �الرفا�� �ال�ادي ����" و�عت���عبد �البي�ية �باأل�شطة �املتعلقة �واملعلومات �البيانات �عرض عملية

� �والتقار�ر�الدور�ة �اتخاذ�القوائم ��� �و�رشد�م ��داء �تقييم ��� �املالية �واملعلومات �البيانات �مستخدمي �م�مة ��س�ل مما

  . 2"القرارات

�أنھ������� �ع�� �أيضا �تختلف قوائم �ش�ل امل�تم�ن، إ�� املحاس�ية املعلومات تقديم: "و�عرف  املنفعة باختالف و�يانات

 ومعرف��م الثقا��، مستوا�م و�اختالف ج�ة، من تلك�املعلومات من املستفيدة �طراف باختالف تتأثر امل�شودة،�وال��

  "3.أخرى  ج�ة من �قتصاديةالظروف� بحقيقة

ا حديثة ظا�رة ف�و�البي�� �فصاح ماأ         لضغوط ن�يجة املنصرم القرن  ات�يوثماني سبعي�يات �� بھ �تمام�  زاد �س�يً

 ومعاي�� الدولة �س��ا وقوان�ن �شر�عات �� الضغوط �ذه جسدتت وقد ح�ومية، وغ�� ح�ومية متعددة ج�ات مارس��ا

 الدافع �ان وم�ما أخرى، تارة واملجتمع والعامل�ن واملس��لك�ن املس�ثمر�ن ��اجة تلبية أو تارة، ��ا س��شادلال  محاس�ية

 أ�شط��ا عن البي�ية �رالتقار  إصدار �شأن ع��ا لالتغاف يمكن ال ل��اماتاأمام� نفس�ا وجدت قد ؤسساتامل نإف لإلفصاح

امل��تبة�ع��� و�صابات �ضرارو�الب�ئة مجال �� وال�شغيلية الرأسمالية النفقات عن معلومات التقار�ر �ذه تتضمن بحيث

ا القارئ  �عطي ال�� املعلومات من وغ���ا واللوائح بالقوان�ن ل��ام� عدم ن�يجة العقو�ات،�و واملمتل�ات فراد�  عن� تصورً

ا مؤسسةلل السليم التصرف    .بي�يً

 املختلفة بأطرافھ املجتمع إعالم ؤسساتامل �ستطيع بواسط��ا ال�� الطر�قة أو �سلوب ن���ع���عالبي� �فصاحو�التا����       

  .4كذل لتحقيق مناسبة أداة ��ا امل��قةر�التقار� أو املالية القوائم و�عد البي��، املضمون  ذات املختلفة �شاطا��ا عن

مجموعة�من�املعلومات�املرتبطة�باأل�شطة�املاضية�وا��اضرة�واملستقبلية�املتعلقة�بإدارة�الب�ئة�" كما��عرف�ع���أنھ       

  ."5و�داء�البي��،�و�ل�من�القرارات�والتصرفات�البي�ية

�عن�معلومات�تو���لقارئ�القوائم�امل����� �أو�سلبياً الية�عن�عمليات�الشركة�و�مكن�أن�ي�ون��فصاح�البي���إما�إيجابياً

 .�6ل�تتوافق�أو�ال�تتوافق�مع�متطلبات�ا��فاظ�ع���الب�ئة

�بالبي�����فصاحو�عرف�       �التقار�ر�"نھ�أأيضا ��� ��عمال �مل�شآت �البي�ية �باأل�شطة �واملعلومات�املتعلقة �للبيانات عرض

   ".7البي���والقوائم�املالية�مما��س�ل�عمل�مستخدمي�املعلومات�عند�تقييم��داء

املؤسسة�البي�ية،�إما����صلب��ةومنھ�يمكن�القول�أن��فصاح�البي����و��فصاح�عن�معلومات�ذات�الصلة�بأ�شط      

�أدا��ا� �تقييم ��� �للمساعدة �املص��ة �أ��اب �لألطراف �أخرى �عرض �وسيلة �أي �أو��� �مرفقا��ا، �أو�ضمن �املالية القوائم

  .واتخاذ�القرارات�املالئمة

ا �ان سواء واحد �و �فصاح أن�مف�وم من الرغم �ع�و ����  املحاس���لإلفصاح بال�سبة املالحظ أن الإ بي�يا، أم محاس�يً

ا �عكس ال قد ف�و ��ذا،�املحاس�ية واملفا�يم السياسات ضوء �� �عمال نتائج عرض ع�� يقتصرأنھ� التقليدي  ي�تج ما تمامً

 املرتبطة املعلومات عرض �� نقصإ��� بالن�يجة يؤدي مما ة،بيسل بي�ية آثار من أل�شط��ا املختلفة ؤسساتامل ممارسة عن

 املحاسبة �تاجو  ال�� التحديات أحد �ش�ل بدوره و�ذا البي�ية، بالت�اليف املتعلقة تلك وخاصة،�الب�ئة مجال ���ا�ب�شاط

 �� وال�در التلوث عن الناجمة السلبية ار�اأث شمل�ل ا�سعو  الصناعية ؤسساتامل �شاط ف��ا زاد ال�� �خ��ة السنوات ��

  .��ا املحيطة الب�ئة ع�� ا��طرة السامة املواد
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  :يمكن�تقسيم�أ�داف��فصاح�البي���إ���أ�داف�داخلية�وأخرى�خارجية�كما�ي��       

  

 :���8ما�يأ�ي���داف �ذه ت��كز

 ب�شاطا��ا العالقة ذات �طراف تجاه سمع��ا تحس�ن خالل من السوق  �� للمنظمة التناف��� املركز ��ع املحافظة -

 بي�ية؛وال �قتصادية

 جازةإو  شرعية صفة وجود�ا ع�� يضفي مما ا���ومية وغ�� ا���ومية وال�شر�عات للقوان�ن املنظمة اح��ام إظ�ار -

 ؛ل�شاطا��ا

 بكفاءة يتعلق امفي ف��ا والعامل�ن الشركة مال�ي تخدم أن يمكن ال���واملعلومات تللبيانا جيدة قاعدة �فصاح يوفر -

 �� تتحمل�ا ال�� �ضافية�الت�اليف ��م ع�� �دارة إطالع عن فضال الب�ئة، سالمة ع�� للمحافظة ة املتخذ �جراءات

 ؛الب�ئة حماية

 للعامل�ن والص�� النف��� �ستقرار من ةلحا خلق �� �س�م التلوث من وحماي��ا الب�ئة سالمة بإجراءات املنظمة ال��ام -

 .بھ املرتبطة والت�اليف العمل دوران حدة من يقلل مما،�ف��ا

  

 :9يذكر�من�أ�م�ا�التا��     

 .للمجتمع العامة �عباء تحمل �� ومشارك��ا �جتماعية املسؤولية بمتطلبات املنظمة ال��ام ظ�ري -

ا يمارس ممن والغ�� امللكية حقوق  أ��اب ب�ن التفاوض إلدارة وسيلة �فصاح �عد -  لك�ن��املس� املنظمة ع�� ضغوطً

 .�خرى  �جتماعية وال�يئات ا��م�ور و 

 مما ،السامة املواد �� وال�در التلوث من �اعمل مواقع وسالمة الب�ئة حماية مجال �� املنظمة وفعاليات �شاطات�عكس� -

 .مماثلة أخرى  منظمات �سب��ا قد ال�� و�صابات �ضرار إزاء نونيةالقا مسؤولي��ا يخ��

�ال �ساعد -  تطو�ر عن الفض �داء وتقييم والرقابة التخطيط قرارات تخاذا ع�� املعلومات مستخدمي بي���فصاح

 .الب�ئة سالمة مجال �� والدراسات البحوث

 .السوق  �� خدماتو  سلع من املنظمة تطرحھ بما املس��لك�ن وقناعة رضا كسب -

   :10تظ�ر�أ�مية��فصاح�البي���فيما�ي��       

�حيث� - �من �ع��ا ��فصاح �يتم �ال�� �واملعلومات �البيانات ��� �التوسع �طر�ق �عن �العام �و�فصاح تطو�ر�معيار�العرض

 الش�ل�واملضمون�ل�شمل��داء��قتصادي�والبي���للمؤسسة؛�

جات�امل��ايدة�ملستخدمي�التقار�ر�والقوائم�املالية�من�املعلومات�املتعلقة�باالل��امات�البي�ية�للمؤسسة����تلبية��حتيا� -

 ظل��عدد��ؤالء�املستخدم�ن�وتباين�املعلومات�والبيانات�الالزمة�ل�م؛�

�ب� - �املؤسسة �وفاء �مدى �بتقييم �يتعلق �فيما �املالية �القوائم �ملستخدمي ��قتصادية �القرارات �اتجاه�ترشيد مسئوليا��ا

 املحافظة�ع���الب�ئة�من�التلوث؛

دعم�وز�ادة�ثقة�املجتمع����املؤسسات�ال���تفي�بمسئوليا��ا�البي�ية�و���يع�ا�ع���تنمية�وتطو�ر�أ�شط��ا�والتوسع���� -

ا�أعباء�معا��ة�وتحميل�،�اس�ثمارا��ا،�و���املقابل�ز�ادة�الضغط�ع���نظ����ا�ال���ال�تفي���ذه�املسئولية�لت��يم�أ�شط��ا

 .�ضرار�الناجمة�عن�تلوث�الب�ئة��س�ب�عمليا��ا��نتاجية�
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1. 

يوصف��فصاح��ختياري�عموما�باإلفصاح�خارج�القوائم�املالية،�و�تم�ذلك�بمبادرة�من�الشركة�: -

 ؛11م�تلك�املعلومات��ضافية�ملقابلة�احتياجات��طراف�أ��اب�املص��ةلتقدي

�عن�: - �الصادرة �معاي���املحاسبة �مقتضيات �ع�� �بناء �يتم �الذي ��فصاح ��و�ذلك ��لزامي �فصاح

�التقار�ر  �ملستخدمي �الضرور�ة �املعلومات �عن �باإلفصاح �الشر�ات �تلزم �وال�� �امل�نية، �ما��املنظمات �إ�� �باإلضافة املالية،

تطلبھ�ال�يئات�ذات�العالقة�ك�يئة�سوق�رأس�املال،�وال���تلزم�املؤسسات�املصدرة�لألس�م�بتوف���حد�أد�ى�من�املعلومات�

�لقواعد�ومتطلبات�إدراج�تلك�املؤسسات����سوق��وراق�املالية،�و�التا���يجب�أن�يوفر��ذا�النوع�من� مر�ن�طبقاً للمس�ث

�ا� �����فصاح �التماثل �عدم �تقليل �ع�� ��ساعد �ما �و�ذا ��ختياري، ��فصاح �حالة ��� �املفقود ��فصاح �من ��د�ى �د

�وا��صول� �للبحث �املس�ثمرون �يتحمل�ا �ال�� �البي�ية �تقليل�الت�اليف �ع�� �كما��ساعد �واملس�ثمر�ن ��دارة �ب�ن املعلومات

   .12ع���املعلومات

2. 

  : ��13ي��ناك�مجموعة�من�العوامل�يذكر�من�أ�م�ا      

ناتجة��،تختلف�التقار�ر�امل�شورة�من�دولة�إ���أخرى�ألسباب�اقتصادية�واجتماعية�وسياسية�وعوامل�أخرى : -

��قتص �واثر�الوحدات �البي�ية �التغ��ات �عن ��ضافية �املعلومات �من �مز�د �إ�� �املستفيدين �حاجة ���دف�عن �عل��ا ادية

  .وتحديد�املسؤولية�امل��تبة�عن�أ�شط��ا�ا�املقارنة�بي�

ومدى�توافر�عدد�من�،�الية�باملعلومات�ال���يتم��فصاح�ع��اتتأثر�درجة��فصاح����التقار�ر�امل :-

  :ل��كم�ع���كفاء��ا�وأ�م��ذه�الصفات���الصفات�

  ؛لقرارات�ال���سيقوم�باتخاذ�ا�اغلب�املستفيدين�م��ات�ون�املعلومات�مالئمة�ل�أن §

  ؛ت�ون��ناك�ثقة�����ذه�املعلومات�عند��ستفادة�م��ا�أن §

§ � �واملقارنة �للتحقق �إال�وقابلي��ا ��مر�كية �معاي���املحاسبة ���نة �أثارت �الصدد ��ذا ��� �بالتقار�ر�أن �الواردة املعلومات

 .منفع��ا�ع���مدى��ستفادة�م��ا�أداة�تتوقف�ةاملالية�ل�ست�إال�أداة�مثل�أي

��عت��ه § �حيث ��عتبار�عنصر�املرونة ��ع�ن ��خذ �يجب �بالتغ���و�التا��  املحاسبة جمعية تتم���عناصر�التقر�ر�البي��

  .املناسب �فصاح عناصر من يوي ح عنصر �و التقار�ر توقيت أن �مر�كية

طبيعة�ال�شاط�الذي�و �بالوحدة��قتصادية�مثل���م�الوحدة�ترتبط��ناك�عوامل�:

  .عدد�املسا�م�ن،�إ���غ���ذلك�من�العواملو �أنواع�املنتجات�ال���ت�تج�ا،�و مستوى�التأث���الذي�ت��كھ�ع���الب�ئة،�و تمارسھ

   :14 تتمثل���ثالث�اتجا�ات�من�خالل�امل��تبة�عن���شطة�البي�ية�للوحدة��عن�البيانات �فصاح تحديد يتم

 أو كميا أو وصفيا �ونھ حيث من التقر�ر�ذا� عن النظر ض�غ اوم��قا��،�املالية القوائم عن منفصلة تقار�ر �� �فصاح -

 الطر�قة و�ذه ،�� كما التقليدية املالية يةاملحاس� القوائم ع�� �بقاء معوذلك� جزئيا، أو شامال �فصاح �ان وسواء ماليا،

 .ف�م�ا يصعب ومتعددة كث��ة تصبح املالية القوائم أن �و �فصاح �ذا ع�� �عاب ما؛�لكن�الفصل طر�قة �س��

 بوحدة عنھ و�ع�� املالية، القوائم صلب �� ي�ون  ي؛�أالتقليدية املالية القوائم ضمن بي��ال �داء عن املحاس�� �فصاح يتم -

��و�الت�امل مبدأ يحققان للم�شأة و�قتصادية بي�يةال املعلومات أن باعتبار يةنقد ��فصاح �من �النوع �و�عت����ذا ،

 .ملفضلا

 �ذا ع�� �عاب ما؛�لكن��دارة مجلس تقر�ر �� أو للم�شأة السنوي  التقر�ر �� لبي��ا �داء عن املحاس�� �فصاح يقتصر أن -

 .عل��ا الرقابة و�صعب مختلطة، تصبح ملاليةا القوائم أن �فصاح
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  :حدد�مجلس�معاي���املحاسبة�املالية�نوع�وطبيعة�املعلومات�املف���ع��ا�وال���يجب�أن�تتضمن�املحاور��ساسية�التالية�

�والسياسا - �ال��امج �و�تضمن �البي�ية، �و��شطة ��جراءات �عن �الب�ئة،��فصاح �ع�� �ل��فاظ �املؤسسة �ت�ب��ا �ال�� ت

أضف�إ���ذلك�التحس�نات�ال���قامت���ا�املؤسسة،��جراءات�ال���وضع��ا�املؤسسة�ل��د�من�آثار�التلوث�ومدى��ل��ام�

  .بمعاي���حماية�الب�ئة

  .�فصاح�عن��جراءات�املحاس�ية�ا��اصة��شؤون�الب�ئة -

  .والت�اليف�البي�ية�فصاح�عن�املوجودات�واملطلو�ات� -

�عد��طالع�ع���وثائق�املؤسسة�ع���مستوى�دائرة�املحاسبة�التحليلية�تب�ن�أن�الت�اليف�البي�ية�ال���تتحمل�ا�     

�مجمو  �إ�� �تقسيم�ا �يمكن �بمجمل�ا �تحس�ن�املؤسسة �قصد �ج�ود ��عدة ��خ��ة �السنوات ��� �املؤسسة �قامت �كما عات،

�العملية� �ضمن �حديثة �وأوتوماتيكية �إلك��ونية �تقنيات �أدخلت �فقد �جبارة، �ت�اليف �لذلك �ن�يجة �وتحملت �البي��، �داء

�تلك�املسا�� �و�النظر�إ�� ��ساس ��ذا ����أن�واحد،�وع�� �للب�ئة �وصديقة �من�ا��ودة ��ذه���نتاجية�ترفع يمكن�تقسيم

  :الت�اليف�إ��

ملعا��ة�الغبار�والغازات�املنبعثة� Filtre a manche تم�تركيب�مصفاة�ك�سية�2006خالل�سنة�: شراء�املصا���الك�سية -

�مردوديتھ� �ملدى �معرف��م �لعدم �واملحاسبة�و�ذا �بال�سبة�لقسم�الب�ئة ��ذا��مر�الذي�أعت���كمغامرة �الفرن ع���مستوى

مليار�سن�يم،�وتجدر��شارة�إ���أن�شركة�ع�ن��100ومدى�فعالية��ذا��س�ثمار�ال��م�الذي�بلغ�حوا����ع���املؤسسة

تركيب�مصفاة�ك�سية�أخرى�ع���مستوى��2007كب��ة����أول�شركة����ا��زائر��عتمد��ذه�التقنية،�ليتم��عد�ذلك�سنة�

،�وقد�أدى�استعمال��ذه�التقنية�إ���2009سنة��ورشة�طحن��سمنت؛�وتركيب�أخرى�ع���مستوى�ورشة�ت��يد�ال�لنكر 

التقليل�من�استعمال�املاء�والك�ر�اء،�و�التا���ا��فاظ�ع����ذه�املوارد�الطبيعية�ال�امة،�أما�باستعمال��ذه�التقنية�أصبح�

�ا �عن �السامة �الغبار�والغازات �وتفصل �الضغط �بقوة ��عمل �املصا�� ��ذه �أن �إذ ��الت �لت��يد �فقط ��ستعمل ل�واء�املاء

�إ��� ��عاد �فصلھ �يتم �الغبار�الذي �أن �كما �جدا، �ض�يلة �ف�� �مالحظ��ا �ال�يمكن �املنبعثة �ال�سبة �أن �بحيث �كب��ة ب�سبة

 . ورشات��نتاج�قصد�استعمالھ�����نتاج�مما�أدى�إ���الرفع�من�الطاقة��نتاجية

،�والغازات�)سھ�مادة�ال�لنك���النصف�املصنعأسا(إ�شاء�املصفاة��نبو�ية�ع���مستوى�منطقة�الط���حيث�تمنع�الغبار -

 .السامة�املح��قة�ال���ت�بعث�من�الفرن�من�التطاير�إ���ال�واء�وال��بة�وتوجھ�مباشرة�إ���املصا���الك�سية

�الضوضاء - ���فض �الصمم،�:  شراء�وسائل �الضوضاء�ال���قد�ت�س�ب��� قامت�املؤسسة�باقتناء�خوذة�خاصة�إليقاف

كما�قامت�باقتناء�نظارات�خاصة�تحد�من�تأث���الغبار�ع����،الذين��عملون�ع���مستوى�تلك�املصا���و�ذا�حماية�للعمال

 .الرؤ�ة

وتتمثل����الت�اليف�ال���تتحمل�ا�الشركة�أثناء�عملية�فرز�ونقل�النفايات�وجمع�ا،�: ت�اليف�التحكم�����سي���النفايات -

�قص �طح��ا ��عاد �حيث �للورشة �إعاد��ا �حالة �العمال�فمثال��� �طرف �من �ج�دا �العملية ��ذه �تت�لف �استعمال�ا �إعادة د

 .وطاقة�ك�ر�ائية�وحرار�ة����حالة�حرق�ا�الستكمال�إنتاج�ا

 .ت�اليف�ت�و�ن�العمال����املجال�البي���وتدر���م�إضافة�إ���ال��بصات�داخل�وخارج�الوطن -

لشركة�لقاء�قيام�ا�بأ�شطة�قياس�ومتا�عة�املناطق�ال���تتمثل����جميع�الت�اليف�ال���تتحمل�ا�ا: ت�اليف�قياس�امللوثات -

تخرج�م��ا�امللوثات�و�ذا�من�أجل�ضمان�ا��فاظ�ع���ش�ادة��يزو�ال���تحصلت�عل��ا�بحيث�يتم�إعادة�مراقبة�ال�شاط�

يزو�تمكنت�املؤسسة�من�ا��صول�ع���ش�ادة�� �2008نھ����سنة�أوقياس�امللوثات��ش�ل�دوري�وإال����ب�م��ا،�علما�

 .���2004ة��14001
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أوتوماتي�ي�لقياس�أج�زة�لقياس��سب�التلوث،�ومن�بي��ا�ج�از�املصنع��ستعمل�: �صول�املتخصصة����الرصد�البي�� -

يتم�فرض�ضر�بة��3م/ملغ�50وإذا�تجاوزت��سبة�الغبار�3م/حيث�يق�س��سبة�الغبار�املنبعثة�����ل�دقيقة�ب�ملغ،�الغبار

  .نون�املسموح�بھ�ل�سرب�الغبارع���الشركة�لتجاوز�ا�القا

إن�املؤسسة�متعاقدة�مع�مخابر�خارجية�تقوم�بتحاليل�دور�ة�ل�سب�: ت�اليف�الدراسات�البي�ية�وتحاليل��سب�التلوث -

ال���تزود�املصنع�باملياه�املستعملة،�و�تم� les forages تلوث�املاء،�حيث�يتم�تحليل�املياه�الداخلة�وا��ارجة�من��نقاب�

 .�ذه�املياه�ومتا�عة��سب�التلوث�ف��ا��ش�ل�دوري�تحليل�

يتم�مراجعة��داء�البي���للمؤسسة�من�قبل�: يزو �  ادة�ش ��ع ا��صول  وت�اليف البي�� التدقيق أو جعةراامل ت�اليف -

 .مالية�و�ذه�العملية�ت�لف�الشركة�مبالغ. ال�يئة�املانحة�لش�ادة��يزو��ش�ل�دوري�قبل�تجديد�فعالية��ذه�الش�ادة

�إزالة�الغبار - �املحيط�: ت�اليف �وتنظيف ��سمنت، �تفر�غ �ومنطقة �واملصا�� �الورشات�و�الت �إزالة�الغبار�من �يتم حيث

�والس�ان �العمال �سالمة �لضمان �عموما �وا��ار�� �عمليات�. الداخ�� �من �النوع ���ذا �تقوم ��ن ���د �املؤسسة والزالت

 .التنظيف

�امل - ����ار�وخلق �غرس �ا��ضراءت�اليف ���ذا�: ساحات �خاصة �مؤسسات �مع �بالتعاقد �املجال ��ذا ��� �املؤسسة تقوم

�ا��ما��� �ا��انب �للشركة�و�ذا�حفاظا�ع�� �الداخ�� �املحيط ��خضر��� �با��انب ��عتناء �يتم �حيث �ال�شاطات النوع�من

 .كما�تقوم�تلك����ار�بمنع�وإنقاص�تطاير�الغبار�داخل�املؤسسة

قامت�الشركة�بوضع�إجراءات�خاصة�بالنفايات�ومتا�ع��ا�فقامت�بوضع�مسئول�عن��سي���: اياتت�اليف�معا��ة�النف -

 .�ل�نوع�م��ا،�كما�حددت�ل�ل�نوع�م�ان�للتخز�ن�املؤقت

�للب�ئة - �امللوثة �ال�شاطات �مقابل �دفع�ا �الواجب �والرسوم �الضرائب �التلوث�: ت�اليف �عن �الضرائب �بدفع �تقوم الشركة

ا��اص�بإعادة�ا��بل�إ���ما��ان�عليھ��عد�ان��اء�العمليات�التفج��ية،�أما�بال�سبة�لبا���الغرامات��البي��،�وكذا�ا��ساب

�شركة� �ملكية �أن �إ�� �راجع �والس�ب �بدف�ا �تقوم �وال �الشركة �تتحمل�ا �فال �امللوثة �ال�شاطات �ع�� �الدولة �تفرض�ا ال��

  .بفرض�غرامات�مالية�ع���نفس�ا�سمنت�لع�ن�كب��ة��عود�للدولة�و�ناء�عليھ�فال�تقوم�الدولة�

�فحسب������� �عل��ا، �يمثلھ �ا��طر�الذي �ومدى �الب�ئة �ع�� �تأث����شاط�ا �حول �بي�ية �بدراسات �قامت �الشركة �فان كذلك

��ل��145-07قانون  �فإن �الب�ئة �التأث���وموجز�التأث���ع�� �دراسة �ع�� �املصادقة �وكيفيات �ومحتوى �تطبيق �ملجال املحدد

  .  ئة�ملزم�بالقيام�بدراست�ن��ما�دراسة�التأث���ودراسة�ا��طرمشروع�يؤثر�ع���الب�

��صلية�     �امل�ان ���الة �وعرض �والب�ئة �املشروع �ملنطقة �وصف �ف��ا �يتم �التأث���ال�� �بدراسة �الشركة �قامت وقد

ار�امل��اكمة��ش�ل�دقيق�قبل�انطالق�إنجاز�املشروع،�ثم�تقدير�أصناف�وكميات�الرواسب�و�نبعاثات�وجميع��ثار�و�ضر 

ال���تحصل�خالل�ف��ة�إنجاز�املشروع،�والقيام�بالبحث�عن�مجمل�التداب���ال���يتم���ا�تدارك��ذه��ثار�وتقليص�ا،�ومن�

ثم�متا�عة�تنفيذ�ا�فعليا،�وإعطاء�القيمة�املالية�امل��تبة�عن�ذلك،�كما�قامت�بتقييم�وتقدير�التأث��ات�املستقبلية�املباشرة�

  .ل�شاط�ع���الب�ئةوالغ���مباشرة�ل

�حوادث�     �وقوع �حالة �يتأثر��� �أن �املحتمل �من �الذي �املجاور �املحيط �بوصف �بموج��ا �ا��طر�فقامت �دراسة أما

�واملالية� ��ثار�املحتملة��قتصادية �خطور��ا،�وتحليل�ملجمل �حسب�درجة �ل�ا �املس�بة �املخاطر�والعوامل �ملجمل وتحليل

  .ة�وقوع��ذه�ا��وادث�ع���مستوى�الشركةع���الس�ان�والعمال�والب�ئة����حال

 plan d’intervention interneسنوات�مع�عرض�مخطط�التدخل�الداخ���5وتقوم�املؤسسة���ذه�املراجعة�البي�ية��ل      

���إطار�ا��صول�ع���رخصة��ستغالل�ال����ش�د�بأن�الشركة�مطابقة�ألح�ام�أمن�وحماية�ماكن�املعرضة�ل��وادث�لأل 

  .�ئةو��ة�الب

�عد��طالع�ع���وثائق�الشركة�تب�ن�أ��ا�ال��ستعمل�نموذجا�خاصا�باملحاسبة�ع���الت�اليف�البي�ية،�بل�يتم�إدماج�ا�       

كت�اليف�عادية�للدورة�ع���ش�ل�مصار�ف��األجور�ا��اصة�بتحس�ن�املحيط�إلرجاعھ�إ���ما��ان�عليھ�واملواد�املس��لكة�

�اس�ث �ش�ل �أو�ع�� �العمال �املالية��ماية �القوائم �طر�ق �عن �فإن��فصاح�عن�الت�اليف�البي�ية�يتم �عليھ �و�ناء : مارات،
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�ك�سبة� �البي�ية �الت�اليف �مؤشرات �بحساب �إضافة�إ���ذلك�تقوم�املؤسسة �النتائج، �حسابات �وجدول �املركز�املا�� قائمة

  . اليةمن�كمية��نتاج�أو�من��لفة��نتاج�أو�إ���املبيعات�أو�إ���الت�اليف��جم

��قليم�      ���يئة ��وزارة �البي�ية �للسلطات �بتقديم�ا �ملزمة �تقار�ر�بي�ية �بإعداد �وسنوي �دوري ��ش�ل �الشركة �تقوم كما

،�ونظام�)سواء��انت�املؤشرات�إدار�ة،��شغيلية�أو�بي�ية(والب�ئة،�إضافة�إ���التقار�ر�الداخلية�عن�مؤشرات��داء�البي���

ذه�التقار�ر�ع���مستوى�شبكة�املعلومات�الداخلية�و���تحتوي�ع���معلومات�وصفية�وكمية��دارة�البي�ية�و�تم�وضع��

ا��،�كما�تقوم�بتوف���معلومات�... عن�أ�شطة�الت�و�ن����املجال�البي���وأ�شطة��دارة�البي�ية�ومؤشرات�اس��الك�الطاقة�

�ع��� �توفر�ا �ال�� �املعلومات �إ�� �إضافة �البي��، �مسار�ا �حول �من�لإلعالم �عل��ا �املتحصل ��الش�ادات ��لك��و�ي موقع�ا

ومن�ب�ن�املعلومات�ال���يتم�تقديم�ا�ضمن��ذه�التقار�ر�تلك�املعلومات�الوصفية�. النظم�البي�ية�العاملية�وا��واز�البي��

تأم�ن�ع���مخاطر�والنقدية�عن�مشار�ع�ا��س�ثمار�ة�ا��الية�واملستقبلية����إطار�حماية�الب�ئة،�املعلومات�املالية�عن�ال

�البي�ية� ��دارة �لنظام �ا��ار�� �التدقيق ���ان �تحفظات �إلزالة �البي�ية ��دارة �إجراءات �حول �معلومات �وكذلك الب�ئة،

  .وتحس�ن�الوضعية�البي�ية�للمؤسسة����إطار�حماية�الب�ئة�وال��ة�والسالمة�امل�نية

      � �مؤسسة �سبق�يمكن�القول�أن �خالل�ما �لمن ��سمنت �الكب��ة�صناعة �من�خالل�ع�ن �البي�ية �ل��وانب تو���ا�تمام

�إجراءاتٳ ��تحاذ�ا �وتنظيمية ��وعمليا�يٳدار�ة �تقليل �طر�ق �عن �البي�� �التلوث �من �با��د �خالل�ا �من ��نبعاثتل��م

�إ���التحس�ن�املستمر�إال�أن�أ،��نتاجيةواملخلفات�الناتجة�عن��شاطا��ا� ف�عن�ا��وانب�والت�الي�عملية��فصاحضف

� �والتقار�ر�املالية �املالية �القوائم ��� �البي�ية ��جراءات��و�ل��امات �عن �باإلفصاح �تقوم �حيث �ما، �حد �إ�� ف�و�مقبول

و��شطة�البي�ية،�أضف�إ���ذلك�التحس�نات�ال���قامت���ا�املؤسسة،�و�جراءات�ال���وضع��ا�املؤسسة�ل��د�من�آثار�

ب�ئة،�و�فصاح�عن�الت�اليف�البي�ية،�وغياب��فصاح�عن��جراءات�املحاس�ية�التلوث�ومدى��ل��ام�بمعاي���حماية�ال

  .ا��اصة��شؤون�الب�ئة

�صناعة��سمنت�تنجر�ع��ا�مشا�ل�بي�ية�كب��ة�وال����عود�آثار�ا�ع���ال�واء�واملاء�وال��بة،��ذه�العناصر�ال���       إن

�وج �ع�� �ا��ية �ال�ائنات �ل�ل �ا��ياة �عصب �إضافية��ش�ل �ت�اليف �تحمل �إ�� �املؤسسة ���ذه �أدى ��مر�الذي ��رض، ھ

  .خارجة�عن�ت�اليف�العملية��نتاجية،�وال���تم�إدراج�ا�تحت�اسم�الت�اليف�البي�ية

�املعلومات�      ��ذه �أن �علما �القرارات، �ع���اتخاذ �ال����ساعد �امل�مة �البي�ية �املعلومات ��و�ت�ي�ن �البي�� إن�دور��فصاح

  . أن�ت�ون�حقيقية�وغ���مضللة�و�التا���تتم���بالشفافيةيجب�

  :وقد�خلص�البحث�إ���ما�ي��        

ال�يزال��فصاح�املحاس���عن���شطة�البي�ية����ا��زائر����مراحلھ��و���متع��ا�بحكم�أنھ�ت�لفة�إضافية،�فضال�عن� -

 .قص�خ��ة��طارات�العاملة����ميدان�الب�ئةعدم�توافر�املعلومات�املالية�ا��اصة�بالتلوث،�أضف�إ���ذلك�ن

  .صعو�ة�فرز�الت�اليف�البي�ية�من�الناحية�املحاس�ية�عن�با���الت�اليف��خرى  -

املحاسبة�البي�ية�تقوم�أساسا�ع���مدى�نجاح�املحاسب�ن����حصر��افة�الت�اليف�املتعلقة�بالبي�ية�وقياس�ا�قياسا�كميا� -

 .اأو�نقديا�ومن�ثم��فصاح�عل��

 .�عد�مش�لة�القياس�املحاس���البي���أك���املشا�ل�صعو�ة�����فصاح�عن�املعلومات�البي�ية�للمؤسسة�الصناعية -

يتم��فصاح�عن�الت�اليف�البي�ية�الكمية�ضمن�قائمة�املركز�املا���وجدول�حسابات�النتائج،�كما�يتم�كذلك�من�خالل� -

ل�مجمل��نفاق�الرأسما���وا��اري�الذي�ي�ون���دف�حماية�الب�ئة،�كما�تقار�ر�ال�سي���ال���تتضمن�معلومات�كمية�حو 

 .يحتوي�ع���معلومات�وصفية�عن�مجمل��جراءات�ال���تقوم���ا�الشركة����نفس��طار

 تطبيق��فصاح�املحاس��؛تج���املؤسسات�ع���ا�عدام�قوان�ن�صارمة�و�فعالة� -

  :تقديم�التوصيات�التالية�بناء�ع���النتائج�املتوصل�إل��ا�يمكن     
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يجب�القيام�بتطو�ر�نموذج�لإلفصاح�املحاس���البي���يخص�و�شمل��ل�املعلومات�والت�اليف�البي�ية����الشركة�سواء� -

 .�انت�كمية�أو�وصفية�أو�م�ما��ان�نوع�ا

  ؛لإلفصاح�املحاس���إلزاماقانو�ي�أك����إطار توف��� -

 ام�بتطبيق�قواعد��فصاح�ع���الشر�ات�ال���تب�ن�عدم�ال��ام�ا؛تطبيق�عقو�ات�صارمة�خاصة��عدم��ل��  -

 ضرورة�إعداد�دورات�تدر��ية�خاصة�بإطارات�املحاس�ية�حول�كيفية��فصاح�عن�املعلومات�املالية�املتعلقة�بالب�ئة؛ -

لقرارات�املتخذة�من�ن�الفصل�ب�ن���شطة��قتصادية�للوحدة�و��شطة�البي�ية�و�فصاح�ع��ا�يؤدي�إ���تحس�ن�اإ -

 .قبل��دارة

���حالة�عدم�إم�انية�القياس�النقدي�لآلثار�البي�ية�نو����بالقياس�الك���أو�الوصفي�و��ذا�فان�املعلومات�الناتجة�عن� -

  .�ثار�البي�ية�سوف�تأخذ��ع�ن��عتبار�عند�اتخاذ�القرارات

:  
  .200،�ص�2000دمشق،� جامعة م�شورات ،�املحاسبة ةحمدان،�نظر� مأمون  ، القا��� حس�ن - 1

�،�مجلة�جامعة��شر�ن،�سلسلة�العلوم��-  2 �وإم�انية�قياسھ�محاس�يا �الثقيلة �والقانونية،�عبد�ال�ادي�الرفا���وآخرون،�التلوث�البي���الناجم�عن�الصناعة قتصادية

  .227،�ص�3�،2008،�العدد30املجلد�

  48 ص ، 1998 ، 71 العدد الصنا��، التعاون  مجلة الب�ئة، لتلوث املحاس�� القياست�إجراءاا��يا��،� نا�� وليد�- 3

�والتمو�ل،��لية�التجارة،�جامعة�ا�امل�أحمد�محمد،�تحليل�دور�املعلومات�البي�ية����اتخاذ�القرارات،�دراسة�نظر�ة�وعملية،��- 4 �للتجارة لعدد�الثا�ي،�املجلة�العلمية

  .14،�ص�2004طنطا،�

5 - Mitchell Jason et al, Voluntary Environmental Reporting Practices: a Further Study of ` Poor ' Environmental Performers, 2004, p 19. 

�والتجار�ة،��لية�تجارة�ب���ش�اب،�جمعة�إبرا�يم،�دور�املعاي���املحاس�ية����توثيق��داء�البي������م�شآت��عمال�املصر�ة،�العدد�الثالث،�مجلة�الدراسات�امل�-  6 الية

  .88،�ص�2001سو�ف،�جامعة�القا�رة،�

7 - Gadin E, Environmental Disclosure Clarendon Press, Oxford, 2000. 

8 - Farghally , A Future Studies In Environmental Accounting & Natural Resources, Accounting Journal ,Vol 65, No33, 1997, PP75-76 

  .14،�ص�2009مطاوع�السعيد�السيد�مطاوع،�املحاسبة�عن�الت�اليف�البي�ية،��لية�التجارة�بن�ن،�جامعة��ز�ر،��- 9

10 -Boesso, Giacomo, Form of Voluntary Disclosure: Recommendation and Business Practices in Europe and U.S, April, 2002, p 3. 

دور�ة��دارة�العامة،��لية�التجارة،�جامعة��مام�محمد�بن�سعود��سالمية،� ،45يم،�معوقات��فصاح�البي������التقار�ر�املالية،�العدد��ول،�املجلد�أبو�العزم�ف��- 11

  .49: ص

املسا�مة�السعودية،�جامعة�امللك�سعود،�الر�اض،��تر�ي،�محمود�إبرا�يم�عبد�السالم،�متطلبات��فصاح�العامة�وقياس�مدى�توافر�ا����التقار�ر�املالية�للشر�ات�- 12

  .30 -27: ،�ص1985

  .197 ص،�2002 والتوز�ع،�عمان، لل�شر املس��ة دار املعاصرة، املحاس�ية وآخرون،املشا�ل الفضل مؤ�د�- 13

14- Matthew V. Tilling, Refinements to Legitimacy Theory in Social and Environmental Accounting, Flinders University, South Australia sur le site : 

http://www.flinders.edu.au/sabs/business-files/research/papers/2004/04-6.pdf - 
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  عبا����طالل  أوالد�زاوي�عبد�الرحمان

  جامعة�محمد�الشر�ف�مساعديھ�سوق�أ�راس  جامعة�محمد�الشر�ف�مساعديھ�سوق�أ�راس

ouledzaoui80@gmail.com  abassitalel1994@gmail.com  

:   

�سواء��انت�اقتصادية، �ل�ا �املختلفة ���عاد �عن �ا��ديث �يقودنا�إ�� �تدر�جيا �تطور �الذي �املستدامة �التنمية اجتماعية،� إن�ال��ك���ع���مف�وم

ع�املوارد�وا��فاظ�ع���حق�بي�ية�وح���تكنولوجية�وال����ستوجب�ا��كم�الرشاد�من�اجل�تحقيق�أ�داف�ا�واملتمثلة����ضمان�العدالة����توز�

�ضمان�استدامة�ت ���دف �واملشاركة �والشفافية �العدالة �الراشد�يرتكز�ع�� �فا��كم �ومنھ �م��ا، �و�ستفادة ����استغالل�ا �املستقبلية لك��جيال

 .املوارد�

The focus on the concept of sustainable development, which has gradually evolved, leads us to talk about the various 

dimensions, whether economic, social, environmental or even technological, that require good governance in order to 

achieve its objectives of ensuring justice in the distribution of resources and preserving the right of future generations 

to exploit and benefit from them. , And that good governance is based on justice, transparency and participation in 

order 

 : good  Governance - Sustainable Development - Meeting Needs 
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منذ�ا�ساع��مف�وم�التنمية�املستدامة�و�ان�شاره�عامليا��مع���سعينات�القرن�املا����،أصبح��دفا�جو�ر�ا��س���

الدول�لتحقيقھ�من�خالل�توف���وإشباع�ا��اجات��ساسية�لألفراد�و�ضمان�رفا�ي��م�دون�املساس��بحق��جيال�القادمة��

س�ر�ع���تحقيق�أ�عاد��ذه�التنمية�من�خالل�العقالنية��قتصادية�و�ا��فاظ�ع���املوارد����ظل�ندر��ا�و�كذا�من�خالل�ال

�يلعب� �ولذا � �لتكنولوجيا، �السل�� �و�ستخدام �التلوث �من �و�م�ونا��ا �الب�ئة �ع�� �وا��فاظ �النمو�الديموغرا�� ��� التحكم

تدامة�وذالك�من�خالل�جعل�جميع��طراف��عمل�ل�دف�واحد�و�و�ا��كم�الراشد�محور��ساس����الوصول�لتنمية�املس

��فراد� �لرفا�ية �مشاركة�الوصول �ز�ادة �خالل �من �القدرات�ال�شر�ة �يؤدى�إ���رفـع �عادل �اجتما�� �نظام �بناء �خالل� من

�و�الش �القانون �سيادة �ضمان �وكذا �ج�ة �من � �خيارا��م �،وتوسيع �والسياسية �التنمو�ة �العملية ��� �و�حق�املواطن�ن فافية

  .���اتخاذ�القرار�و�ال���تضمن�حر�ة�الرأي�و�التعب���فراد����املشاركة��

  :وعليھ�وجب�علينا�طرح�ال�ساؤل�الرئ�������ي�

 ما�و�دور�ا��كم�الراشد����تحقيق�التنمية�املستدامة�؟��

تداوال�ع���الصعيد�العال���منذ�منتصف��سعينات�القرن�املا�����ونھ���عت���ا��كم�الراشد�من�املفا�يم��ك�� 

مرتبط�با��وانب��ساسية�للدولة�خاصة�سواء�من�الناحية�السياسية�و�قتصادية�وكذا�املؤسساتية�و�دار�ة،�خاصة�

ة�وان�شار�الفساد��داري����ظل��عا����صوات�حول�الدول�النامية�وخاصة�دول�العالم�الثالث�ال���تك���ف��ا�ال�ديمقراطي

 .واملا���وغ���ا�من�املمارسات�ال����عرقل�حياة�املواطن�وال�تضمن�رفا�يتھ

 

"  Gouvernance"حيث�استخدم�اللفظ�الفر������ ميالدي����فر�سا،�12ظ�ر�مصط���ا��كم�ألول�مرة����القرن�

 la manière de(أو�أسلوب�إدارة�شؤون�الدولة�) و�فن�ا��كمأسلوب�) ( Gouvernement(كمرادف�ملصط����ا���ومة�

piloter les affaires de l'Etat (� �سنة �من �املدن��1478و�ابتدءا ��عض ��� �و�القانو�ي ��داري �للتعي�ن �املصط�� استخدم

��نجل��  �اللفظ �ترجمة �أن �ا��ابري �العابد �محمد �يرى �و ،� �ال�ولندية �السيطرة �تحت ��انت �ال�� �فر�سا ي�شمال

"Governance "عن�� �النيولي��الية ��ع���حسب �الذي �للمف�وم �ا��قيقي �املع�� ��عكس �ال �العر�ية �باللغة �ا��كم �لفظ إ��

و��و�يفضل�استعمال�لفظ��وفرنو�س�) منظمات�املجتمع�املد�ي(و�الرقابة�من�أسفل�) الدولة(ا��مع�ب�ن�الرقابة�من�أع��

  .1كما��و�أي�استعمال�ال��جمة�ا��رفية

مم�املتحدة�فعرفت�ا��كم�الراشد�ع���انھ�ا��كم�الذي�ت�سم�بھ�مؤسسات�الدولة��بالشفافية����عمليا��ا�أما�� 

�الفساد� �من �خالية �أ��ا �ع�� �ينظر�إل��ا �أن �يجب �ال�� �القانونية، �و�جراءات ��االنتخابات، �الرئ�سية ���شطة و�مختلف

  . 2دية�والشفافية�واملساءلة�وسيادة�القانون مسؤولة�أمام�الشعب�و�الذي��عزز��نصاف�واملشاركة�والتعد

�مقري�فعرف�ا��كم�الراشد�ع���انھ�ممارسة�السلطة�السياسية�إلدارة�شؤون�املجتمع����إطار� أما�الدكتور�عبد�الرزاق

���بما�يجعل��ذا�املجتمع�ناميا�ومتقدما�ومتطورا�بمشاركة�جميع�أفراده�و�رضا�م،�و�ما�يجعل�ظروف��ؤالء� ��وقيَ حك�

 . 3دية�واملعنو�ة����تحسن�مستمراملا

�خدمة� ��� �الدولة �مؤسسات �دور �حول �يتمحور �الراشد �ا��كم �إن �القول �يمكن �السابقة �التعر�ف �خالل من

  .املص��ة�العام��ش�ل�يضمن�لألفراد�رفا�ي��م

 

  :4أ�عاد�أساسية�ثالثمف�وم�ا��كم�الراشد�ع����يرتكز 

  :� ��ذا �دون�يتعلق �من �رشادة �ت�ون �أن �فال�يتصور �تمثيل�ا، �و�شرعية �السياسية �السلطة �بطبيعة البعد

منظومة�سياسية�تقوم�ع���أساس�الشرعية�و�التمثيل،�أل��ما��ع��ان�عن�الصلة�ال��يحة�ب�ن�ا��اكم�و�املح�وم�ن،�و�
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�إ���خدمة �و��نصاف �التعاون �الطرف�ن�بما�يحقق ��يجا�ي�ب�ن �التفاعل �إ�� �إطاره��يؤديان ��� �يحقق �الذي الصا���العام

 .مصا����فراد��ش�ل�أشمل

�و�تأم�ن�إستمرار���ا�� يتمحور�حول�عمل��دارة�العامة�و�كفاءة�و�فعالية�موظف��ا،�ف��شيد��دارة�العامة

ن�ن�املعمول���ا،�وال���تحكم�س���بدرجة�عالية�من�الكفاءة�و�الفعالية��عتمد�ع�����تمام�با���از��داري�و�نظمة�والقوا

�لشؤون� �ا��يدة ��دارة �دعائم �ترسيخ �و�تطلب �تحقيق�أ�داف�ا �و�قدر��ا�ع�� �مالئم��ا �مدى �من �للتأكد ��دار�ة العمليات

الدولة�واملجتمع�تقديم�املشورة�التقنية�لتحديث�مؤسسات�الدولة�و�ذلك�إليجاد�خدمة�مدنية�م�نية�قائمة�ع���أساس�

�خ �من �و�ت�ا���ا��دارة �او�ال��قية �التوظيف ��� �املعاي���املوضوعية �و����يع ��داء �ع�� �القائمة �لإلدارة �نظم �اعتماد الل

 .الفرص�ل��ميع

و�و�البعد�الذي�يكمن����تحقيق�الرشادة��قتصادية�وذالك�من�خالل�اتخاذ�القرارات�ال���ت�ون�ل�ا��

�للدول ��قتصادي �ال�شاط �ع�� �تأث��ات �أخرى �دول �مع �اقتصادية �وعالقا��ا ��داء�.ة �بمستو�ات �ا�تم �الراشد فا��كم

�امل�س�ب�ن�فيھ،�و�ذا� �مظا�ر�الفساد��قتصادي،�ومعاقبة �قتصادي����سعيھ�إ���تحقيق�التنمية�القتصادية�ومحار�ة

�فا�� �لذالك �إضافة �العام، �لرأي ��قتصادي �الوضع �عن �شفافية �ب�ل �املعلومات �تدفق �ضمان �عامل�مع �الراشد كم

مخفض�ملخاطر��س�ثمار�نظرا�للتدقيق�املستمر�للمعلومات�حول�الب�ئة��قتصادية�ب�ل�شفافية�و�و�ما�يمكن�املتعامل�ن�

  .�5قتصادي�ن�من�وضع�خطط�و�اس��اتيجيات�ت�ناسب�مع�إم�انيا��م

 

�آو��أي�ال��ستطيع� �و� ج�ة �الوسائل ����امتالك �لوحده �وتطبيق�م�انياتطرف �تحقيق لتحقيق��ال���تمكنھ�من

وتتمثل��ذه��ولذا�يتطلب�اش��اك�السلطات�الثالث�لتطبيق�مف�وم�ا��كم�الراشد�ع���أكمل�وجھ،�مف�وم�ا��كم�الراشد

:ا���ات���

�باعتبار� �،وذلـك �الراشـد �ا��كم �مبدأ �تجسيد ��� �والفعال �الرئ���� �الطرف �مؤسسا��ا �ب�ل �الدولة �ا���ة��عد ا

�و� �القوان�ن �وضع �مجال ��� �تدخل�ا �بواسـطة �،و�ـذا �البالد ��� �العامة �السياسات �و�وضع �تحديد �ع�� ��شراف صاحبة

ال�شر�عات�و�النظر����كيفية�تطبيق�ا�،و�ذلك��ستطيع�الدولة�وضع�آلليات�التنظيمية�املناسبة�لتكر�س�متطلبات�ا��كم�

� �أمـام �املجـال �فـتح �طر�ق �عن �و�ذا �و�اح��ام�الراشد، ��عالم �حر�ة �و�ضمان ���سان �حقوق �واح��ام �الشعبية املشاركة

�املجتمع،�و�تـوف��� �يخدم�مصا�� �بما �و�الت�و�ن�امل�� �ال��امج�التعليمية �وتحديث �و�حقوق�ا�، �املرأة �،وحمايـة معاي���العمل

القـادرة�علـى�تجسـيد�التوازن�ب�ن�املجاالت�السكن�و�حماية�الب�ئة�و�العدالة����توز�ع�املوارد�،�فالدولة�وحد�ا�الكفيلة�و�

ومن�ج�ة�أخرى��يجب�ع���السلطة�التنفيذية����ا���ومة�توف���مستوى�الالزم�من�. �6قتصادية�والسياسية�و��جتماعية

�أموال� �إدارة �عل��ا �و�توجب �القضاء، �باستقالل �تمس �أن �دون �ا���ومية �املؤسسات �حر�ة �ع�� �ل��فاظ �املطلو�ة �دارة

�ا��كم�ال �عن �الدولة �يبعد �عمل�ا �نظم ��� �أو��غرة �خلل �آي �الن �بم�ام�ا �إخالل �أي �دون �املوارد �تحصيل �ومتا�عة دولة

  .7الراشد

�الوحيد� �ال�يبقى �إال�أنھ �بلد�ما، �ألي �التنمية �تحقيق �و�سا������ �اعتبار�الدولة�العون�الرئ���� �من ع���الرغم

�ذلك،�فالتنمية ��� �دور �لھ �من�توف����الذي �تمكن �ال�� �العمل �ومناصب �خلق�الوظائف �م��ا�ع�� �جانب ��� �و�عتمد تتطلب

�الرئ����� ��و�القطاع �ا��اص �القطاع �أن �املعروف �ومن �املع�شة، �مستو�ات �بتحس�ن ��سمح �ال�� �الداخل �من مستو�ات

�و  �بالتص�يع �ا��اصة �املشار�ع �مجموع �القطاع ��ذا �عادة �و�شمل �املنتجة، �العمل �فرص �ي�تج �وا��دمات�الذي التجارة

�العمليات� �تحقيق ��� �الالزمة �واملعرفة ��موال �ورؤوس �توف���ا����ة ��� ��اما �دورا �ا��اص �القطاع �و�لعب واملصارف،

�من� �عنصرا �الطرف �فاعتبار��ذا �املد�ي، �املجتمع �او�منظمات �الدولة، �او�أج�زة �املح�� �املجتمع �مع �بالشراكة التنمو�ة

  .���تحقيق�التنمية�ال�شر�ة�واملستدامة�عناصر�ا��كم�الراشد�راجع�لدوره
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مجموعة�التنظيمات�الطوعية�ا��رة�ال���تمأل�املجال�العام�ب�ن��سرة�والدولة�"�عرف�املجتمع�املد�ي�ع���انھ�  

� �للتنوع �السلمية �و�دارة �وال�سامح �وال��ا��� �ومعاي����ح��ام �بقيم �ذلك ��� �مل��مة �أفراد�ا، �مصا�� وا��الف�لتحقيق

��و�غ��� �وما �ما�و�ح�ومي ��ل �أي �و�ندية، �و�حزاب �والنقابات �ا��معيات، �من ��ل �املد�ي �املجتمع �تنظيمات و�شمل

و�مكن�أن��سا�م��ذا�املجتمع����توجيـھ�الرأي�العام�و�خلق�الو����جتما���بضرورة�حماية�الطبقات�ال�شة�من�.9عائ��

 .10مل�شمة�،�وإدماج�الشباب����مسارات�التنمية�و�تنظيم�امل�ن�املختلفةاملجتمع�و�الدفاع�عن�الفئات�املحرومة�و�

 

�مع��   �تتكيف �املعاي���ال�� �و�� �الراشد �ل��كم �أساسية �معاي�� ��سعة �املتحدة �لألمم ��نما�ي �ال��نامج وضع

�و� �السيا��� �وح�� �او��جتما�� ��قتصادي �ا��انب �من �ذالك ��ان �سواء �بلد �أي �وت��ك�خصوصية �ال��ا�ي �الثقا�� ح��

  : للبلدان�حر�ة�اختيار�ترتي��ا�حسب��ولو�ة��وا��اجة�و����كما�ي��

�إنفاذ�   �نوعية �ذلك ��� �بما ���ا �والتقييد �املجتمع ��� �القانون �أح�ام ��� �املتعامل�ن �ثقة �املعيار�مدى ��ذا يق�س

  .11ال�وقوع�جرائم�و�أعمال�عنفالعقود�وحقوق�امللكية�والشرطة�و�املحاكم�وكذا�احتم

ال���تضمن���ميع�أفراد�املجتمع�املشاركة�الفعالة����اتخاذ�القرار�و�ال���تضمن�حر�ة�الرأي�و�التعب���و�املعاي���  

�ساسية���قوق���سان،�كما�يرتبط�مف�وم�املشاركة�بمف�وم�الشفافية،�فمعرفة�املعلومات�وحد�ا�ال�تفي�بالغرض،�بل�

 .12بد�أن�ت�ون��نالك�آليات�ي�ون�الشعب�قادرا�ع���اتخاذ�ا�ليؤثر����صنع�القرار�ال 

و�ع���بھ�التدفق�ا��ر�للمعلومات�ل��ميع�وع����افة�املستو�ات،�مع�ضمان�انفتاح�املؤسسات�ع���املجتمع�من�  

ا�ع�ا�إ���املواطن�ن�من�خالل�وجود�أجل�معرفة��شاطا��ا�،�و�شمل��ل�الوسائل�ال����س�ل�وصول�املعلومات�ومختلف�من

�الدولة� �القرار��� �صنع �آليات �ف�م �من �تمكي��م �إ�� �والس�� �و�املسؤول�ن �املصا�� �أ��اب �ب�ن �مفتوحة �اتصال قنوات

 .13بطر�قة�مكشوفة

�يجب�أن��س���املؤسسات�و�العمليات�املجتمعية���دمة�جميع�من�ل�م�مص��ة�ف��ا�وتلبية�متطلبا��م����اقل  

 . وقت�ممكن�ودون�است�ناء�،�بمع���ضرورة�توفر�إطار�زم���مالئم�يتم�من�خاللھ�تقديم�املؤسسة���دما��ا

�معينة،�   �مسألة ��� �قرار�حازم �اتخاذ �إ�� �تحتاج �بخالفات �تصطدم �قد �باملجتمع �املتعلقة �املصا�� �جميع �و�أن

�للو  �العامة �للمنفعة �تحقيقا �املجموعة �رأي ��غليب �بأن�فيجب �يضمن �عندما �جيدا �ا��كم �ي�ون �املجتمع، �و�ألفراد طن

�ولو�ات�القتصادية�و��جتماعية�و�السياسية�مس�ندة�إ���إجماع�أوسع����املجتمع،�و�ل��صوات�مسموعة����صناعة�

 .14القرارات�أك���من�تخصيص�املصادر

���مي   �ي�ون �بحيث ��جتما�� �العدل ��نا �الفرصة�و�املقصود �و�أطفاال�ورجاال�وشيوخا ��ساء �املجتمع �أفراد ع

لتحس�ن�أوضاع�م��جتماعية�والتطلع�دائم�لتحس�ن�أوضاع�الفئات�املحرومة�و�امل�مشة�وضمان�أم��م��جتما���والعمل�

  .ع���توف���احتياجا��م��ساسية�
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..2018مارس  14و 13يومي 

ة�ومؤسسات�املجتمع�املد�ي����ال���تضمن�استمرار�ة�تحقيق�إن�الكفاءة�و�الفعالية����إدارة�املؤسسات�العام  

التقدم�و�زد�ار�و�التطلع�دائما�إ����عز�ز�مف�وم�التنمية�والتنمية�املستدامة،�و���ال����عمل�ع����ل��ام�بتوظف�املوارد�

 .الوطنية�بالصورة�السلمية�و�الوا��ة�ل�ل�أفراد�املجتمع�

�جم   �ي�ون �أن �املجتمع��� �أو�مؤسسات �ا��اص �أو�القطاع �الدولة �القرار��� �و�متخذي �و�ا���ام �املسئول�ن يع

�دون�است�ناء �و�مؤسساتھ �العام �الرأي �أمام �املحاسبة �ملبدأ �خاضع�ن �مواط���. الدو�� �املعيار�يق�س�قدرة ��ذا �أن إضافة

 .15وحر�ة�وسائل��عالم�البلد�ع���املشاركة����انتخاب�ح�وم��م�و�إبداء�رأ��م�وكذا�حر�ة�التعب�� 

�والقطاع�� �الدولة �مؤسسات �ب�ن �والشراكة �التنمية �بمف�وم �تتحدد �الرؤ�ة �فإن �الراشد �ا��كم �مف�وم فحسب

�من�خالل�خطط��عيدة�املدى�لتطو�ر�العمل�املجتم���من�ج�ة،�وأفراده�من�ج�ة�أخرى،�و�العمل�ع���التمنية� ا��اص

�ت �يتم �وح�� ��عتبار�ال�شر�ة، ��ع�ن ��خذ �يجب �الراشد، �إطار�ا��كم �ضمن �ا��طط �رسم ��� ��يجابية �النتائج حقيق

  .16املتغ��ات�الداخلية�وا��ارجية�ودراسة�املخاطر�ومحاولة�وضع�ا��لول�ل�ا

 

جاء�إلعطاء��1992للب�ئة����ال��از�ل�سنة��إن�ظ�ور�مف�وم�التنمية�املستدامة��ش�ل�عال���منذ�املؤتمر�الدو��  

مف�وم�أوسع�ملصط���التنمية��السابق�بحيث�أكد�ع���ضرورة��خذ��ع�ن��عتبار�حق��جيال�القادمة����استغالل�املوارد�

��ذ �وإ�عاد�ا��� � �أ�داف�ا �وا�م �لتنمية�املستدامة �مف�وم�شامل �إعطاء �علينا �واجب ��لذا ا�و�ال��وات����إشباع�حاجا��م

  .املحور 

�مف�وم�   �ظ�ور �فرغم �ا��ال �ما�و�عليھ �مثل ��ستخدام �شا�ع �املستدامة �التنمية �مصط�� �استخدام �يكن لم

ة����الدول�املستقلة�حديثا����تلك�الف��ة�،�إال�أن�التنمية��عد�ا��رب�العاملية�الثانية�و�كخاصة�مف�وم�التنمية��قتصادي

�عام� ��و�� �تداولھ�للمرة �تم ��ستدامة �ل��فاظ��1980مصط�� �الدو�� ��تحاد �طرف �من �للبقاء �العاملية ��س��اتيجية ��

�القادمة ��جيال �قدرات ��عر�ض �ا��اضر�دون �حاجات �ع�� �تجيب �ال�� �التنمية �أ��ا �ع�� �عرفت �بحيث �الطبيعة، �ع��

أعيد�استعمالھ�من�طرف�ال��نة�العاملية�للب�ئة�وال����عرف�با��نة�بورتالند�ع���أ��ا�التنمية��ال����1987و���. 17ل��طر

. �ستجيب�أو�تل���احتياجات��جيال�ا��اضرة�دون�أن�تؤدي�إ���تدم���قدرة��جيال�املقبلة�ع���تلبية�احتياجا��م�ا��اصة

�وال �للب�ئة �املؤتمر�الدو�� �جاء �عام�ثم �جان��و �بزوغ���1992تنمية�بر�و�دي �املؤتمر�الذي�ش�د �بقمة��رض�، �عرف والذي

" مصط���التنمية�املستدامة��ش�ل�عال���و�صر�ح�حيث�جاء����املبدأ�الثالث�للمؤتمر�مف�وم�التنمية��املستدامة�ع���أ��ا�

  .18ب�ن��جيال�ا��اضرة�واملستقبلية�ضرورة�انجاز�ا��ق����التنمية�ع���نحو�م�ساوي�ل��اجات�التنمو�ة�و�البي�ية

�بطر�قة� �ا��اجات �اشباع �م��ا �ال�دف �ي�ون � �مت�املة �عن�عملية �عبارة ��� �املستدامة �أن�التنمية �القول �يمكن مما�سبق

 .عقالنية�و�رشيدة��سمح�بضمان�حق��جيال�القادمة����ال��ة�سواء��انت�متجدد�او�غ���قابلة�لتجدد

 .

  : 19يمكن�وضع�أر�ع�أ�داف�أساسية�لتنمية�املستدامة�تتمثل���  

 .التنمية��جتماعية�ال����ع��ف�باحتياجات�جميع�أفراد�املجتمع�بال�ساوي   -

 .ا��ماية�الفعالة�للب�ئة�وا��فاظ�عل��ا�وحماية���ة�وسالمة���سان�من��ضرار�البي�ية  -

 .ية�بما�يضمن�استمرار�ا�بدون�ضرر�أو�زوال�أو�تدم���ستخدام�ا��كيم�والكفء�للمصادر�الطبيع -

  .املحافظة�ع���نمو�اقتصادي�عا���و�شغيل��امل�مستمر�ومستقر -
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  .  

�التنمية�   �مصط�� �ل�ون �راجع �ت�ام�� �و�ش�ل �بي��ا �فيما �ت��ابط �املستدامة �لتنمية �أساسية �إ�عاد �أر�ع يوجد

  :ا�و�اقتصادي�و�اجتما���و�بي���،�وتتمثل��ذه���عاد���املستدامة�جمع��ل�م

�خالل�   �من �ممكنة �زمنية �ف��ة �ألطول ��قتصادي �الرفاه �و�عظيم �استمرار�ة �البعد ��ذا �وفق ��ستدامة و�ع��

�بأفضل�نوعية ���سا�ي �الرفاه ���عاد�،�توف���مقومات �أ�م ����حصة��قتصاديةوتكمن  من الفردي ��الك�س للتنمية

النامية،� البلدان تبعية املعا��ة،�تقليص وعن التلوث عن املتقدمة البلدان املوارد،�مسؤولية تبذير الطبيعية،�إيقاف املوارد

 .20املداخيل �� التفاوت من املوارد،�ا��د توز�ع �� الفق��ة�،املساواة البلدان لدى املستدامة التنمية

�نمو��   �تث�يت �خالل �من �وذالك �املستدامة �التنمية �عنصر��� �أ�م ��ونھ �ال�شري �ا��انب �ع�� �البعد يركز��ذا

�البعد� ��ذا �ي�ناول �كما �توف���ا��دمات، �ع�� �ا���ومة �قدرة �وع�� �املوارد �ا�تالك �حادة �ضغوطا �يحدث �ال ��ي الس�ان

�ومحار�ة�ا��وع�،�ومن�امل�م�بصور  �إ���الذين�تحس�ن�التعليم�وا��دمات�ال��ية ة�خاصة�إن�تصل�ا��دمات��ساسية

�أوال� �الوفاء �لضمان �املوارد �توجيھ �إعادة ��ع�� �املستدامة �فالتنمية ��نا �ومن �النائية، �املناطق �الفقر�أو��� ��� �ع�شون

  . 21باالحتياجات��ساسية�ومنھ�تحس�ن�الرفاه��جتما���و�س�ثمار��مثل����رأس�املال�ال�شري 

 

ي�ون�ذالك�من�خالل�وضع�حدود�ال�يمكن�تجاوز�ا�ع����س��الك�و�ست��اف�الن�أي�تجاوز�يؤدي�إ���تد�ور�  

�الس�ئة� ��نتاج �وأنماط �والتلوث �و�النمو�الس�ا�ي ��س��الك �أمام �وضع�ا��دود �يجب ��ساس ��ذا �،�وع�� �البي�� النظام

املناخ�و�و�ما�يركز�ع���قاعدة�ثبات�املوارد�الطبيعية�و�ستغالل��واست��اف�املياه�و�قطع����ار�وانجراف�ال��بة�وحماية

. 22الغ���عقال�ي�للموارد�و�املحافظة�ع���التنوع�البيولو��

�يتم�   �املتقدمة �البلدان �و�مياه�و�ارض�ففي ��واء �من �ما�يحيط���ا �تلو�ث �إ�� �الصناعية �تؤدي�املرافق �ما كث��ا

�النفايا �تدفق �من �ل�و��ا�ا��د �إضافة �صرامة �لرقابة �ال�تخضع �املتدفقة �فالنفايات �النامية �الدول �،أما �كب��ة �بنفقات ت

ناتجة�لتكنولوجيات�تفتقر�إ���الكفاءة،�ولذا�فالتنمية�املستدامة��ع����نا�التحول�إ���تكنولوجيا�أنظف�من�خالل��خذ�

بعاث�الغازات�وإيجاد�مصادر�طاقو�ة�جديدة����س�يل��بالتكنولوجيا�املحسنة�و�النصوص�القانونية�الزاجرة�وا��د�من�ان

  .23ا��فاظ�ع���طبقة��وزون�ال����عت���ا���از�املا�ع�للكرة��رضية

ملستدامة�لقد�تزامن�ظ�ور�مف�وم�ا��كم�الراشد�مع�التطورات�ال�����قت�بمصط���التنمية�وصوال�إ���التنمية�ا

او�ما��عرف�برأس�املال��جتما���و�و�ما�جعل��ناك�عالقة�بي��ما،��ون�أن�ا��كم�الراشد���دف�لضمان�رفا�ية��فراد�

�وال��وض� �التعامل �وتوف���الشفافية��� ����املواطن �الديمقراطية �روح �وذالك�ب��سيخ �باألساس �العنصر�ال�شري �خالل من

  . نمية�املستدامة�،�ومن�خالل��ذا�املحور�س�تطرق�للعالقة�ب�ن�املتغ��ين�السابق�نوال���من�شا��ا�التأثر�ع���مسار�الت

 

�وصوال�إ���   �والثقا�� �والسيا��� �و�قتصادي ��جتمـا�� �ال�شـاط �مسـتو�ات �ترابط �إ�� �املستدامة �التنمية أدت

ـوا�متوازنا��عود�بالنفع�ع���حياة�املواطن�ن�،�تحتاج�العملية�ال��ابطية�إ���املستوى�البي��،�ولضمان�نمو��ذه�ا��وانـب�نم

�شمل�وال���توفر�العدالة�فـي�التوز�ـع�واعتماد�املشاركة�السياسية�والديمقراطية�ووضع�ا��طط�املناسبة�الطو�لة�املدى�

� �السياسية �والثقافة �و�الب�ئة �والسكن �بالتعليم �والعناية ،� ��قتصادية �مف�وم�املوارد �أرتبط �ولقد ��جتما��، وال��كيب

�إ���تنمية� �تحو�ل�النمو��قتصادي �لعملية ��سا��� �و�الضمان �ألنھ��ـو�عنصر�الر�ط �املستدامة �بالتنمية �الراشد ا��كم

�شر�ة�مستدامة،�و�نا�البد�أن�يضمن�ا��كم�الراشد�توف���املؤشرات�النوعية�لتحس�ن�نوعية�ا��ياة�للمواطن�ن�،�و�ذه�
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�نوعية�املؤش �تحس�ن �إ�� �لتصل �تتعدا�ا �بل �فقط �املالية �ال��وات �قياس �ع�� ��عتمد �ال�� �املادية �املؤشرات �تتجاوز رات

�ا��قيقي� �الفرد �دخل �متوسط ��� �املؤشرات ��ذه �وتتمثل �التنمو�ـة، �العمليـة ��� �لإل�سان �املحوري �الدور �وع�� ا��ياة

�فالتنمي �العل��، �التحصيل �ومستوى �ال��ية �ا��دمات ��س�ثمار�ومستوى �تضمن �الراشد �ا��كم �ظل ��� �املستدامة ة

�،� �املدى �اس�ثمار��عيد �إ�� �يؤديان �لك��ما �الدولة �نفقات �فـي �يـدخالن �والتعليم �فال��ة �ال�شري، �الرأسمال ��� الضروري

�مش �ز�ادة �خالل �من �ال�شر�ة �القدرات �رفـع �إ�� �يؤدى �عادل �اجتما�� �نظام �بناء �إ�� ���دف �تقوم �املستدامة اركة�فالتنمية

املواطن�ن����العملية�التنمو�ة�والسياسية�،�وتوسيع�خيارا��م�وإم�انا��م����الوصول�إ���مستوى�رفيع�من�ا��ياة�و�ذا�ال�

 .24ي�ون�إال�بوجود�ديمقراطية�وحكم�راشد

  :و���تمحور����النقاط�التالية�والتنمية�املستدامة��ت�ا��كم�الراشد�العالقة�ب�نيمكن�  

بحيث�يضمن�ا��كم�الراشد�عدالة����توز�ع�املوارد�املتاحة���ميع��فراد�و�املواطن�ن�ونقصد�:  

 .�نا�بجميع�املوارد�املتاحة�ل�س�املوارد�املالية�فقط�وال���سوف�تنعكس�الحقا����

�شارك�جميع�أطراف�املجتمع����وضع�ا��طط�وال��امج�والسياسات�ال���ي�ون��دف�ا�و�نا�يجب�أن�ت�

ا��صول�ع���مخرجات�ت�ون����أساس�إشباع�ا��اجات�امل��ايدة�ل�م،�ول�س��ذا�فقط�بل�يتطلب��مر�مشاركة�الدولة�

صب�الشغل��ومنھ�يمكن�القول�بمختلف�مؤسسا��ا�وكذا�القطاع�ا��اص�الذي��و�الرك��ة��و����ونھ�املولد��سا����ملنا

  .انھ�أساس�التنمية�من�خالل�خلقھ�ل��وة

��نا�:   - �من�خالل���ا���يعو  القائمة املجتمع مؤسساتمختلف� دعم�و�نقصد �العمل  �س�يلع��

�التنمية�املستد�العامة� ا��ياة �� دور�ا وتفعيل ت�و���ا إجراءات � �لتحقيق �و�الت�امل �الت�افل �اجل امة�بحيث�ت�ون�من

�تقاسم�للم�ام �املؤسسات��ودفع��ناك �التنمية�لإلحساس�جميع �تحقيق � ��وال�يصبح � �التنمية �تحقيق �اتجاه بمسؤولي��م

 �دف�يثقل��ا�ل�الدولة�كطرف�وحيد�و�أسا�����

اطية��دار�ة�من�الب��وقر فساد�واملمارسات�الغ���أخالقية�و واملقصود��نا��بتعاد��ليا�عن�ال

تضعف�ا���ود�املبذولة�لتحقيق�ا،�كما�يجب�أن�ل�مسار�تحقيق���داف�التنمو�ة�و �طراف�الواضعة�ل��طط�وال����عرق

 .تضع�للقانون�و�املسائلة����حالة�إخفاق�ال��امج�التنمو�ة�أنتتح���جميع��طراف�املشاركة�بروح�املسؤولية��و�

�� �املستدامة �التنمية �جميع�إن �فيھ ��ش��ك �الذي �الراشد �ا��كم �مف�وم �تفعيل �خالل �من �لتحقيقھ �الدول ��س�� دف

�و� �املد�ي �للمجتمع �وصوال �ا���ومية �املؤسسات �من �املجتمع ��� �الفعالة �ا��اص�طراف �بالقطاع �ت�ون��مرورا ،بحيث

 و�عتمد املجتمع فئات ل�افة التمثيل ع�� واملعتمدة الدولة إدارة �� املشاركة مف�وم ع�� مب�ية حقيقية ديمقراطيةالعالقة�

  .��دف�الوصل�ل�دف�واحد��و�و�استدامة�التنمية�ح�ومة ألي املحاسبة أساس

ü ع���ل� �بالعمل �وذلك � ��فراد �رفا�ية �لضمان �سعيھ �خالل �من �املستدامة �التنمية �تحقيق ��� �اثر�فعال �الراشد ��كم

 .وارد�وكذا�عقالنية�����س��الكستخدام�الكفء�للم� 

ü ب� �وذلك � �لتحقيق�ا �العنصر�ال�شري �ع�� �املستدامة �من�ترتكز�التنمية �سواء �املجتمع �م�ونات �جميع �مشاركة ضمان

 .السلطات�العمومية�آو�مؤسسات�خاصة�وح���العنصر�املد�ي�املتمثل�����فراد�بحد�ذا��م�

ü و�وفر�شروط�التنمية�املتوازنة�ل��ميع�و�يحفظ�ا��قوق�و�ر����املساواة،ـق�العـدل�و��عمل�ع���تحقيا��كم�الراشد�

 .و�عطى�الفرصة�ل��ميع�لل�شاط�والعمل�والتطور �الوط��،التوز�ـع�العـادل�للـدخل�

ü التنمية �� ا�مسامل و ج�ة من الراشد ل��كم ةالداعمة�الديمقراطي مف�وم إرساء اجل من والرقابة الشفافية درجة ز�ادة 

  .أخرى  ج�ة من املستدامة
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ü عز�ز اجل من  طرف أي ومساءلة  التمي�� وعدم املساواة خالل من العام الصا�� يخدم بما القضاء استقاللية �عز�ز� 

  الراشد ا��كم فكرة

ü يخدم ماب وتطو�ر�ا املحلية والكفاءات للقدرات ب�سبة وذالك املشاركة مبدأ ودعم وال��م�ش �قصاء سياسة ترك 

    التنميـة
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:   

�مصادر�ا �استغالل �من �التقليص �ع�� ��عمل �ال�� �ا���ومات �مختلف �قبل �من �بالغا �ا�تماما �تال�� �ال�� �املواضيع �ب�ن �املتجددة�من �طبيعي�عت���الطاقة �طاقة �ع�� ��عتماد �إ�� �وتتوجھ �التقليدية، ة�لطاقة

 .متجددة�ح���تضمن��ستمرار�ة�وتخفض�من�ت�اليف�إنتاج�الطاقة�املوج�ة�لالس��الك

وقد�. ة�الطاقة�الشمسية�واملائية،�وطاقة�الر�اح�والطاقة�النوو�و�عد��مارات�العر�ية�املتحدة�من�الدول�ال���عملت�ع���تنو�ع�مصادر�الطاقة�ا��اصة���ا�من�خالل�استغالل�القوى�املوجودة����الطبيعة�

���دف�إ���ترشيد�اس��الك�الطاقة����الدولة،�ورفع�معدل��عتماد�ع���الطاقة�املتجددة����مقابل�الطاقة�ا �إ���. لتقليدية�متمثلة����النفط�والغازسطرت�العديد�من�ال��امج�ال�� �تمكنت��مارات�من�الوصول وقد

  .�س�����ذا�النمط" مدينة�مصدر"طرة�وال���سمحت�بالوصول�إ���اتباع�نمط�حياة�قائم�ع���مصادر�الطاقة�النظيفة�مثل�إطالق�مدينة�ب�امل�ا�معدالت�جيدة�عر�يا�����ذا�املجال�من�خالل�تنفيذ�ال��امج�املس

....طاقة�متجددة،�طاقة�بديلة،�طاقة�شمسية،�طاقة��وائية،�توليد�ك�ر�اء،� 

 

Renewable energies are among the topics that have received a lot of attention from the different governments 
working to reduce the exploitation of traditional energy sources, and are moving towards renewable natural energy to 
ensure continuity and sustainability to reduce the production costs of energy intended for consumption. 

The UAE is one of the countries that has diversified its energy sources by exploiting natural forces such as solar 
power and hydropower, wind energy and nuclear energy. It has launched numerous programs aimed at rationalizing 
energy consumption in the country and increasing the rate of dependence on renewable energies in exchange for 
traditional energy represented in oil and gas. 

The United Arab Emirates has succeeded in achieving good rates at the Arab level in this area through the 
implementation of established programs that have enabled access to a lifestyle based on clean energy sources such as 
the launch of Masdar City. 

 : Renewable energy, alternative energy, solar energy, wind energy, electricity production ....... 

  ا��زائر،�جامعة�املسيلة  ا��زائر،�جامعة�البو�رة

saoudwassila@hotmail.com  Ferhata75@yahoo.fr  
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  تجر�ة��مارات�العر�ية�املتحدة����استغالل�الطاقات�املتجددة

  

..

� �ل��صول �الس�� �يتم �ال�� �العوامل �أ�م �من �الطاقة �و�ذا��عد �ع���مر�السن�ن، �العالم �مناطق �مختلف ��� عل��ا

أل�مي��ا�البالغة�����سي���مختلف�جوانب�ا��ياة،�مع��خذ��ع�ن��عتبار�ضرورة�تطو�ر�وتنو�ع�ا��صول�عل��ا�من�املصادر�

���العالم،�ظ�ر�) اتعدد�الس�ان�واملؤسس(ومع�تزايد�الوت��ة�ال�شر�ة�والصناعية�. املختلفة�مع�تطور�ا��اجة�إل��ا�كما�ونوعا

�مع��ست��اف�الكب���ألنواع�معينة�م��ا،�وعدم� مش�ل�نقص�الطاقة�وارتفاع�أسعار�ا،�وندر��ا�����عض�املناطق،�خصوصا

فعالية�أنواع�أخرى�للصناعات�الكب��ة،��ل�ذلك�أدى�إ���البحث�املستمر�عن�مصادر�جديدة�للطاقة�ت�ون�أقل��لفة�وأك���

���الب�ئة�ع���املدى�املتوسط�والبعيد،�فظ�رت�ما��عرف�بالطاقة�املتجددة�ال���أ��ت�من�أ�م�استمرارا،�وأك���حفاظا�ع

  .     القضايا�العاملية�و��داف�الدولية�ال����س���ا���ومات�إ���اعتماد�ا

�ن�و��لت�دولة��مارات�العر�ية�املتحدة�تطورا�م�ما����مجال�اعتماد�ا�ع���الطاقات�املتجددة،�ما�وضع�ا�من�ب

�من� �بالتقليل �ل�ا ��سمح �اس�ثمارات ��عدة �القيام �وحاولت �ال�سق، �نحو��ذا �اتج�ت �ال�� �العر�ي �العالم ��� �الدول أ�م

�إقامة� �وم��ا �النظيفة، �مصادر�الطاقة �مختلف �ع�� ��عتماد �مقابل ��� �ممكنة �درجة �أد�ى �إ�� �التقليدية �الطاقة استخدام

 :    وانطالقا�من��ذا�تم�صياغة��ش�الية�التالية. ع���الطاقات�املتجددة�تقوم�ا��ياة���ا" مدينة�مصدر"مدينة��املة����

  

تظ�ر�أ�مية�البحث�من�خالل��تجاه�العال���ل��فاظ�ع���الب�ئة�من�أخطار��ستخدام�املكثف�

�ال �السوق�للطاقة ��� �أسعار�الطاقة �وتذبذب �عامليا، �املستعملة ����مقدار�الطاقة �انخفاض ����يل �مع �واست��اف�ا، تقليدية

�للطاقة �مصادر�أخرى �عن �البحث �يلزم �مما �ودور�ا�. الدولية، �املتجددة �الطاقة �وأ�مية �مف�وم �توضيح �إ�� �البحث و��دف

� �حالة �تقديم �مع �التقليدية، �للطاقة �أو�مكمل �كبديل �مجال�الفعال ��� �متطورة �عر�ية �كتجر�ة �املتحدة �العر�ية �مارات

  .�س�ثمار����الطاقات�املتجددة�و�عتماد�عل��ا�كنمط�حياة

 ع���أداء ��سان قدرة فإن لذلك عمل، أو شغل أداء ع�� القدرة بأ��ا الطاقة �عر�ف يمكن 

 يتم ما و�ل 1،وكتلتھ الكيمائية حركتھ�وتركي�تھ وحالة موضعھ ع�� �عتمد جسم ألي ال�لية والطاقة طاقتھ، تحدد مع�ن عمل

 و�مكن�.ا��ياة جوانب جميع �� م��ا لالستفادة آخر إ�� من�ش�ل تحو�ل�ا يتعدى ال وإنتاج�ا الطاقة ملصادر اك�شاف من اليوم

:م��ا ذكرن معينة ملعاي�� طبقا الطاقة مصادر تقسيم

 ع�� للنضوب املعرضة املصادر ،�و���تلكنجد� 

 الطاقة: أساسا ،�ال����شملو�.والفحم الطبي�� والغاز الب��ول مثل الالعقال�ي، �ستغالل ن�يجة الزمن

 ألن باملتجددة للطاقة املصادر �ذه وتد��. املائية والطاقة ا��ية الكتلة طاقة وفية،ا�� ا��رارة الر�اح، طاقة الشمسية،

 2 .ل�ا املستمر �ستغالل بفعل تنقص ال احتياطا��ا

 �شمل�الشمس، الطبي��، �صل ذات و���املصادر�ة�إ���الطاق مصادر تنقسم 

 طر�ق عن الطبيعية الظوا�ر من �ستفادة �� ��سان �شاط عن ت�شأ و���ال���و. والر�اح،�واملحروقات

 3.والر�اح الك�ر�ائية، الطاقة توليد �� السدود�املستعملة�:مثل معينة، تقنيات

 الطبي�� والغاز مثل�الب��ول�عتمد�عل��ا�بصفة�أساسية�  نجد 

 الطاقة مصادر و��� .الطاقة من ����س��الك�العال�� كب��ة ب�سبة و�سا�م النوو�ة، والطاقة لفحموا

 4 .وا��زر  واملد �مواج طاقة الر�اح، طاقة الشمسية، الطاقة مثل ا��ديثة

 واستخدام تطو�ر نحو لمللعا الرئ�سية يمكن�إجمال�الدوافع 

  5:�� املتجددة الطاقات

بوت��ة�أسرع،�و�التا��� است��اف�ا إ�� التقليدية،�فإن�ذلك�سيدفع اس��الك�الطاقة مع�استمرار�تنامي 

اقتصاديات� داعتما إ�� بالنظر ك��ى  عاملية صدمة سيؤدي�إ�� تحقق إذا �مر و�ذا القادمة، العقود�القليلة خالل نضو��ا
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 .تنمية دفع���لة أجل من للطاقة ��اج��ا�املاسة النامية التخلف����الدول  تفاقم س�نجم�عنھ�كذلك كما عل��ا، الدول 

الطلب�امل��ايد�ع��� لتغطية��ذا املصادر�املتجددة تطو�ر من بد الطاقة�فال ���قطاع �ستدامة تحقيق أجل من وعليھ،�فإن

.الطاقة

الوقت� �� من�الطاقة�وتقلل تأم�ن�احتياجات�العالم �� �س�م أن املتجددة للطاقات حيث�يمكن 

 أكسيد كثا�ي الغازات�الضارة كمية أن يؤكدون�ع�� اليوم فعلماء ا��راري، لالحتباس املس�بة الغازات نفسھ�من�انبعاث

 �ارثية ينذر�ب�تائج� مما ال�وكب حرارة درجة رفع ع�� مل�ع الز�ادة و�ذه ا��وي، الغالف ضمن تزايد �� وامليثان الكر�ون 

ال���ال�تلوث� املتجددة املش�لة�من�خالل�التوجھ�نحو�اعتماد�الطاقة �ذه ملعا��ة ال��يح �و ا��اضر الوقت وأن محتملة،

.الب�ئة

نحو� العالم عتدف ال�� ا��وافز أحد املتجددة الطاقات ت�لفة انخفاض �عد 

�الطاقات وإحالل�ا اعتماد�ا �البداية�ارتفاعا ش�دت حيث التقليدية، بدل ��� �استغالل�ا �ذلك، ت�اليف ��عد  ثم�انخفضت

.لتصل�إ���الن�� العمل من أخرى  بدور�ا�عقود س�تطلب إنتاج�ا�ال�� تكنولوجيات �س�ب�تحسن

��الطاقات�ال���تحصل�عل��ا�من�خالل�تيارات�الطاقة�الطاقات�املتجددة�� 

���� �غالبا �املوجودة �غ���املتجددة �الطاقات �عكس �ع�� �بذلك �و�� �ودوري، �نحو�تلقا�ي �ع�� �الطبيعة ��� �وجود�ا �يتكرر ال��

6.مخزون�جامد�����رض�ال�يمكن��ستفادة�م��ا�إال��عد�تدخل���سان�إلخراج�ا

�الع �الطاقة �و�الة �أشارت �الطبيعة�وقد �مسارات �عن �الناتجة �مصادر�الطاقة �من �ت�ش�ل �املتجددة �الطاقة �أن �إ�� املية

7.التلقائية�كأشعة�الشمس�والر�اح،�وال���تتجدد����الطبيعة�بوت��ة�أع���من�وت��ة�اس��الك�ا

: يمكن�ا��صول�ع���الطاقة�املتجددة�من�عدة�مصادر�م��ا

�من�مصادر�الطاقة�ال����انت��عرف�أيضا�بالطاقة�  املتجددة�التقليدية�أو�غ���التجار�ة،�و��

� �ا��يو�ة �الكتلة �مواد �استعمال �ع�� �و�عتمد �النفط، �ظ�ور �قبل �خاصة �املاضية �القرون ��� �ت�تج�) biomasse(شا�عة ال��

را�وحيدا�للطاقة�ألك���من�وع���الرغم�من�التطورات�ا��اصلة����مجاالت�استعمال�الطاقة،�ال�يزال��ذا�النوع�مصد. محليا

من�املصادر��ولية�للطاقة��%10كما�أ��ا��ش�ل�حوا���. بليون��سمة��ع�ش�معظم�م����جنوب�آسيا�و���أوساط�افر�قيا�02

 8.العاملية

إن�استخدام�الشمس�كمصدر�للطاقة��و�من�ب�ن�املصادر�البديلة�للنفط�ال����عقد�عل��ا��مال� 

�لتحقيقھاملستقبلي ��دفا��س�� �املصدر�وتضعھ �بتطو�ر��ذا �فإن�دوال�عديدة���تم �لذلك �ال�تنضب، �نظيفة �طاقة �ل�و��ا . ة

و�ستخدم�الطاقة�الشمسية�حاليا��������ن�املياه�امل��لية�و�رك�السباحة�والتدفئة�والت��يد����أورو�ا�وأمر��ا،�أما����دول�

وتجري��ن�محاوالت�جادة�الستعمال��ذه�. املناطق�ال��راو�ة�ا��افة�العالم�الثالث�ف�ستعمل�لتحر�ك�م��ات�املياه���

 9.الطاقة�مستقبال����تحلية�املياه�وإنتاج�الك�ر�اء��ش�ل�واسع

�املاضية�  �الظروف �فرضت �فقد �باألمر�ا��ديد، �ل�س �الر�اح �لطاقة ���سان �استخدام إن

�إ �ي��أ �أن �ضرورة �ظل�ا ��� �عاش �ضمن�ال�� �احتياجاتھ �لتلبية �وإخضاع�ا �الطبيعة ��� �املتوفرة �مصادر�الطاقة �استخدام ��

ف�ان�للر�اح�دور�فعال�حيث�استخدمت����إدارة�طواح�ن��10.ظروف�ومستو�ات�التكنولوجيا�السائدة����مختلف�العصور 

�اخ��  �من ���سان �تمكن �ح�� �البحر�ة �القطع �أسرع �ظلت �ال�� �الشراعية �و�سي���السفن �البخار�ةال�واء ��لة ��ان�. اع وإذا

�فغالبا�ما��ع���استعمال��ذه�الطاقة����توليد�الك�ر�اء�بواسطة�التور��نات� ا��ديث�يدور����يومنا��ذا�عن�طاقة�الر�اح

 11.ال��مة�ذات�الت�اليف�والتكنولوجيا�الفائقة

�انت��ستعمل�إلدارة�مطاحن�الدقيق�وآالت��ان���سان��ستخدم�مياه����ار�����شغيل��عض�النواع���ال��� 

�من�الدول� �العديد ��� ��و�مطبق �كما �الطاقة�الك�ر�ائية �استعمال�املياه�لتوليد �بدأ �اليوم�فقد �أما ال�سيج�و�شر��خشاب،
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�وال��از�ل �والسو�د�وكندا �ال��و�ج �والبح��ا. مثل �السدود ����ار،�وتب�� �مساقط �ع�� �الطاقة �توليد ت�وذلك�بإقامة�محطات

 12.�صطناعية�لتوف���كميات�كب��ة�من�املاء�تضمن��شغيل��ذه�املحطات�بصورة�دائمة

�ال��ور�  �احت�اك �عند �تتولد ��رض �باطن ��� ��امنة �حرار�ة �طاقة �عن �عبارة �بأ��ا �عرف

� �عملية �عن �في�تج �ما، �بطر�قة ���سان �يوصل�ا �أو�ال�� �قر��ا �املوجودة �باملياه �لتوليد�الساخنة ��ستخدم �أبخرة �حت�اك

 13.الك�ر�اء،�و���طاقة�متواجدة����جميع�دول�العالم،�إال�أ��ا�ل�ست�بنفس�العمق

  

  14:تتم���مصادر�الطاقة�املتجددة�أو�البديلة�بمجموعة�من�ا��صائص�م��ا 

ü  ئمة�الستغالل�ا،�إذ�أن��ل�مصدر�م��ا�يفرض�إن�مصادر�الطاقة�املتجددة�تفرض�ع�����سان�تطو�ر�التكنولوجيا�املال

 .بالضرورة�تطو�ر�التكنولوجيا�املالئمة�الستغاللھ

ü مصادر�الطاقة�البديلة�املر��ة�ألن�تلعب�دورا��اما����حياة���سان�وأن��سا�م����تلبية��سبة�عالية�من�متطلباتھ�

�بال �أساسا �مرتبطة �أ��ا �ذلك ��جل �طو�لة �مصادر�دائمة ��� �الطاقة �الظوا�ر�من �و�مختلف �ع��ا، �الصادرة �والطاقة شمس

 .الطبيعية��خرى��الر�اح�واملياه�وغ���ا

ü مصادر�الطاقة�البديلة�رغم�ديموم��ا�ع���املدى�البعيد�إال�أ��ا�ال�تتوفر��ش�ل�منتظم�طوال�الوقت�وع���مدار�الساعة�

املتجددة�تتوفر�أو�تختفي��ش�ل�خارج�قدرة�ف���ل�ست�مخزونا�جا�زا��ستعمل�منھ�ما��شاء�وم����شاء،�فمصادر�الطاقة�

 .��سان�ع���التحكم�ف��ا�أو�تحديد�مقادير�املتوفر�م��ا

ü شدة�الطاقة����املصادر�البديلة�ل�ست�عالية�ال��ك���و�التا���فإن�استخدام��ذا�املصادر�يتطلب�استعمال�العديد�من�

حد�أسباب�ارتفاع�الت�لفة��ولية�ألج�زة�الطاقة�البديلة،�و�و�والواقع�أن��ذا��و�أ. �ج�زة�ذات�الساحات�و���ام�الكب��ة

 .ما��ش�ل����نفس�الوقت�أحد�العوائق�أمام�ان�شار�ا�السر�ع

ü تتوفر�أش�ال�مختلفة�من�الطاقة����مصادر�الطاقة�البديلة��مر�الذي�يتطلب�استعمال�تكنولوجيا�مالئمة�ل�ل�ش�ل�

��ش ��ذه ��عدد �أن �كما �البديلة، �الطاقة �يحتاج�ا�من �ال�� �املختلفة �الطاقة �أش�ال �من �املتطلبات �مختلف �تلبية �ي�يح �ال

مياه�ساخنة،�(��سان�����ستعمال�ال��ا�ي،�فمثال�الطاقة�الشمسية�يمك��ا�تزو�ده�بجزء�كب���من�حاجتھ�للطاقة�ا��رار�ة�

 ).        م��ات�املياه،�ضاغطات�ال�واء(ية�والطاقة�ال�وائية�يمك��ا�تلبية�جزء�من�متطلباتھ�من�الطاقة�ا��رك) تدفئة،�بخار

 

  15 :تتمثل�منافع�وإيجابيات�استخدام�الطاقة�املتجددة�فيما�ي�� 

ü عتمد�أنظمة�الطاقة�املتجددة�ع���مصادر�الطاقة�املحلية�املتوافرة����سائر�الدول،�ما�يضمن�أمن�الطاقة�. 

ü لن��س�نفذ�أبدا�أو�ت��ق�الضرر�بالب�ئة�املحلية�أو�الوطنية�أو�العامليةموارد�الطاقة�مستدامة،�ما��ع���أ��ا�. 

ü عت���موارد�الطاقة�املتجددة�موارد�موثوقة،�فالنظام�املوزع�لتوليد�الطاقة�من�مجموعة�متنوعة�من�املصادر�املتجددة��

 .يوفر�نظام�طاقة�أك���متانة�وأقل�عرضة�النقطاع�إمدادات�الطاقة�التقليدية

ü الطاق� �ع���تقي �فاالعتماد �التقليدية، �أسعار�الوقود ��� �التقلبات �تحد��ا �ال�� ��زمات �من ��قتصاديات �املتجددة ات

�ت�شأ� �ال�� �العارمة �من�مظا�ر�الفو�����قتصادية �املحلية ��قتصاديات �يح�� �أن �يمكن �املتجددة �املحلية مصادر�الطاقة

 .عن�تقلبات�����سواق�العاملية�للسلع��ساسية

ü  بالقيمة��تتم��� �يوفر��حساس �ما ��ستخدم�ا، �ال�� �املجتمعات �من �مقر�ة �ع�� �بوجود�ا �املتجددة �الطاقات أنظمة

 .وامللكية�ا��ماعية�املش��كة�و�عزز�التنمية�املستدامة

ü النمو�� �سر�ع �مزودا ��ش�ل �فالقطاع �تكنولوجيا، �ومتطورة �ونظيفة �جديدة �عمل �فرص �املتجددة �الطاقة توفر�أنظمة

 .ية�ا��ودةللوظائف�العال
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�من�ا��صائص��  تتم���دولة��مارات�العر�ية�املتحدة�بمجموعة

  16:تتمثل�أ�م�ا�فيما�ي��. املم��ة����مجال�اس��الك�واستخدام�الطاقة

ü � �الطلب �وتوسع�يزداد �الس�ان، �عدد �لز�ادة �نظرا �مطرد ��ش�ل �املتحدة �العر�ية ��مارات �دولة ��� �واملياه �الك�ر�اء ع��

 .�قتصاد،�واعتبارات�املناخ،�و�عد�معدل�اس��الك�الفرد����البالد�من�أك���املعدالت����العالم

ü � �لعام �الطاقة �لتقر�ر�حالة �نحو�2015وفقا �يوميا �دولة��مارات �س�ان ��ستخدم ،550�� �ومن �املياه، �من ��20ل��ا �30إ��

وأشار� .كيلوواط�من�الك�ر�اء�يوميا�15ل���من�املاء،�و�300إ����170كيلوواط����الساعة�من�الك�ر�اء�مقارنة�باملعدل�الدو���

�س�ب�تنو�ع�مز�ج��2021بحلول� %76،�إ���أقل�من�2012سنة� %98التقر�ر�إ���أن�الطاقة�املولدة�من�الغاز�س�نخفض�من�

 .اقة����الدولةالط

ü مليون�برميل�يوميا������2.79عد�دولة��مارات�أك���منتج�للنفط�من�ب�ن�أعضاء�منظمة�أو�ك،�حيث�بلغ�مستوى��نتاج�

ومن�املتوقع�ازدياد��نتاج�. مليار�م���مكعب�54.60و���نفس�العام،�بلغ�إنتاج�الدولة�من�الغاز�الطبي���حوا���. 2013العام�

 .2018مالي�ن�برميل�يوميا�بحلول�عام��3.5النفطي�ليصل�إ���

ü تحرص��مارات�العر�ية�املتحدة�ع���تنو�ع�مصادر�الطاقة�ملواكبة�الطلب�امل��ايد،�فقررت�عدم��عتماد��ش�ل�رئ�����

��عالوة�ع� .ع���املصادر�التقليدية�للطاقة�وال����شمل�النفط�والغاز،�مما��ساعد�ع���ا��د�من��ثار�ا��ان�ية�ع���الب�ئة

�أفضل� �لتب�� �دولية �وشرا�ات �اتفاقات �و�عقد �وال�وادر�املواطنة، �ال�شر�ة �املوارد �من �جيل �تأ�يل �إ�� �الدولة ��س�� ذلك،

 .املمارسات،�مما��سا�م����تب���حلول�مستدامة�للطاقة�املتجددة

ü � �ب�ن �ما �إ�� �لتصل �املتجددة �الطاقة �استخدام ��سبة �لز�ادة �املتحدة �العر�ية ��مارات �إ %�25س�� �مز�ج� ��30% من

�بإنتاج� �يتمثل ��دفا �ا���ومة �وحددت �الشمسية، �والطاقة �النوو�ة �الطاقة �استخدام �ال��ك���ع�� �س�تم �حيث الطاقة،

 .2020من�مصادر�متجددة�بحلول�العام�% 7الطاقة�الك�ر�ائية�ب�سبة�

ü امل� �خالل�مضاعفة�نص�ب�الطاقة �من تجددة����مز�ج�الطاقة�تتوقع�ح�ومة��مارات�تحقيق�عوائد�اقتصادية�وتنمو�ة

مليار�دوالر�سنو�ا،�باإلضافة�إ���عوائد�أخرى�تتمثل�بتحس�ن�املؤشرات�البي�ية�وال��ية�بما�تصل��1.9ا��اص���ا�تتمثل�ب�

 .مليار�دوالر�سنو�ا�3.7إ����1قيمتھ�إ���ما�ي��اوح�ب�ن�

ا�متنوعا�من�مصادر�الطاقة�املتجددة�والنظيفة�ت�ب����مارات�مز�ج� 

  17:ما�ي��املز�ج�في�ذا�لتلبية�الطلب�امل��ايد�ع���الطاقة�من�قبل�مواطن��ا�ومؤسسا��ا،�و�تمثل�

�وصديقة�  �آمنة �تكنولوجيا �حيث�أ��ا��ستخدم ��مارات �لدولة �الطاقة�النوو�ة�كخيار�أمثل برزت

وس�س�م�الطاقة�النوو�ة����تنو�ع�. مجدية�اقتصاديا،�وقادرة�ع���إنتاج�كميات�كب��ة�من�الك�ر�اء�للب�ئة�وموثوقة،�كما�أ��ا

�من� �وتوف���العديد ��قتصادية، �التنمية �لدعم �باإلضافة �املستقبل، ��� �الطاقة �أمن �ضمان �مع �الدولة ��� �الطاقة إمدادات

   .فرص�العمل�ملواط���الدولة

درجة����سيا ُ سنة� مؤسسة��مارات�للطاقة�النوو�ة سة�الدولة��شأن�الطاقة�النوو�ة،�تم�إ�شاءوتلبية�لأل�داف�امل

2009�� �عام �بحلول ��مارات �لدولة �اقتصاديا �وفعالة �للب�ئة، �وصديقة �آمنة �نوو�ة �توف���طاقة �تطو�ر���2017دف �مع ،

�ال�وادر�ال�شر�ة،� �مستدامةكفاءات �نوو�ة ��شغيلية �سعة �املؤسسة�.و�ناء �النووي�السل���لدولة� وأطلقت �ال��نامج مشروع

نوو�ة����منطقة��بإشراف�الو�الة�الدولية�للطاقة�الذر�ة،�والذي�س�تم�بموجبھ�إ�شاء�أر�ع�محطات �مارات�العر�ية�املتحدة

� �تبلغ ��شغيلية �بقدرة �أبو�ظ�� ��� �للوحدة�1400براكة �النوو�ة�. ميغاواط �الطاقة �مفاعالت �تكنولوجيا �املحطات و�ستخدم

تم�البدء�بإ�شاء�أو���املحطات�النوو�ة����وقد��.وال���تل���أع���املعاي���الدولية�للسالمة�و�داء�و�ثر�البي���1400املتقدمة�

�12،�لتل��ا�ثالث�وحدات،�بمعدل�وحدة�واحدة��ل����2017من�املتوقع�أن�تبدأ�عمليا��ا�ال�شغيلية����العام�وال�2013عام�

�. ش�را �وأن�2020و�حلول �الك�ر�اء، �من �الدولة �احتياجات �نحو�ر�ع ��ر�ع �النوو�ة �الطاقة �توفر�وحدات �أن �املتوقع �من ،

 .مليون�طن�من�انبعاثات�الكر�ون��ل�عام�12تخفف�حوا���
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  تجر�ة��مارات�العر�ية�املتحدة����استغالل�الطاقات�املتجددة

  

..

�حلت�  �حيث ��مارات، �دولة ��� �املنتجة �الك�ر�ائية �للطاقة �املصدر�الثا�ي �الشمسية �عت���الطاقة

�لعام� �الشمسية�املركزة �الطاقة �إلنتاج �العالم�بال�سبة �مستوى �املرتبة�الثالثة�ع�� ��� �و�طاقة�إنتاجية�بلغت�2013الدولة ،

� �با .ميغاواط�140حوا�� ��مارات �دولة ����وتقوم ��عض�ا �دخل �حيث �مشار�ع �عدة ��� �الشمسية �الطاقة �تطبيقات ستغالل

 :مرحلة�ال�شغيل�الفع��،�ومن�تلك�املشار�ع

�الطاقة��واحدة املحطة �عد  �باستخدام �الك�ر�ائية �الطاقة �إنتاج �أك���مشار�ع من

" 1شمس�"من�احتياجات�إمارة�أبو�ظ���من�الطاقة�املتجددة،�وتمتد�محطة��%7سية�املركزة،�و��دف�املشروع�لتوف���الشم

مصفوفة�من�عاكسات��768ميغاواط،�ضمن�حقل�شم����مؤلف�من��100بقدرة�إنتاجية�تصل�إ�����²لم�2,5ع���مساحة�

�الك�ر�ا �الطاقة �وتوليد �الشمسية، �الطاقة �لتجميع �امل�ا�� �واملتجددةالقطع �النظيفة �الطاقة�.ئية �بتوليد �املحطة وتقوم

الك�ر�ائية�من�حرارة�الشمس�ول�س�ضوء�الشمس،�خالفا�لتكنولوجيا��لواح�الك�روضوئية�الشمسية،�و����عتمد����آلية�

�مركز  �أنبوب �ع�� �الشمس �وترك���أشعة �بتجميع �تقوم �خاصة، �مرايا �من �امل�ونة �الشمسية �املجمعات �نظم �ع�� ي��شغيل�ا

.ينقل�ا��رارة�إ���مواقع�����ن،�وال����عمل�ع���توليد�البخار�الذي��شغل�التور��نات�التقليدية�لتوليد�الك�ر�اء

وس�س�م�املحطة����تنو�ع�مصادر�الطاقة����دولة��مارات�العر�ية�املتحدة،�وتقليل�البصمة�الكر�ونية�للدولة،�وتفادي�

ألف�سيارة�من��15مليون���رة�أو�إزالة��1,5يد�الكر�ون،�أي�ما��عادل�زراعة�ألف�طن�سنو�ا�من�غاز�ثا�ي�أكس�175إطالق�

�أبو�ظ�� �. طرقات �أك���من �ل��و�د �املحطة �من �املنتجة �الطاقة �الشاملة��20وستكفي �باحتياجا��ا �أبو�ظ�� ��� �م��ل ألف

.للك�ر�اء�ع���مدار�العام

خالل�معرض�الشرق��وسط�وشمال�إفر�قيا�للطاقة� بجائزة�املسؤولية��جتماعية�للشر�ات�1وفازت�محطة�شمس�

�����2016الشمسية�املركزة� �للمسا�مة �بھ�املحطة �الذي�تضطلع �الدور�الرئ���� �ا��ائزة �و�عكس��ذه ����د�ي، والذي�عقد

��تبذل�ا�دولة��مارات�لز�ادة�حصة�الطاقة�املتجددة����مز�ج�الطاقة،�ومسا�م��ا�الفعالة����تحس�ن�نوعية�حياة�ا���ود�ال�

.املجتمعات�املحلية

 � �النظيفة �للطاقة �د�ي �إطار�اس��اتيجية �أك�����2050 �عن ��عالن �تم ،

ميغاواط�ح���عام��1,000عالم�بنظام�املنتج�املستقل�الطاقة�الشمسية�املركزة�بقدرة�مشروع�للطاقة�الشمسية�املركزة����ال

�عت���املجمع�أك���مشروع�للطاقة�الشمسية�املركزة����العالم،�و�تفوق����ذلك�ع���أك���برج����العالم�إلنتاج�الطاقة�و .2030

ميغاواط�150الشمسية�املركزة����املغرب�بطاقة�

الشمسية�املركزة�من�آالف�املرايا�العاكسة�املرتبة����خطوط�دائر�ة�حول�برج�مركزي،��ستقبل��وتتألف�محطة�الطاقة

�ب����ن�سائل� �تقوم �خاصة �استقبال �وحدة �تجاه �و�ركز�ا �حركة�الشمس، �ت�بع �وال�� �املرايا ��ذه �ال����عكس�ا �شعاعات

مالي�ن�طن��6.5س�سا�م�املشروع����تخفيض�أك���من�و . حراري،�والذي�ينقل�ا��رارة�بدوره�إ���مولد�بخاري�لتوليد�الك�ر�اء

� �ب�ن �ت��اوح �زمنية �ملدة �ا��راري �التخز�ن �تقنية �وس�ستخدم �سنو�ا، �الكر�ون �انبعاثات �مراعاة��12- 8من �مع �يوميا ساعة

�الك�ر�اء، �مع�احتياجات�شبكة �يتالءم �و�ما ��نتاج، �وفعالية ����رفع�كفاءة �ما��س�م �و�قتصادية، �الفنية وتوف����العوامل

.إمدادات�مستدامة�من�الطاقة

 � �النظيفة �للطاقة �د�ي �إطار�اس��اتيجية �سنة���2050 �تم ،

،����منطقة��²لم��4.5عالن�عن��ذا�املجمع�و�و�أك���مشروعات�الطاقة�املتجددة����العالم����موقع�واحد�بمساحة��2012

.الع�ن�-د�ي��سيح�الدحل�ع���طر�ق

�موقع� ��� �املتجددة �الطاقة �لتوليد �اس��اتي�� �أك���مشروع �الشمسية �للطاقة �مكتوم �آل �راشد �بن �محمد �مجمع �عد

�املشروع�بقدرة� ��و���من �و�دأت�املرحلة �العالم، �����13واحد��� �الك�روضوئية،��2013ميجاوات ��لواح �تقنية باستخدام

� �إلنتاج �الثانية �املرحلة �افتتاح ��200وتم �مارس ��� �الك�روضوئية ��لواح �بتقنية �الك�ر�اء �من �يتم�2017ميجاوات �أن �ع�� ،

وس�تم��شغيل�املرحلة�الرا�عة�من�.2020ميجاوات�و�تقنية��لواح�الك�روضوئية����عام���800شغيل�املرحلة�الثالثة�بقدرة�

و�شمل�املرحلة�الرا�عة�. 2020ع��خ���من�عام�ميجاوات�بدءا�من�الر��700املشروع�بتقنية�الطاقة�الشمسية�املركزة�و�قدرة�
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  الطاقات�املتجددة�تجر�ة��مارات�العر�ية�املتحدة����استغالل

..2018مارس  14و 13يومي 

مالي�ن�طن�من��4وس�سا�م�املشروع�عند�اكتمالھ����تخفيض�.م��ا�260أع���برج�شم�������العالم�بارتفاع�يصل�إ���نحو�

  .انبعاثات�الكر�ون�سنو�ا

الفحم�النظيف�وفقا� باشرت�دولة��مارات�ب�نفيذ�مشار�ع�إلنتاج�الطاقة�بتقنية 

،�وال���من�املقرر�بموج��ا�أن�تصل��سبة�استخدام�الطاقة�املتجددة����2030الس��اتيجية�مت�املة�للطاقة����د�ي�ح���عام�

من�الغاز��%71للفحم�النظيف،�وال�سبة�الباقية��%12للطاقة�النوو�ة،�و�%12،�باإلضافة�إ���%5ء�إ���مجال�توليد�الك�ر�ا

ف�كجزء�من�مز�ج�الطاقة�إ���استخدام�الفحم�النظي 2050اس��اتيجية�د�ي�للطاقة�النظيفة� إضافة�لذلك،���دف .الطبي��

،�الذي��عمل�وفق�نظام�املنتج�املستقل،�من�املشار�ع�املس��دفة�مشروع�مجمع�حصيان����د�ي و�عت�� .���د�ي�إلنتاج�الك�ر�اء

 .2020من�الطاقة�بتقنية�الفحم�النظيف،�ومن�املتوقع�أن�يتم��شغيل�املرحلة��و���منھ�بحلول�ميغاواط��2400إلنتاج�

��دف�تنو�ع�مصادر�الطاقة�النظيفة����دولة��مارات،�قامت�شركة�مصدر�ب�ناء�أول�تور��ن�  

كيلوم��ا�جنوب�غرب�أبو�ظ��،�وتتمتع�املحطة��250،�ال���تقع�ع����عد�جز�رة�ص���ب���ياس �عمل�بالر�اح�لتوليد�الك�ر�اء���

� �تبلغ �إنتاجية �الواحدة��850سعة �الساعة ��� �الطاقة �من �البديلة� .كيلو�واط �مصادر�الطاقة �ع�� ��عتماد �ا��ز�رة و�ع��م

�وإدارة�مستقب �التحتية، �والب�ية �واملياه، �الطاقة، �مجاالت ��� �الدولية �املعاي�� �وستطبق �الطاقة، �من �حاجا��ا �لتأم�ن ال

 .املخلفات،�وإعادة�التدو�ر،�ومبا�ي�الطاقة

لتطو�ر�" ب�ئة"اتفاقية�شراكة�اس��اتيجية�مع�شركة�الشارقة�للب�ئة�" مصدر"وقعت�شركة�  

�تح ��ماراتقطاع �دولة ��� �طاقة �إ�� �النفايات �ضمن� .و�ل �من �ال�� ��مارات �رؤ�ة �تحقيق ��� �املبادرات ��ذه ��سا�م وسوف

 .2021بحلول��%75أ�داف�ا��ستفادة�من�النفايات����توليد�الطاقة�ب�سبة�

لنفايات�إ���طاقة��ع��م�شركة�أبو�ظ���الوطنية�للطاقة�بناء�محطة�لتحو�ل�ا 

�ب�لفة �أبو�ظ�� �إمارة ��� �املصفح �ميناء �من ����   850 بالقرب �املحطة ��ذه ��شغيل �يبدأ �أن �املتوقع �ومن �دوالر�أم���ي، مليون

ألف�م��ل،�وخفض�البصمة��20ست�ون�املحطة�قادرة�ع���توليد�كمية�من�الك�ر�اء�تكفي�لسد�احتياجات�أك���من�. 2017

ما�س�سا�م����ا��د�من�انبعاثات�غاز�ثا�ي�أكسيد�الكر�ون�بأك���من�مليون�طن�سنو�ا،�و�عد�البي�ية�للعاصمة�أبوظ��،�ك

 .اكتمال�املحطة�ست�ون�أك���محطة�لتحو�ل�النفايات�إ���طاقة����العالم

���منطقة� أك���محطة�لتحو�ل�النفايات�الصلبة�إ���طاقة �ع��م�بلدية�د�ي�إ�شاء 

�2000،�حيث�س�تم�معا��ة�2020،�و��لفة�نحو�ملياري�در�م،�وس�تم�البدء�ب�شغيل�املحطة����الر�ع�الثا�ي�من�2الورسان�

�يوميا �الصلبة �النفايات �من �م��ي ��طن �إلنتاج �وذلك ��و��، �املرحلة �النفايات����60 �معا��ة �وس�تم �الطاقة، �من ميغاواط

 .با��رق�إلنتاج�الطاقة�الك�ر�ائية

و�عمل�بالشراكة�مع�بلدية��2007عام�" ب�ئة"تأسست�شركة�الشارقة�للب�ئة� 

�للمح �مستمرة �وإجراءات �برامج �لوضع �الشارقة �واستدام��امدينة �الب�ئة، �ع�� �الشرق��.افظة �منطقة �أك���مركز��� و�عد

واليوم�يضم��ذا�املركز�العديد�من�املرافق�ا��يو�ة�بما�ف��ا�م�شآت�لتحو�ل�. �وسط�والثالث�من�نوعھ�ع���مستوى�العالم

  .دة�تدو�ر�املعادن�وغ���االنفايات�إ���طاقة،�وأخرى�لصناعة��سمدة�العضو�ة�من�النفايات�إ���جانب�مرافق�متطورة�إلعا

�النفايات"استحدثت�ح�ومة�رأس�ا��يمة�  لغرض�إعادة�" �يئة�إدارة

�مثل� �املختلفة، ��ولية �واملواد �الك�ر�ائية �الطاقة �إنتاج ��� �واستغالل�ا ��مارة، �مناطق �مختلف �من �اليومية تدو�ر�املخلفات

عادن��ملنيوم،�وا��ديد،�كما�تم�اعتماد�مشروع�الفرز�����بمكبات�النفايات�التا�عة�لدائرة��شغال�الورق،�والزجاج،�وم

 .وا��دمات�العامة

نفذت��مارات�العر�ية�مشار�ع�عملية�الستخدام�الطاقة� 

  18:�خرى،�وال���تظ�ر�مثال�من�خالل�مشروع�مصدراملتجددة،�وترشيد�استخدام�الطاقات�

مدينة�مصدر����أول�مدينة�خالية�من�الكر�ون�والنفايات����العالم،�كما�أ��ا�أول�مدينة��املة��عمل� 

 �لم�من�وسط�17تقر�با،�وتقع�ع����عد���²لم�6تبلغ�مساح��ا�. بالطاقة�الشمسية،�لذا�ف���من�أك���مدن�العالم�استدامة
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..

�وتطو�ر�ا�أبوظ�� مدينة �عل��ا �البحوث �وإجراء �النظيفة، �والتقنيات �املتجددة �املستقبل �طاقة �الستعراض �منصة �و�ش�ل ،

�،�وال��أبوظ�� التا�عة����ومة" مبادلة�للتنمية"امل�لشركة�مملوكة�بال�" مصدر"و�عد�مدينة�. واختبار�ا�وتطبيق�ا�و�سو�ق�ا

 .حفز�وتفعيل�عمليات�التنوع����اقتصاد��مارة��دف�إ���

البحوث�والتطو�ر����مجاالت�الطاقة�املتجددة�والتقنيات��و�عت���املدينة�مجتمعا�تتم�فيھ�باستمرار�أحدث�وآخر�مشار�ع

النظيفة،�وتجري�فيھ�املشار�ع�التجر��ية،�واختبارات�التكنولوجيا،�و�ناء��عض�أحدث�املبا�ي�وأك���ا�استدامة�ع���مستوى�

��يوي،�وتح��ا�ع���ب�ئة�خصبة�تل�م�املؤسسات�العاملة�����ذا�القطاع��س��اتي���وا" مصدر"و�ذلك�توفر�مدينة�. العالم

  .�بت�ار�والنمو

�مصدر���و  �مدينة � أبو�ظ�� �ستضيف �املستقبل"سنو�ا �لطاقة �العاملية �" القمة �عام �منذ �رعاية�2008وذلك �تحت ،

�بن� �محمد �سمو�الشيخ �أول ���يانالفر�ق �آل �ع�د زايد ����العالم�الذي�. أبو�ظ�� و�� �من�نوعھ �القمة�ا��دث�الوحيد و�عد

�من �وا��د �الطاقة، �وكفاءة �املتجددة، �الطاقة �لقطاع ��ساسية ��ر�عة �املحاور ��شمل��غطي �ال�� �املناخ ��غ�� : ظا�رة

�والتكنولوجيا�والتمو�ل �وال�سو�ق �من�. السياسات �مجموعة �ل��وار�ب�ن �عاملية �املستقبل�منصة �لطاقة �العاملية �القمة و�عد

�ال�شر�عات� �ف��ا �بما �ا��يو�ة �القضايا �من �العديد ��شأن �وا����اء �الشر�ات �ورؤساء �ا���ومي�ن �واملسؤول�ن �العالم قادة

�من�والسياسات� �الطاقة �توليد �وتقنيات �النظيفة، �النقل �ووسائل �ا��ضراء، �واملبا�ي �و�س�ثمار�والتمو�ل املتعلقة�بالطاقة

  .الشمس�والر�اح�والوقود�ا��يوي 

،�2006ال���تأسست�عام�" مصدر"واحدة�من�خمس�وحدات�مت�املة��عمل�من�خالل�ا�شركة�" مصدر"و�عد�مدينة�

��ر�عة�الباقية�ف��. ت�قطاع�الطاقة�املتجددة�والتقنيات�املستدامةو�عمل�كشركة�ع���تطو�ر�جميع�مجاال  �الوحدات : أما

ا�مصدر   .لالس�ثمار مع�د�مصدر،�مصدر�للطاقة،�مصدر�إلدارة�الكر�ون،�وأخ��ً

جامعة�مستقلة�للدراسات�العليا��ع���باألبحاث،�و���ا��امعة�الوحيدة�" مع�د�مصدر�للعلوم�والتكنولوجيا"�عد�كما�

�النظيفة� �املتجددة�والتقنيات �الطاقة �مجاالت ��� �العلمية �الدراسات�العليا�و�بحاث �ب��امج �املختصة ع���مستوى�املنطقة

�ع���إع �املع�د �املستدامة،�و�عمل �مجاالت�والتنمية ��� �ومفكر�ن �و�احث�ن �مبدع�ن �وعلماء �مبتكر�ن �ليصبحوا داد�الطالب،

و�وفر�املع�د�". مع�د�ماسا�شوس�س�للتكنولوجيا"تطو�ر�التقنيات�ودمج��نظمة�وسياسا��ا،�وقد�تم�تأس�سھ�بالتعاون�مع�

جت�أول�دفعة�من�طلبة�املع�د�عام�ل��ر�ج�ن�ا��امعي�ن�املتم��ين�منحا�دراسية�شاملة�ملتا�عة�دراسا��م�العليا،�وقد�تخر 

  .طالبا�وطالبة�حصلوا�ع���املاجست������مختلف�مجاالت�العلوم�وال�ندسة) 73(،�و�لغ�عدد�ا��ر�ج�ن�2011

�الكر�ون "وتدير� �الطاقة�" مصدر�إلدارة �اس��الك �ع����عز�ز�كفاءة �الكر�ون �انبعاثات �خفض �شأ��ا �من �ال�� املشار�ع

إضافة�إ���التقاط�الكر�ون�وتخز�نھ،�كما��عمل�ع���أحد�أ�م�مشار�ع�احتجاز�وتخز�ن�غاز�ثا�ي�واس��داد�ا��رارة�امل�دورة،�

و��دف�املشروع�إ���التقاط�". أدنوك"أكسيد�الكر�ون�ع���نطاق�عال���واسع،�بالتعاون�مع�شركة�ب��ول�أبو�ظ���الوطنية�

ة،�ونقلھ�ع���شبكة�أناب�ب�محلية�تصب����حقول�غاز�ثا�ي�أكسيد�الكر�ون�املنطلق�من�محطات�الطاقة�والصناعات�الثقيل

و�توقع�من�املشروع�عند�ان��ائھ�أن�يلتقط�خمسة�مالي�ن�طن�من�. النفط وم�امن�النفط�والغاز����أبوظ���لتعز�ز�استخراج

  .سنو�اثا�ي�أكسيد�الكر�ون�

الدعم�املادي�وا����ة��دار�ة�ملجموعة�من�الشر�ات�ال���تدير�اس�ثمارات�نا��ة�" مصدر�لالس�ثمار"كما�تقدم�وحدة�

،�2006الذي�تم�إطالقھ�عام�" صندوق�مصدر�للطاقة�النظيفة"�ول��و�: عامليا�ومحليا،�و�تم��س�ثمار�من�خالل�صندوق�ن

� �للت"والثا�ي �مصدر �بنك �دو��شھ �النظيفةصندوق �" قنيات �عام ��شطة�2009وأطلق �اس��اتيجية �الصندوقان �و��بع ،

�إ����س�ثمارات  إلدارة ��س�ثمارات �قيمة �حيث�تصل �ض�35، �وذلك �دوالر�أمر��ي، �أفضل�مليون �لتحقيق �الوحدة �س�� من

�املخاطر �من �ا��د �مع ���. العائدات �املتجددة �الطاقة �اختبار�تقنيات �الصندوق�ن �خالل �من ��ما و�تم و�سو�ق�ا� راتدولة

  .دولة��مارات وترو�ج�ا،�باإلضافة�إ���املسا�مة����دعم�برنامج�الطاقة�والتنمية�ع���املدى�البعيد���

� �مصدباإلضافة �مدينة �التداب��� ر�بأبوإ�� �من �مجموعة ��مارات �ح�ومة �اتخذت �فقد �مشار�ع، �من �رافق�ا �وما ظ��

  19:و�جراءات�للوصول�إ���معدالت�مقبولة�من�ترشيد�اس��الك�الطاقة�بأنواع�ا،�م��ا
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  الطاقات�املتجددة�تجر�ة��مارات�العر�ية�املتحدة����استغالل

..2018مارس  14و 13يومي 

�يوليو�   �أسست��2014 �الطاقة ، ��ستخدام" وزارة �وكفاءة �ال��شيد لتعز�ز�فعالية�" إدارة

�قبل� �من �الطاقة �اس��ال�ات �حول �بيانات �قاعدة �تأس�س ��دارة ��ذه �أ�داف �ومن �عل��ا، �وا��فاظ �الطاقة استخدام

 .لقطاعاتالقطاعات�املختلفة����دولة��مارات،�مما�ي�يح�املقارنة�ب�ن�أداء�املؤسسات�����ذه�ا

�أطلقت ��خرى، �ا���ومية �املبادرات �واملقاي�س ومن �للمواصفات ��مارات �لتع عدة" واصفات" �يئة �كفاءة�أنظمة ز�ز

الذي�يمنع�است��اد�أو�تداول�أية�" النظام��مارا�ي�ملنتجات��ضاءة�والرقابة�عل��ا"،�ومن�أبرز�ا�استخدامات�الطاقة�واملياه

و�تم�اس�بعاد�أية�منتجات�. منتجات�إضاءة�رديئة،�أو�منخفضة�ا��ودة،��ش�ل�غ���مطابق�للشروط�واملعاي���الواردة�بالنظام

و�ؤدي�تطبيق��ذا� .صفات�من��سواق،�واتخاذ��جراءات�القانونية�ال���تضم��ا�النظام�بحق�املخالف�نغ���مطابقة�للموا

ميجاواط�سنو�ا،�مما��ع���إم�انية��ستغناء�عن�استخدام��500النظام�إ���خفض�اس��الك�الطاقة����الدولة�بما��عادل�

  .أش�ر�6محطة�توليد�طاقة�بالغاز�من�ا���م�املتوسط����الدولة�ملدة�

� �كذلك �ال�يئة �ومجففات�"وأطلقت ��غساالت �املتعلقة �الك�ر�ائية �لألج�زة �الطاقة �بكفاءة �ا��اصة ��ماراتية �الفنية الالئحة

��غط��ا" املال�س �ال�� �املنتجات ��افة �ع�� �تطبيق�ا �س�تم �معاي���إلزامية �تضمن �لـ�و �.ال�� ��ماراتية �الفنية �الالئحة كذلك

�الطاقة" �كفاءة �بيان �الغرف�بطاقة ��واء �ملكيفات �الك�ر�ائية �املسموح�"لألج�زة �الت��يد �غازات �بأنواع �واملعاي���ا��اصة ،

  .باستخدام�ا����املكيفات���ماية�الب�ئة،�والتقليل�من�الغازات�الضارة�بطبقة��وزون 

  :�م�اأطلقت��مارات�العر�ية�املتحدة�ع���املستوى�املح���العديد�من�ال��امج�أ 

�والرقابة �عمل  �التنظيم �ت�لفة� مكتب ���فض �ظ��، �أبو ��� �القاطن�ن �مع ��شط �ش�ل

إلزاميا� الئحة�شروط�ومواصفات�املبا�ي�ا��ضراء جعلت�بلدية�د�ي�تطبيق .اس��الك�الك�ر�اء�واملياه�والطلب�عل��ا

جعلت�مواصفات�املبا�ي��2014و���،�2013و����2011ومية،�واختيار�ا�ع���املشار�ع��خرى�خالل�الف��ة�ب�ن�ع���املشار�ع�ا

�����مارة �ا��ديدة �املبا�ي ��ل ��مارة�2016و���جو�لية� .ا��ضراء�إلزامية�ع�� ��� �نظام�تقييم�املبا�ي�ا��ضراء �د�ي �تب�ت ،

�ا "السعفات" �ع���جميع�أنواع �املرافق،�والذي�س�تم�تطبيقھ �وغ���ا�من ��مارة، ��� �والصناعية �والتجار�ة، �السكنية، ملبا�ي

 .و��دف�إ���تحس�ن�أداء�املبا�ي�عن�طر�ق�خفض�اس��الك�الطاقة�واملياه�واملواد�وتحس�ن�ال��ة�العامة�للس�ان�وسالم��م

بادرات�وال��امج�املتخصصة����إدارة�متخصصة�لل��شيد�وإطالق�العديد�من�امل�يئة�ك�ر�اء�ومياه�الشارقة،��كما�استحدثت

�لتطو�ر�ال��امج� �املتحدة ��مم �مكتب ���ا �تكفل �ال�� �مصادر�الطاقة �حفظ �ملبادئ �وفقاً �واملياه، �الطاقة �اس��الك شيد تر

�من�. الصناعية �ايجابية �نتائج �وتطبق�ا،�وحققت �ت�ب����ذه�التوصيات �عر�ية �ج�ة �أول �الشارقة �ومياه �ك�ر�اء ��يئة و�انت

  .تنوعة�تناسب��افة�فئات�املجتمعخالل�برامج�م

� ���مان أطلقتب�نما ��� �والتخطيط �البلدية � دائرة �عام ��� �ا��ضراء �الدائرة �مخاطر�2012مبادرة �تقليل �إ�� ���دف �وال�� ،

�الد �و�عقد �اليومية، �السلبية �املمارسات �عن �الناجم �البي�� �أ�م�التلوث ��خضر�كأحد �مؤتمر��قتصاد �دوري ��ش�ل ائرة

� ���مان �ح�ومة �لتعز�ز�رؤ�ة �عاملية �بمشاركة �الدولية �التنمية��2021مؤتمرا��ا �لتحقيق ��خضر، �نحو��قتصاد وتوج�ا��ا

 .املستدامة�باإلمارة

من�قبل�املبا�ي�القائمة�������دف�املبادرة�إ����س�ام����ا��د�من�معدل�اس��الك�الطاقة 

،�وذلك���دف�مساعدة�"�تصال�فيما�ب�ن��ج�زة"تقنية� املشروع وسيوظف. الدولة،�وخفض�انبعاثات�الكر�ون��ش�ل�عام

�ال �اس��الك �و�مكن�للمشروع�خفض�اس��الك�الطاقـة�باملبا�ي�ب�سبـة�تراوح�ب�ن�املش��ك�ن�بال��نامج�ع���التقليل�من طاقة،

" تداب���ا��فاظ�ع���الطاقة"مال�ي�املبا�ي�بمراجعة�أولية��ساعد����تحديد�" نجم�طاقة��مارات"وس��ود�برنامج�. %35و�10

 .،�أل��اب�املبا�ي�املشاركة"نجم�طاقة��مارات"ا��اصة�بنظام�تص�يف�" جائزة�نجم�الطاقة"املحتملة،�وس�تم�منح�

،�والذي���دف�"برنامج�استدامة"،�استحدث�مجلس�أبو�ظ���للتخطيط�العمرا�ي����2008عام�  

�يدعم �بما �والنفايات �واملياه �الطاقة �اس��الك �تخفيض � إ�� �العاصمة� �قتصادية�2030رؤ�ة �نموذج �و�حقق لإلمارة،

�شمل��ذا�ال��نامج�جميع�ا���ات�ا���ومية،�و�عمال،�و�فراد،�و�قوم�ع���مف�وم�التعا�ش�مع�ثقافة�و��ئة�و �.املستدامة

أبو�ظ��،�مع�ا��فاظ�والعناية�بأسلوب�ا��ياة�����مارة
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..

�بدرجات�اللؤلؤو�ستخدم�برنامج�استدا �التقييم �نظام �مستدام�( PRS) مة �واستخدام �و�ناء، �لتصميم، �كإطار�عمل ،

�واملناخ� �ا��و�ا��ار، �مع �خاص ��ش�ل �لي�ناسب �إعداده �تم �ولقد �سواء، �حد �ع�� �والفلل �واملبا�ي �العمرانية للمجمعات

�أبوظ�� �إلمارة �تح .ال��راوي ��و�ال��ك���ع�� �النظام �ل�ذا �الفر�دة �املم��ات �أي�ومن ��� �وتوفر�ا �معاي����ستدامة، قيق

�.مشروع�تطو�ري،�وذلك����جميع�مراحل�املشروع�بدءا�من�مرحلة�التصميم،�ثم�مرحلة���شاء،�وان��اء�بمرحلة�ال�شغيل

التقليل�من�النفايات،�الفعالية�والكفاءة����اس��الك�املياه�والك�ر�اء،� :ع��� ( PRS) ���ع�نظام�التقييم�بدرجات�اللؤلؤو 

.استخدام�املواد�املحلية،�تحس�ن�سالسل�التور�د�ملواد�ومنتجات�مستدامة،�ومعادة�التدو�ر

ينعقد�و��يكس����الر�ع��ول�من��ل�عام����إمارة�د�ي�تحت�إشراف� 

والطاقة�والب�ئة،�فضال�عن�تبادل�ا����ات���يئة�ك�ر�اء�ومياه�د�ي،���دف�إ���استعراض�املنتجات�وا��دمات����قطاع�املياه

.و�ف�ار�مع�أبرز�الرواد�العاملي�ن����قطاعات�املياه�والطاقة�والب�ئة

� �س��  �د�ي ��� �للطاقة ��ع�� �است DSCE) (املجلس �ترشيد �ال��ك���إ�� �مع �الطاقة خدام

���� �وقام�املجلس�بوضع�إطار�تنظي�����دف�إ���تحس�ن�املمارسات�ا��الية �إمارة�د�ي، �ضمان�استدامة�الب�ئة��� التام�ع��

�الطاقة �كفاءة �لتحس�ن �لھ �التا�عة �ال�يئات �ب�ن �فيما �والت�سيق ��عز�ز�التعاون �طر�ق �عن �وذلك �الطاقة �يقوم� .مجال كما

الطاقة�: ياسات�وتنظيمات�لتحس�ن�وتطو�ر�إدارة�الطلب�ع���الطاقة�����مارة����مجاالت�ثالثة�و��املجلس�كذلك�بوضع�س

.واملياه،�ووقود�النقل

�وميا تتطلع  �ك�ر�اء �الشارقة�يئة �ا��دمات� ه �وتقديم �املستدامة �التنمية �تحقيق إ��

�وفقا� �العالم �مستوى �ع�� �عمل�ا �مجاالت ��� �والر�ادة �للتنافسية �بھ �يحتذى �نموذج �تصبح �بحيث �عاملية، بمستو�ات

.يعيةلالتفاقيات�الدولية،�واملقاي�س�العاملية،�وتحمل�املسئولية�ل��فاظ�ع���حقوق��جيال�القادمة����املوارد�الطب

�إ���  �لالنتقال �الدول �تدعم �دولية، �ح�ومية �منظمة ��� إير�نا

،�تم��عي�ن�مدينة�أبوظ���كمقر�2009و���عام�. الطاقة�املستدامة،�و�عت���منصة�للتعاون�الدو������مجال�الطاقة�املتجددة

.أبوظ���باإلجماع�لت�ون�املقر�الدائم�للو�الةتم�اختيار�العاصمة��2011ل�ا،�و��� مؤقت

��ع���للطاقة����د�ي،   اس��اتيجية�مت�املة�للطاقة� وضع�املجلس

لتنو�ع�وتطو�ر�مصادر�الطاقة،�وضمان�إمداد�ا،�و�عز�ز�كفاءة�وفعالية�الطلب�ع���الك�ر�اء�واملياه�والوقود،� 2030ح���عام�

أن�تصل��سبة�استخدام�الطاقة�املتجددة�����2030حيث�من�املقرر�بحلول�عام�. و�التا���التقليل�من��نبعاثات�الكر�ونية

� �إ�� �الك�ر�اء �توليد �%5مجال �إ�� �باإلضافة �و�12%، �النوو�ة، �من��%12للطاقة �الباقية �وال�سبة �النظيف، للفحم

�مصادر�الطاقة�2015و���يناير� .استخدامات�الغاز �أ�دافھ�بحيث��شمل�ز�ادة��سبة ��ع���للطاقة����د�ي ،�راجع�املجلس

.2030لعام��%15و�2020بحلول�عام��%7الشمسية����د�ي�ل�ش�ل�ما��س�تھ�

مركز�،�إ���تحو�ل��مارة�إ���2050اس��اتيجية�د�ي�للطاقة�النظيفة� ��دف 

�إ���توف���.عال���للطاقة�النظيفة،�و�قتصاد��خضر �من�خالل�موارد�%75تطمح��س��اتيجية من�إجما���طاقة��مارة

� �عام �بحلول �النظيفة ����2050الطاقة �والتقليل �وموارد�ا، ��ضرار�بالب�ئة �دون �لتوف���الطاقة �مستدام �نموذج �وتأس�س ،

.2050حلول�البصمة�الكر�ونية�ع���مستوى�العالم�ب

�والثورة� ��الت �ظ�ور �مع ���ا ���تمام �توسع �وزاد �القدم، �منذ �اليومية �ا��ياة �جوانب �مختلف �الطاقة ترافق

   :ومن�أ�م�النتائج�املستخلصة�����ذه�الورقة�البحثية�ما�ي��. الصناعية�و�عاظم�دور�ا����ا��ياة

ü ية�و�جتماعية،�وتتعدد�املصادر�ال���يمكن�ا��صول�م��ا�ع����عت���الطاقة�ضرورة�حيو�ة�لس��ورة�ا��ياة��قتصاد

.الطاقة،�وتتم���ب�و��ا�جميعا�نا�عة�من�الطبيعة

ü تمتاز�موارد�الطاقة�البديلة�بأ��ا�متجددة�وال�تنضب�عادة،�وتحتاج�موارد�الطاقة�املتجددة�ملستوى�تكنولوجيا�مرتفع�

.يتالءم�مع�خصائص��ذا�النوع�من�الطاقة
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ü مصادر�ا،��عت���دول� �الطاقات�املتجددة�بمختلف �����عتماد�ع�� �من�الدول�العر�ية�الرائدة ة��مارات�العر�ية�املتحدة

.وقد�حققت�نتائج�إيجابية�����ذا�ا��صوص�ع���مستوى��امل�إمارا��ا

ü املتجددة�املمكنة،���عتمد��مارات�العر�ية�املتحدة�ع���برامج�مت�املة���دف�إ����ستغالل��مثل�ل�افة�مصادر�الطاقة

�التقليدية،� �الطاقات �اس��الك �ترشيد �مقابل �النظيفة �الطاقات �ع�� ��عتماد �بز�ادة ��سمح �مشار�ع ��سط�� �خالل من

. وا��فاظ�ع���الب�ئة

ü � �مصدر"�عت���مشروع �مشروعا�" مدينة �و�عد �النظيفة، �الطاقة �استعمال �مجال ��� �التجارب �أن�� �ب�ن �من بأبو�ظ��

� �ع�� �بتطو�ر�استغالل�مت�امال�يقوم �يتعلق �ما �ل�ل �البحث �مشار�ع �إقامة �خالل �من �املستقبل، �و�فكر��� �ا��اضرة املوارد

.     املوارد�الطبيعية�ل��صول�ع���طاقة�مستدامة�وصديقة�للب�ئة�و�عز�ز��من�الطاقوي 
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  -مؤسسة�قطر�غاز�أنموذجا�–

  ب��يا�ي�خديجة/ د.ط  عمامرة�ياسمينة/ د
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:   

��دف��ذه�الورقة�البحثية�إ���تق����واقع�التنمية�املستدامة����القطاع�النفطي�ممثال����شركة�قطر�غاز����ظل�ت�ن��ا�     

�وذل �البي�ية، �ا��وكمة �مخ�كملف�وم �ع�� �والتعرف �مف�وم�ا �ضبط �خالل �أ�م�من �إحدى �ل�و��ا ���ا �املتعلقة �ا��وانب تلف

  .مجاالت�أ�شط��ا

�إطار�ت�و      ��� �ل�ا �كب��ة �أ�مية �البي�ية،�وتل�� �ا��وكمة �ملف�وم �معت��ا �ا�تماما �قطر�غاز�تو�� �الدراسة�إ���أن�شركة وصلت

  .��امسا�م��ا����تحقيق�التنمية�املستدامة�و�ذا�ما�تب�نھ�تقار�ر�التنمية�املستدامة�الصادرة�ع

 
         This study aims to investigate the reality of sustainable development in the oil sector represented by Qatar gas in 

adopting the concept of environmental governance by controlling its concept and identifying the various aspects 
related to it as it is one of the most important areas of its activities. 
 
        The study concluded that Qatar gas pays great attention to the concept of environmental governance and responds 
to its importance in the context of its contribution to achieving sustainable development, as evidenced by its 
sustainable development reports. 
 

Key words: Environmental Governance, Sustainable Development, Qatargas. 
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  -قطر�غاز�أنموذجامؤسسة� - ���ظل�تب���مف�وم�ا��وكمة�البي�يةمسا�مة�املؤسسة�الب��ولية����تحقيق�التنمية�املستدامة�

  

  

..

إن�التطور�الصنا���والتكنولو���الذي�ش�ده�العالم����ش���امليادين،�ترك�آثار�إيجابية�وأخرى�سلبية�ع���حياة�

�فراد�واملجتمعات،�حيث�أصبح�موضوع�البي�ية����عصرنا�ا��ا���ذو�أ�مية�كب��ة�خاصة�من�ناحية�تزايد�املشا�ل�ال���

وعناصر�ا،�سواء�من�ناحية�التلوث�وثقب�طبقة��وزون،�أو�من�ناحية�است��اف�ال��وات�واملوارد��ش�ل�تص�ب�البي�ية�

�ع��� �واملحافظة �حماية�الب�ئة ���دف �البي�ية �با��وكمة ��عرف �ظ�ر�ما �حد��ا �وتصاعد �املشا�ل �ل�ذه �ون�يجة غ���عقال�ي،

�اف�والتدم���من�ج�ة�أخرى�لتأم�ن�حقوق��جيال�القادمة�استمرار���ا�من�ج�ة�وا��فاظ�ع���املوارد�من��ست� تواز��ا�و

���التمتع�بحياة�أفضل،�و�التا���تحقيق�التنمية�املستدامة�ول�ذا�يجب�أن�ي�ون��ناك�ا�تمام�من�جانب��افة�املؤسسات�

 .بالعمل�ع���ا��فاظ�ع���الب�ئة�وإنتاج�منتجات�صديقة�للب�ئة��س���ألجل�تحقيق�التنمية�املستدامة

�وعالقتھ�بالتنمية�املستدامة�يمكن�أن� بناءا�ع���ما�سبق�ونظرا�لأل�مية�ال���يك�س��ا�موضوع�ا��وكمة�البي�ية

  : نطرح�ال�ساؤل�الرئ�س�التا��

  :�عض�ال�ساؤالت�الفرعية�التالية�إيجاز يمكن��ولإلجابة�ع����ذا�ال�ساؤل 

ü متطلبا��ا�؟ البي�ية؟�وما�با���ومةملقصود� ما��� 

ü ما�واقع�ا��وكمة�البي�ية����مؤسسة�قطر�غاز؟�و�فيما�تتمثل�مؤشرا��ا؟ 

ü ل�تب���ا��وكمة�البي�ية����مؤسسة�قطر�غاز�س�سا�م����تحقيق�تنمية�مستدامة؟� 

v 

�ا� �من �اختبار�الفرضيات�انطالقا �إ�� �والعم�� �النظري ��شق��ا �الدراسة ��ذه ���دف �الفرعية �وال�ساؤالت �الرئ�س ل�ساؤل

  :التالية

ü يتوقف�تحقيق�التنمية�املستدامة�ع���تفعيل�مقومات�ا��وكمة�البي�ية. 

ü ت�ب���مؤسسة�قطر�غاز�مف�وم�ا��وكمة�البي�ية�����شاط�ا�وتدرجھ�ضمن�تقار�ر�ا�السنو�ة�. 

ü مف�وم�ا��وكمة�البي�ية����مؤسسة�قطر�غاز����تحقيق�تنمية�مستدامة���س�م�تب��.  

v 

�حياة���� ��� �منھ �ال�بد �ضرور�ا �متطلبا �أصبحت �وال�� �البي�ية �ا��وكمة �أ�مية �من �أساسا �أ�مي��ا �الدراسة ��ذه �ستمد

خطورة�تلو���ا�واست��اف�موارد�ا،�والذي��فراد�واملجتمعات،�مع�ت�يان�مف�وم�ا�كإطار�نظري��غية�إدراك�أ�مية�الب�ئة،�

�و� �مستدامة �تنمية �تحقيق �س�يل ��� �عائقا �تل����إسقاط�اسي�ون �ال�� �املؤسسات �ب�ن �من �قطر�غاز�ل�و��ا �مؤسسة ع��

  .أ�مية�كب��ة�ل��وكمة�البي�ية����إطار�مسا�م��ا����تحقيق�التنمية�املستدامة

v 

  : التالية النقاط �� الدراسة أ�داف تت���        

ü ،التعرف�ع���مف�وم�ا��وكمة�البي�ية��ودوافع�ز�ادة���تمام���ا 

ü محاولة�إسقاط�الدراسة�النظر�ة�ع���الواقع�العم���إلحدى�شر�ات�الغاز����العالم�وتق����حقيقة�تحقيق�التنمية�

 املستدامة�من�خالل�ت�ن��ا�ملف�وم�ا��وكمة�البي�ية�،�

ü ملؤسسة�قطر�غاز�ودوره����تحقيق�التنمية�املستدامة�من�خالل�مؤشرات�ا��وكمة�البي�يةال��ك���ع����داء�البي���. 

v 

  :من�ب�ن�الدراسات�السابقة�وال���تخدم�موضوع�البحث�ما�ي��
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- 

و�تصال����إرساء�قواعد�ا��وكمة�املحلية،�وتوضيح�املتطلبات���عالم��دف��ذه�الدراسة�ا���معرفة�كيفية�تأث���

�أ�م�ا �نتائج �عدة ��زمات�وال�وارث�البي�ية،�وتوصلت�ا�� �إلدارة �����آليةو�تصال���عالم آلية اعتبار �ساسية جو�ر�ة

إرساء�مقومات�ا��وكمة�البي�ية�ل��فاظ�ع���ب�ئة�متوازنة،�ب�نما�ركز��ذا�البحث�ع���كيفية�استغالل�ا��وكمة�البي�ية�

  .���تحقيق�التنمية�املستدامة����املؤسسات�الب��ولية

- 

��دف��ذه�الدراسة�ا���ضرورة�العمل�ع���بلورت�ميثاق�بي���عال���لتحقيق��قتصاد�الدو���املستدام،�وتوصلت�

التمو�ل�و�عز�ز�حماية�الب�ئة��آلياتالسياسية�وتفعيل���لياتا���عدة�نتائج�أ�م�ا��عز�ز�عمل�املنظمات�البي�ية�وتطو�ر�

�أ�عاد� �لتحقيق �الب��ولية �املؤسسات �تطبق�ا �ال�� �البي�ية �ا��وكمة �مؤشرات �أ�م �ع�� �الدراسة ��ذه �ركزت �وقد العاملية،

  .التنمية�املستدامة

v 

  :البحث�حسب�ا��طة�املوالية�واس�نادا�إ����ش�الية�املطروحة،�قسم بناءا�ع�����داف��ساسية

 

��ما� �جزئ�ن �من �مركب �و�و�مف�وم �ا��ديثة، �املفا�يم �من �البي�ية �ا��وكمة �عت���مف�وم

من� مجموعة أو ال�شاط توجيھ �� التحكم خالل�ا يتم�من ال�� الوسائل إ�� عموما با��وكمة ��وكمة�والب�ئة،�فيقصدا

 والت�سيق عن�التماسك ا��وكمة �ع�� كما املقررة، املعاي�� وفقا�لبعض النتائج من مقبولة مجموعة تحقق بحيث ��شطة،

  1.لفةمخت أ�داف ذات الفواعل من العديد ب�ن املستمر

 و�أخذ ��سان �ع�ش�فيھ الذي املجال ف�� ا��ية، وغ�� ا��ية �جزاء�واملركبات مجموعة من املركب ال�ل ف�� أما�الب�ئة  

�واملوارد��2،ع�شھ متطلبات �افة منھ �الب�ئة �بإدارة ��ع�� �ال�� �القرارات �صنع �آليات �إ�� �البي�ية �ا��وكمة �مف�وم و�عود

  3.البي�ية

� �والب�ئة�ال��ت�بات" أو��� �املوارد �استخدام �كيفية �تحدد �وأك���ال�� �وغ���الرسمية �تقدر�وتحلل�: الرسمية كيف

�استعمال� �نموذج �ع���املؤثر��� �املطبقة �والعقو�ات ����القوان�ن �الذي��عت���مقبوال�ومرفوضا،�وما �السلوك �وما املشا�ل،

 4".املوارد�والبي�ية

ن�من�تطبيق�املبادئ��ساسية�لإلسالم�من�قبيل�اختيار�املسؤول�ن�نموذج�لتدب���املوارد�ال"���ح�ن��عرف�بأ��ا� طبيعية�يمكّ

  5".،�ورفع�الظلم�ومنع�التجاوزات"�مر�باملعروف�والن���عن�املنكر" ع���التدب��،�وال�شاور�والتنا��،�و

  6:فتحدد�وفق�ثالثة�عناصر�أساسية�و���أما�

  افة����املسارات�والعمليات�ا��اصة�ببلورة�القرار�وصنعھدمج�القضايا�البي�ية���-1

�أو��قتصادية�-2 �السياسية �سواء ��ل�القطاعات، �تأث��ات�مباشرة�أو�غ���مباشرة�....�نطالق�من�اعتبار�أن �تمارس ا��،

  .ع���البي�ية
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ت�املتعددة�ا���سيات�من�ج�ة،�ب�ن�ممارسات��فراد�أو�الدول�أو�الشر�ا�-وان�اختلفت�مستو�ا��ا�-وجود�روابط�قو�ة��-3

 . ومستو�ات�تد�ور�النظام�البي���العال���من�ج�ة�أخرى 

لقد�زاد���تمام�با��وكمة�البي�ية�مؤخرا��عد�ز�ادة�الضغوطات�ع���املؤسسات��

 7:افع���تمام�ما�ي���قتصادية،�وذلك�لتحس�ن�وإح�ام�الرقابة�ع���أدا��ا�البي��،�ومن�ب�ن�دو 

 أنماط �� �غ�� ل�ا بحيث�ترتب�عن�ز�ادة���تمام�بحماية�الب�ئة�من�مختلف��ضرار�ال���قد�تتعرض�

 حقيقيا تحديا �ذا �عد و�التا�� بي�ية أضرارا �س�ب ال ال�� املنتجات شراء ع�� إقبال�م ز�ادة و لدى�املس��لك�ن، الشراء

ومنتجا��ا�وذلك���ماية�الب�ئة،�و�عت���الو�����نتاجية�قتصادية�من�أجل�إح�ام�الرقابة�ع���عمليا��ا��ملختلف�ا���ات

ع��� الرقابة و الب�ئة بحوكمة �قتصادية الوحدات ا�تمام إ�� أدت ال�� �ساسية العوامل احد املس��لك�ن لدى البي��

. ال�سو�قية حصص�ا فقد ملخاطر تفاديا حماي��ا

 و املخاطر �� ز�ادة �قتصادية الوحدات أل�شطة السالبة البي�ية التأث��ات عن ي��تب قد�

 املس�ثمر�ن و املسا�م�ن جانب من م��ايدة ضغوط �ناك فان لذلك و املحققة، �ر�اح كذا�تخفيض و ، البي�ية �ل��امات

 �افية قناعة ع�� املسا�م�ن و املس�ثمر�ن فمجموع ، املا�� أدا��ا جانب إ�� ، لبي��ا املؤسسة أداء معلومات�عن ع�� ل��صول 

 إ�� يؤدي مما ، املخاطر بالتا�� و �ل��امات ز�ادة إ�� تؤدي قد �قتصادية الوحدات أل�شطة الس�ئة املمارسة�البي�ية بان

  .بمصا���م �ضرار و تخفيض��ر�اح،

 املخاطر لتقييم ذلك و املالية، التقار�ر توفر�ا ال بي�ية معلومات إ�� �قراض مؤسسات و وكالبن تحتاج�

�ت��تب ال�� البي�ية �أل�شطة� منح عن قد �السالبة �البي�ية �التأث��ات �عن �ملخاطر�ناتجة �تتعرض �قد �أل��ا �ذلك �ئتمان،

 مؤسسات ع�� جسيمة بي�ية مخاطر �س�ب قد مما ملوث، عقار بضمان ائتمان منح حال �� كما الوحدات��قتصادية

  .والبنوك �قراض

ت�الوحدا أل�شطة السالبة البي�ية التأث��ات س�ب��ا ال�� �ضرار ب�ن من

��إعداد�قوان�ن�التغ��ات�املناخية�و�مطار�ا��مضية،�مما�أج���العديد�من�الدول�ع� ، �وزون  ثقب حدوث �قتصادية

  املختلفة، �ضرار من الب�ئة ع�� املحافظة و وسياسات�بي�ية���دف�إ���تحقيق�التنمية��قتصادية

 

 ا��ماعات�البي�ية����العديد�من�الدول�ضغوطا�م��ايدة�ع���الوحدات��قتصادية�وا���ومية���دف�املحافظة����ع���

 : أبرز�ا و الدول  من الكث�� إ�� ا��ماعات �ذه �شاط امتد قد و ل�ا، تتعرض قد ال�� �ضرار من حماي��ا و الب�ئة

GREENPEACE, FRIENDS OF THE EARTHل�شكيل �تحاد�معا �� البي�ية ا��ماعات قوة تكمن و� 

 املس��لك�ن حث بالب�ئة اراأضر  �س�ب ال�� �قتصادية الوحدات إ�� املس��لك�ن و �عالم نظر لتوجيھ فعالھ ضغط وسيلة

 ذلك �مر تطلب ما إذا قضائية دعاوي  إقامة �� املساعدة و ، مع�ا التعامل عدم ع��

 

  

�ال�� �ضرور�ا �متطلبا �أصبحت �وال�� �املستدامة، �التنمية �ملوضوع �البالغة �لأل�مية ��فراد�نظرا �حياة ��� �منھ بد

املوضوع،�وذلك�ما�س�تم�التطرق�إليھ�����ذا�ا��زء�حيث�أصبح� جوانب��ذا بأ�م �حاطة من البد فإنھ واملجتمعات،

�املعا�ي،� �ومتعدد �التداول �واسع �املستدامة �ملف�مف�وم�التنمية �دقيق �تحديد �صعو�ة �عدة��وم�او�الرغم�من ��ناك إال�أن

  :ف�ا�أ�م�ا�ما�ي��اج��ادات��ادفة�إ����عر�

� �بأ��ا �البي�� �البعد �حيث �من �للموارد�" فتعرف �وحماي��ا �استخدام�ا ��� ��ستمرار�والتواصل �ع�� �القدرة ذات

�إ��� �يؤدي �بما �العالم ��� �تنمي��ا �ع�� �والعمل ��طار�البي�� �ت�امل �ع�� �واملحافظة �وا��يوانية �الزراعية �وخاصة الطبيعية

 8".رضمضاعفة�املساحات�ا��ضراء�ع���� 
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 خالل من الب�ئة ع�� للمحافظة اقتصادي، بأسلوب للموارد الرشید �ستخدام �� التوازن  "عن عبارة أو�بأ��ا

 املوارد وخاصة البی�� �ج�اد حدة من یخفف مما التوز�ع وز�ادة �س��الك ونقص �نتاج، نظم �� متطورة تقنیة استخدام

 9."املتجددة غ�� البی�یة

 تنمية ت�ون  ل�ي التنمية أن ذكر�ا��و سبق وال�� التعر�فات ل�ذه املش��ك القاسم أن الطبيعية واردامل تقر�ر وذكر

 تحول  تحدث أن يجب كما الطبيعية، املوارد واست��اف دمار إ�� تؤدي وأال البي�ية، الضغوط تتجا�ل أال يجب مستدامة

  . السائدة الصناعية�والتكنولوجية لقاعدة تقنيا

:�س���التنمية�املستدامة�إ���تحقيق�العديد�من���داف�جاءت�من�خالل�النقاط�التالية

Ø إتباع�� �ع�� �ال���يع �خالل �من �وذلك �واجتماعيا �اقتصاديا �للس�ان �أفضل �حياة �نوعية �الفقر�وتحقيق �ع�� القضاء

 ؛ بيعيةأنماط�اس��الك�متوازنة،�دون��فراط�����عتماد�ع���املوارد�الط

Ø املستدام�� ��ستخدام �وضمان �لتوف���الغذاء ���دف �املائية�كما �املسطحات ��افة �وحماية �املياه �من ��اف �إمداد ضمان

 10؛وا��فاظ�ع����را����والغابات�واملياه�وا��ياة�ال��ية�و�سماك�وموارد�املياه

Ø توازنا أك�� برؤ�ة�مستقبلیة التنمو�ة ساتالسیا ورسم ��داف، و�لورة �س��اتيجيات ووضع ا��یارات تحدید �� �س�م 

 وعدال؛

Ø من وت�املیة�انطالقا شمولیة برؤ�ة و�دار�ة و�جتماعیة والسیاسیة �قتصادیة �وضاع تحلیل أ�میة من تنطلق إ��ا 

 تاحة؛امل املوارد�والطاقات مع التعامل �� و�نانیة �رتجال وتجنب الفرعیة، نظم�ا وترابط ال�لیة النظم وحدة

Ø من �تفاق�علیھ یتم ما حول  املد�ي واملجتمع وا��اصة ا���ومیة القطاعات ب�ن والتعاضد ا���ود توحید ع�� ���ع 

 واملستقبلیة؛ ا��الیة املجتمعیة الفئات جمیع إسعاد �� �سا�م و�رامج أ�داف

Ø وتنفیذ�ا لتنمو�ة،ا وال��امج السیاسات وضع یتطلبھ الذي واملؤس���، والسلو�ي الفكري  التغی�� إحداث 

 املحدودة؛�املوارد واست��اف و�عارض�ا ا���ود و�ع��ة و�ختالف والتكرار التداخل وتجنب وفاعلیة، بكفاءة��������

Ø فرص�الشراكة وت�شط توفر املستدامة التنمیة فإن امل�شودة والغایات ��داف لتحقیق العملیة املمارسة نطاق وع�� 

 أسالیب عن �بداع�والبحث لتحف�� والتوعیة والتدر�ب التعلیم تفعیل �� و�س�م ا����ات�وامل�ارات�، تبادل �� واملشاركة

 من یقلل سوف و�ذا العمل، ال��ان�وفرق  خالل من حقول�ا ب�ن والتداخل املعرفة، وتوظیف تولید من وتز�د جدیدة تفك��

 شروط و�� النف���، و�طمئنان الوظیفي �من و�ات،�و�حققاملعن من و�رفع و�نتماء الوالء و�قوي  وا��الفات الصراعات

 11.عل��ا وتنمی��ا�وا��فاظ ال�شر�ة الطاقات إلطالق ضرور�ة

 

�البعد� �اعتبار�أن �ع�� �بي�ية �إطار�حوكمة ��� �ت�ون �إس��اتيجية �وضع ��ستوجب �املستدامة �التنمية �تحقيق  إن

�مقار�ة�البعد�� ��البي �من�خالل �تفس��ه �يمكن �ما �و�ذا �املستدامة �والتنمية �ا��وكمة�البي�ية �من ��ل ��� �و�ركن�أسا���

البي��،�ف�و�الرك��ة��ساسية�لتحقيق�تنمية�مستدامة�باعتبار�البي�ية�مصدرا�مختلف�ال��وات�الطبيعية�وتفعيل�ا��وكمة�

و�ذا�اس�نادا�إ���مقار�ة�الدور�أي�الدور�الذي�تلعبھ�ا��وكمة�البي�ية��البي�ية�ضرورة�البد�م��ا�لتحقيق�تنمية�مستدامة

  .لتحقيق�تنمية�مستدامة

�بمع��� �ومت�املة �مش��كة �إطار�إس��اتيجية ��� �ي�ون �لتحقيق�التنمية�املستدامة �أن�تفعيل�ا��وكمة�البي�ية كما

�إس �وضع ��� �والدولية �و�قليمية �الوطنية �الفواعل ��ل �مشاركة �من �البد �خالل�أنھ �من �و�ذا �البي�ية �ا��وكمة ��اتيجية

�ع��� �سواء �املد�ي �واملجتمع �ا��اص، �القطاع �الدولة، ��� �واملتمثلة �الفواعل �مختلف �ب�ن �الشراكة �أي �الت�امل مقار�ة

  .املستوى�الوط���أو�الدو���لتحقيق�الت�امل�و�التا���تحقيق���داف�املسطرة�

:تدامة�ثالثة�أ�عاد�رئ�سية�تتمثل�فيما�ي��للتنمية�املس

يو����ذا�البعد��س��اتجيات�ال���يجب�توافر�ا�واح��ام�ا����مجال�التص�يع،���دف�ال�سي�����مثل��

�من �وذلك �البي��، �التوازن �ال�تؤثر�ع�� �ح�� �غ���عقالنية، �بطر�قة �واست��افھ �تبذيره �بدال�من �الطبي��، خالل��للرأسمال
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�عصر� �إ�� �املجتمع �ونقل �امللوثات �واستعمال �النفايات، �إنتاج ��� �تتحكم �تقنيات �وتوظيف �املوارد �استعمال ��� التحكم

  :ومن�أجل�الوصول�إ���صناعة�نظيفة،�تقدم��مم�املتحدة�ا��طوات�التالية�12،الصناعات�النظيفة

v ات�العاملية�بنفس�املعاي���خارج�وداخل�أوطا��ا؛وإلزام�الشر ���يع�الصناعة�املتواصلة�بي�يا����إطار�خطط�مرنة� 

v التوعية�ب�ل�الوسائل�با��سائر�و�خطار�الناجمة�عن�التلوث،�سواء�املباشرة�أو�غ���املباشرة؛  

v إدخال�مفا�يم�الب�ئة��منة،�وإلزامية�املحافظة�عل��ا،�من�طرف�الفرد�واملجتمع�����افة�مراحل�التعليم؛� 

v لية�التنمية�املستدامة�بج�ود�وسائل��عالم�والثقافة�ل��ميع�؛إشراك�املجتمعات����آ 

v يع��نتاج�النظيف�بي�يا،�من�خالل�آليات�السوق�والسياسة�الضرائ�ية���.  

�املشار�ع� �مف�وم �ع�� �الضوء �إلقاء �املفيد �من �أنھ �نرى �ذكره، �سبق �مثلما �النظيفة �الصناعة �تب�� �إ�� إضافة

�البع: البي�ية �ال���ترا�� �التنمية�و���تلك ��� �ال����سا�م �املشار�ع �بأ��ا �يرى �لقيام�ا،�و�ناك�من �أساسية �كرك��ة �البي�� د

�ا��ياة� �جودة �تحس�ن ���دف �عام ��ش�ل �واملجتمع �املستخدم�ن �مع �والعمل �الب�ئة �ع�� �ا��فاظ �مع �باملوازاة �قتصادية

��طراف �دراسة�13،��ميع �إغفال �ال�يجب �فإننا �اقتصاديا، �املشروع ��ان �إذا ��أما �و��ع�� �البي�ية �التأث���" ا��دوى دراسة

 14"املتبادل�ب�ن�مشروعات�برامج�التنمية�والب�ئة،���دف�تقليص�أو�منع�التأث��ات�السلبية،�أو��عظيم�التأث��ات��يجابية�

�و��و  �البي�� �البعد �ضمن �ت�ون �العناصر�ال�� �ذكر�أ�م �اختصارا �البيولو : �مكن �التنوع �الطاقة، ��ي�ولوجية، ��،�النظم

  .�نتاجية�البيولوجية،�القدرة�ع���التكيف،��عالم�والثقافة�ل��ميع،�الصناعة�النظيفة

 �قتصادي�ن �عض و�رى  و�س��الك، �نتاج طر�ق عن لإل�سان املادية ا��اجات تلبية و�خص15 

 .للتنمية الالزمة املوارد وتوليد قرالف ع�� للقضاء سر�عا، اقتصاد نموا املستدامة�تتطلب التنمية أن

 و�و��ع�� ،"املستقبل �� ا��قيقي الدخل عن يقل أال ي�ب�� اليوم املوارد استخدام" القائلة�أن الفكرة ع�� التنمية �ذه وتقوم

 �ا،ع���تجسيد و�عمل املادية، �صول  بقاعدة ونحتفظ موارد، أرح ع�� �ع�ش بحيث تدار أن ي�ب�� �قتصادية النظم أن

 �ع���استخدام مما الطبيعية، املوارد توظيف مجال �� الصناعية التقنيات وتحس�ن وتمو�ل اختيار مسألة البعد �ذا و�طرح

�البي�ية دمج ذلك يصاحب الك��ى، الديمومة �ولو�ة �� تضع ال�� والقيم واملعارف للتكنولوجيا أفضل  �� �عتبارات

 دراسة�ا��دوى  �� رئ�سيا جزءا للمشار�ع البي�� �ثر جعل أي للب�ئة، الضارة �قتصادية �ثار تقليل دف التخطيط

  .مشروع ألي البي�ية الت�اليف حساب إ�� إضافة للمشروع، �قتصادية

 �و إذ ��سان، و ��سانية، �عتبارات ع�� مركزا �جتماعية ��داف تحقيق �شمل�

 غ���ا، و �جتماعية ا��دمات بتقديم و الفقر م�افحة و �جتماعية العدالة تحقيق �� ممثال�ذلك �دف�ا، و ميةالتن عامل

 �ذا إ�� يضاف غ���ا، و �جتماعية ا��دمات بتقديم و الفقر م�افحة و �جتماعية تحقيق�العدالة �� ذلك إ�� يضاف

 وسيلة النمو املستدامة التنمية و�عت�� املشردة، لطفولة ��تمام أيضا و .ةاملشارك و التعليم ال��بية�و �� املرأة دور  تفعيل

 و املجتمعات ب�ن �نصاف مف�وم تحقيق �و العام فال�دف السيا���، �ختيار �� التطو�ر لعملية �جتما���و لاللتحام

 �� عليھ منصوص �و كما �سان،� حقوق  اح��ام ع�� كب�� �ش�ل البعد ����ذا املف�وم �ذا نجاح يتوقف �فراد،�و

 .1948 لسنة املتحدة �مم ملنظمة الدو�� التصر�ح

،����س�يل�تق����واقع�ا��وكمة�البي�ية�الب��وليةؤسسة�للمإسقاط�املفا�يم�النظر�ة�ع���الواقع�العم����يمكن

  .���القطاع�النفطي�ممثال����شركة�قطر�غاز

لت�ون�الشركة�الرائدة��و������صناعة�الغاز��1984عام�) شركة�قطر�غاز�لل�شغيل�املحدودة(تأسست�قطر�غاز��   

�أن� ��عد �العالم، ��� �املسال �للغاز�الطبي�� �منتجة �قطر�غاز�أك���شركة �أصبحت �واليوم �قطر، �دولة ��� �املسال الطبي��

�� �املتبلورة �رؤ���ا �تحقيق �من �ذات�تمكنت �مرافق�ا �من �العالم �بقاع �ش�� ��� �عمال��ا �إ�� �املسال �الغاز�الطبي�� �تور�د �

�امل �و�قع �قطر، �دولة ��� �العال�� �باإلنتاج�املستوى �ا��اصة �عمليا��ا �جميع �أما �الدوحة، �قطر�غاز��� �لشركة قر�الرئ����
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���دولة�قطر،�باإلضافة�إ���ذلك�تمتلك�الشركة�) املنصات�البحر�ة،�خطوط��نتاج�ال��ية�للغاز�الطبي���املسال�واملصفاة(

  17.�اتب�اتصال�����ل�من�الواليات�املتحدة��مر�كية�واليابان�والص�ن

�الشركة� �تقوم �حيث �واملصداقية، �وا��دمات �ا���م �حيث �من �للطاقة �عاملية �كشركة �قطر�غاز�بم�ان��ا تتفرد

�إلنتاج�الغاز�الطبي���املسال�بإجما���قدرة�إنتاجية�سنو�ة�قدر�ا��14ب�شغيل� ،�مما�يجعل�قطر��77خطاً مليون�طن�سنو�اً

از�الطبي���املسال����العالم،�حيث�تقوم�بدور�أسا�������دعم�احتياجات��قتصاد�واملجتمعات�املحلية�غاز�أك���منتج�للغ

مليار���ص�ح����ن،�ومن�خالل�تور�د�الغاز�����2جميع�أنحاء�العالم،�حيث�وصلت��غطية�قطر�غاز�إ���ما�يقارب�من�

��� �حاسم �بدور �قطر�غاز�أيضا �تقوم ��شتعال، �عند ��نظف �وتحس�ن��الطبي�� �انبعاثات �خفض �ع�� �الدول مساعدة

�صناعة� ��� �معاي���جديدة �قطر�غاز�إرساء �تواصل �واليوم �الكر�ون، �منخفض �اقتصاد �إ�� �و�نتقال �الغاز��نظف نوعية

�وموثوق  �بالطاقة��ش�ل�آمن �العالم �أنحاء ����جميع �العمالء �بإمداد �املسال�من�خالل�قيام�ا و���ضوء��18،الغاز�الطبي��

��طار�ا �لعام �الطو�ل �املدى �قطر�غاز�ع�� �رؤ�ة �حددتھ �تقار�ر��شأن��2015لذي �وإعداد �ووضع �مراجعة �تواصل فإ��ا

� �عام ��� �أما �امل�مة، ��ستدامة �مخاطر�وفرص �من �جوانب��2014مجموعة �ع�� �للتعرف �ال�س�ية ���مية فقامت�بتقييم

  .�ستدامة��ك���أ�مية�لرجال��عمال�وأ��اب�املص��ة

 

266.778.927  644.422  

  

  غ���منطبق

  

267.423.349  

  

  غ���منطبق

  

  غ���منطبق  280.030.498  غ���منطبق  2.246.746  277.783.752

  

271.957.671  2.202.376  

  

44.382  274.204.429  

  

6.36  

  

280.727.297  2.081.599  44.382  282.853.277  6.56  

انخفاض�(1.822.525  276.983.082

  )%10ب�سبة�

45.000  

  

278.850.607  6.56  

 .2016من�إعداد�الباحث�ن�باالعتماد�ع���تقر�ر�التنمية�املستدامة�لسنة��

� �عام �غ���املباشر�للطاقة��2016ش�د ��س��الك �حقق �ذلك �ومع �الطاقة �استخدام �إجما�� ��� �طفيفا انخفاضا

���� �حقق�ا �ال�� �بال�سب �مقارنة ��س�يا �إ����2015انخفاضا �استخدام��،�%12ليصل ��نخفاض �إ�� �باألساس و�رجع�ذلك

�اس��الك� �توف����� �عن �ال��ن �الغاز�املتبخر�أثناء �اس��جاع �عملية �أسفرت �فقد �لفان، �رأس �محطة �عمليات ��� الطاقة

من�الكميات�ال���تم�توف���ا�من�الطاقة�مقارنة��%25جيجا�جول�و�و�ما��عادل�حوا����580.033الطاقة�املباشر�بمقدار�

وذلك�نظرا�ملا�تبع�ذلك�انخفاض����اح��اق�أعمدة�تبخ���الغاز،�و�عمل�الشركة�حاليا�ع���اك�شاف�الفرص���2015عام�

  .  �خرى�املتاحة���فض�اس��الك�الطاقة�املباشرة�وغ���املباشرة

،�إدارة��شرت�قطر�غاز�إحصائيات�م�مة�حول�الب�ئة�ال�سيما�املتعلقة�بحرق�الغازات،��نبعاثات�ال�وائية 

.املياه،�تدو�ر�النفايات�باإلضافة�إ���النفقات�البي�ية�و�ذا�ما�يتم�عرضھ
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  2016  2015  2014  2013  2012  حرق�الغاز

  0.49  0.63  0.79  1.24  1.51  )%(�سبة�ا��رق�

  .2016تقر�ر��ستدامة�لسنة�من�إعداد�الباحث�ن�باالعتماد�ع����

�� �الف��ة �خالل ��جمالية �ا��رق �مستمر�����سبة �انخفاض ��ناك �أن �لنا �يت�� �ا��دول �خالل �2016-2012من

�املؤسسة�ال���خصصت�فر�قا�إلدارة�ا��رق،�باإلضافة�إ���مشروع���م�منفصل�خاص�بتط���� وذلك�راجع�إ���سياسة

  . خطوط�الغاز

�عت���انبعاثات�الغازات�الدفيئة�املعلن�ع��ا����مؤسسة�قطر�غاز�تركيبة�من�ثا�ي�أكسيد�

كما��و�co2 الكر�ون،�وغاز�امليثان�وغاز�أكسيد�الني��وج�ن،�و�تم�عرض�ا����صورة�وحدات�من�م�ا���ثا�ي�أكسيد�الكر�ون�

 :مب�ن����ا��دول�التا��

�الغازات� انبعاثات

�م�ا���( الدفيئة طن

co2( 

2012  2013  2014  2015  2016  

�انبعاثات� إجما��

  الغازات�الدفيئة

25.605889  26.488023  25.037372  24.842.627  24.110.125  

�الغازات� انبعاثات

  الدفيئة�املباشرة

19.21540  19.786093  18.431841  18.532.523  18.318.845  

�الغازات� انبعاثات

  الدفيئة�غ���املباشرة

274.982  567.618  561.197  572.739  513.547  

�الغازات� انبعاثات

�املباشرة� �غ�� الدفيئة

  �خرى 

6.309.367  6.134.312  6.044.334  5.737.364  5.277.733  

  .2016 من�إعداد�الباحث�ن�باالعتماد�ع���تقر�ر��ستدامة�لسنة

 عن الناتجة �نبعاثات أما  ،�2015عام مقارنة % 3 ب�سبة ا��راري  �حتباس غاز انبعاثات إجما�� انخفض

 �نخفاض �عزى  وقد .�2015عام مقارنة الكر�ون  أكسيد ثا�ي من�غاز ما��عادلھ من طناً �35527, بواقع فانخفضت �ح��اق

 مقارنة 2016 عام �� املتبخر الغاز اس��جاع �سبة وارتفاع �ح��اق إدارة بنظام العمل مواصلة �� الشركة نجاح إ��

 عندما 2014 �عام مقارنة % 78 ب�سبة املسال الطبي�� الغاز تحميل عن الناتجة الغازات انبعاثات وانخفضت .�2015عام

 .التنفيذ ح�� ال��ن أثناء املتبخر الغاز مبادرة�اس��جاع دخلت

 عمليات �� الك�ر�اء اس��الك النخفاض نظراً  الك�ر�اء اس��الك عن الناتجة شرةغ���املبا انبعاثات وانخفضت

 طبيعة ع�� ذلك و����ب عمليا��ا إ�� لفان رأس محطة عمليات �� اس��الك�الك�ر�اء انخفاض و�عزى  .لفان رأس محطة

 �عزى  ئة�غ���املباشرة��خرى�ال��انبعاثات�الغازات�الدفي وانخفضت .املتبعة ال�شغيل وإجراءات و��م�ا املحملة املنتجات

.�2015عام مقارنة�  %8  ب�سبة املوظف�ن نقل وسائل استخدام ن�يجة ا��راري  �حتباس غاز انبعاثات إ��
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  2016  2015  2014  2013  2012  �ة��نبعاثات�الغاز 

  9.655  10.454  11.157  11.749  11.916  )طن(الني��وج�ن�

  21.858  12.583  16.387  17.400  18.090  )طن(أكسيد�الك��يت�

  619  761  800  1.658  1.157  )طن(املركبات�العضو�ة�

 .2016من�إعداد�الباحث�ن�باالعتماد�ع���تقر�ر��ستدامة��

دول�أعاله�نالحظ�انخفاضا�مستمرا�����نبعاثات�الغاز�ة�للمؤسسة�خالل�السنوات��خ��ة،��ذه�من�خالل�ا��

الغازات��س�م����التفاعالت�الضوئية����الغالف�ا��وي�مما�يؤدي�إ���خطر�ع���طبقة��وزون،�ول�ذا�تم�التطبيق�املستمر�

�م �التخفيض �ع�� �اك�شاف�وإصالح�ال�سرب�املستمر�حيث�ساعد �املتطايرة�ل��نامج �العضو�ة �املركبات �انبعاثات ��سرب ن

و�ركز��ذا�ال��نامج�ع����شراف�ع���معا��ة�حوا���"  مرحلة�ما��عد��صالح"و"ما�قبل��صالح�"ب�ن�مرحلة��%85ب�سبة�

امج�مركب�و�صالح�املباشر�ألية��سر�بات�للمركبات�العضو�ة�املتطايرة�،�وعالوة�ع���ذلك�فقد�ساعد��ذا�ال��ن�73000

�2012ب�ن�عامي��%50ب�سبة�معدل�ا�" ما�قبل��صالح�"ع���تخفيض�انبعاثات�املركبات�العضو�ة�املتطايرة�أثناء�مرحلة�

،�مما�ي���ن�ع���نجاح��ذا�ال��نامج����تخفيض�عدد�املركبات�املتطايرة�الك������مؤسسات�الغاز�الطبي���املسال�2015و

  .لفان�الصناعية�رأسومصفاة�لفان�ومدينة�

 

إدارة�

املياه�

م���(

  )مكعب

�البحر� مياه

املستخدمة�

�الت��يد� ألغراض

�الشاطئ( ) ع��

  الوحدة�ال��ية

�البحر� مياه

املحالة�

  املس��لكة

�املنتجة�  من�ك�ر�ماء املياه

�من� �املوقع ��

  مياه�البحر

�الصرف�ميا ه

املعا��ة�

واملحقونة�

ضمن�

�شكيالت�

  تحت�أرضية

�الصرف� مياه

املعا��ة�

واملستخدمة�

ألغراض�

النظافة�

���� املصرفة

باست�ناء�(البحر

  )مياه�الت��يد

�الصناعة� مياه

�واملياه� املعا��ة

املخصصة�

�النظافة� ألغراض

���� املستخدمة

  الري 

2012  3.761.597.718  4.416.617  2.643.072  1.773.545  1.291.751  950.529  

  

74.062  

2013  3.733898900  4.329.053  2.440.410  1.888.643  1.254.375  961.556  60.181  

2014  3.762481215  4.505.991  2.407.935  2.098.056  1.237.128  958.996  104.868  

2015  3.788.123.436  4.504.140  2.587.842  1.916.298  1.287.093  965.123  93.609  

2016  3.799.552.920  4.445.936  2.394.068  2.059.678  1.235.735  98.366  106.529  

.2016من�إعداد�الباحث�ن�باالعتماد�ع���تقر�ر��ستدامة�لسنة��

�مؤسسة�قطر�غاز�ب�سبة�تقارب��2014من�خالل�ا��دول�أعاله�نالحظ�أن����عام� زاد�معدل�اس��الك�املياه���

3%� �� ��ذه ��شغيل �لبدء �الديزل�ن�يجة �ملعا��ة �لفان �مصفاة �ومؤسسة ��نتاج �مستو�ات �ع�� �للمحافظة خ��ة

�ز�ادة� �كب����� ��ش�ل �أس�مت �وال�� �املياه �لتحلية �جديدة �محطة �قطر�غاز�ع�� �مؤسسة �أيضا �تحتوي �كما بال�دروج�ن،

ا��صول�عل��ا�من�ك�ر�ماء،�م�سوب�املياه�املحالة�املتواجدة����املوقع�وصاح��ا�انخفاض�الطلب����مقدار�املياه�ال���يتم�
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� �عام �للتعديل �إغالقھ ��عد �قطر�غاز�للري �نظام �أصبح �ذلك �إ�� �قطر�غاز��عمل��2013باإلضافة �مؤسسة �تأس�س أثناء

�عام� ��� �ب�امل�طاقتھ �الري �2014مجددا ����عملية �الص�� �الصرف �مياه �كب��ة�من  عام و�� 19،وذلك�باستخدام�كميات

 تدو�ر إعادة إ�� ��دف ال�� �امل شبھ �ش�ل السوائل من التخلص مشروعات بناء �� مضطرداً  تقدماً  الشركة حققت 2016

 مصفاة إ�� باإلضافة �ذا 4 وقطر�غاز3 وقطر�غاز 2 قطر�غاز مشروعات �� الصفر من يق��ب ما املياه�إ�� استخدام وإعادة

 �امل شبھ �ش�ل السوائل من لتخلصا ملشروع والتصميم عقود�ال�ندسة إرساء ع�� العمل تواصل الشركة لفان،�ومازالت

 �� املعا��ة محطات ،�و�جري�حاليا�بناء 2017عام من �ول  الر�ع بحلول  العملية �ذه إنجاز �� أمالً �1قطر�غاز موقع ��

من� بالقرب العمل مثل القديمة املواقع �� التحديات �عض إ�� يؤدي مما القائم ال�ي�ل داخل املسال الطبي�� الغاز مرافق

 وع�� العوائق، من وغ���ا �رض تحت املمتدة التحتية الب�ية وتمديدات البناء مساحة والقيود�املفروضة�ع��� عامل مصنع

 خفض مشروعات تنفيذ الشركة تتوقع الصرف مياه إدارة املتقدمة النظم تنفيذ �� تواجھ�الشركة ال�� التعقيدات من الرغم

  20.املحدد الوقت �� استخدام�ا إعادة و الصرف مياه من املنصرف

�ا��طرة�  �النفايات �و�شمل �وغ���خطرة، �خطرة �نفايات �قطر�غاز�توليد �مؤسسة �عمليات �عن ي�تج

�املس��لك،� �والك��يت �الكيمياو�ة �املواد �ا��زئيات، �مصا�� �الرواسب، �من �الفارغة �العمليات �مر��ات �املستعملة، الز�وت

�ا��رد �ف�شمل �غ���ا��طرة �النفايات �من�أما �تدو�ر�العديد �بإعادة �تقوم �كما �واملقصف، �امل�اتب �ومخلفات �املعدنية ة

�و�سمنت� �الفارغة �وال��اميل �والكرتونية �الورقية �امل�اتب �ومخلفات �املستعملة �والز�وت �املعدنية ��ا��ردة النفايات

ا�عن�املوقع�قدر�املستطاع،�املكسور،�و�تواصل�ج�ود�ا�ل��د�من�تخز�ن�النفايات����املوقع�وذلك�من�خالل�تخز���ا��عيد

علما�بأن�قطر�غاز�ال�تقوم�بنقل�املواد�ا��طرة�والتخلص�م��ا�خارج�دولة�قطر�و�ذا�ما�يو��ھ�ا��دول�املوا���

  2016  2015  2014  2013  2012  النفايات�املنتجة�والتخلص�م��ا

  7.693  3.591  3.217  2.769  4.099  )طن(النفايات�ا��طرة�املنتجة�

  3.964  3.213  3.849  4.104  5.500  )طن(النفايات�غ���ا��طرة�املنتجة�

  11.656  6.805  7.065  5.872  9.099  )طن(إجما���كمية�النفايات�املنتجة�

  1.967  1.534  2.038  1.775  4.079  )طن(النفايات�املعاد�تدو�ر�ا�

�إ���� �تدو�ر�ا �املعاد �النفايات سبة

  )%(مجموع�النفايات�املنتجة�

48  30 29 23 17 

.2016من�إعداد�الباحث�ن�باالعتماد�ع���تقر�ر��ستدامة�لسنة�

�عام� ��� �أن �نالحظ �أعاله ����قطر�غاز�حوا����2014من�خالل�ا��دول �وغ���7.65تولد �النفايات�ا��طرة طن�من

قام��ول�من�عمليات�إعادة��شغيل�املؤسسات،�و�انت�معظم�النفايات�ا��طرة�املتولدة�عبارة�عن�ا��طرة،�ت�ونت����امل

�عام� ��� �النفايات �مكب ��� �جزئيا �م��ا �عام�2014ألومينا�جز��ية�تم�التخلص �النفايات��� �من�با�� �التخلص ،�ومن�املقرر

2015� �عام ��� �النفايات �إنتاج �ارتفاع �و�عزى �بالسنوات�2016، �ا��ردة��مقارنة �من �النفايات �توليد �إ�� �أساسا السابقة،

والنفايات�املكت�ية�العامة،�والتخ���من�النفايات�امل��اكمة�من�انجاز�مشروع�صيانة�ال�ضبة،�فضال�عن�عمليات��غالق�

�الشركة� �بدأت �وقد �ا��زانات، �تنظيف �أ�شطة �عن �املتولد �والط�ن �املسال �الغاز�الطبي�� �إنتاج �خط �لصيانة املخططة

ذلك����برنامج�اس�بدال�البطار�ات�مما�أدى�إ���ز�ادة�كب��ة����كمية�ووزن�البطار�ات�الواردة�للتخلص�م��ا�وقد�ا�عكس�ك

�2016ومن�حيث�الوزن�ش�دت�كمية�النفايات�املعاد�تدو�ر�ا�ارتفاعا����عام�. 2016ذلك����ارتفاع�إنتاج�النفايات�لعام�

�املعا �انخفضت��سبة�النفايات �فقد �غ���ورغم�ذلك �تدفقات�النفايات ���م �ز�ادة ��س�ب �النفايات �إجما�� �ا�� �تدو�ر�ا د

  . ا��....القابلة�إلعادة�التدو�ر�ولدت�مثل�حطام�املبا�ي،�الط�ن�
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�و�س��الك� �واملخلفات �النفايات �و��م �التلوث �من �حوافز�تقلل �وضع �ع�� �أساسا �تقوم �املستدامة �التنمية إن

�لل �ا��يو�ة��خرى الرا�ن �واملوارد �وال�واء �املاء �اس��الك �تحد�من��سراف��� �ضرائب ��ستوجب�طاقة،�وتضع وتحقيق�ا

�البي�ية� �ا��وكمة �من ��ل ��� �أسا��� ��و�ركن �البي�� �البعد �اعتبار�أن �ع�� �بي�ية �إطار�حوكمة ��� �ت�ون �إس��اتيجية وضع

والتنمية�املستدامة

لطبي����نظف�عند��شتعال،�وتقوم�بدور�حاسم����مساعدة�الدول�ع���تقوم�مؤسسة�قطر�غاز�بتور�د�الغاز�ا

خفض�انبعاثات�وتحس�ن�نوعية�الغاز��نظف�و�نتقال�إ���اقتصاد�منخفض�الكر�ون،ووضع��جراءات�ال�امة�ملعا��ة�

  .أخطار�وفرص�استدامة�الطاقة

طفيف����إجما���استخدام�الطاقة،�وذلك�بانخفاض��2016أثب�ت�الدراسة�امليدانية�ان�قطر�غاز�تم��ت����سنة�

الس��جاع�الغاز�املتبخر�أثناء�ال��ن�بالتوف������اس��الك�الطاقة،�وانخفاض�مستمر�����سبة�حرق�الغاز��جمالية�وذلك�

انبعاث�الغازات�وكذا�انخفاض�. راجع�إ���سياسة�املؤسسة�بتخصيص�فر�ق�إلدارة�ا��رق،�ومشروع�تط����خطوط�الغاز

�و  ��ح��اق�الدفيئة �إدارة �نظام ��� �الشركة �بنجاح �و�فسر�ذلك �السابقة، �بالسنوات �مقارنة ��ح��اق �عن �الناتجة الغازات

،�إضافة�ا���انخفاض��نبعاثات�ال�وائية�ال����عت���خطر�ع���طبقة��وزون��س�ب�وارتفاع��سبة�اس��جاع�الغاز�املتبخر

  .ايرة�ال�ليةنجاح�برنامج��صالح����تخفيض�عدد�املركبات�املتط

� �سنة ��2014و�� �تقارب �قطر�غاز�ب�سبة �مؤسسة ��� �املياه �اس��الك �معدل �جديدة�%3زاد �محطة �وجود ن�يجة

�تدو�ر�مياه� �إعادة �خالل �من �الري ��� �واستخدام�ا �املحالة �املياه �م�سوب �ز�ادة �كب����� ��ش�ل �أس�مت �وال�� �املياه لتحلية

�النفايات����سنة�الصرف�الص��،�ب�نما�أثب�ت�الدراسة�امليدانية� مقارنة�بالسنوات�السابقة،��س�ب��2016ارتفاع�إنتاج

  .توليد�النفايات�من�ا��ردة�والنفايات�املكت�ية�العامة،�والتخ���عن�النفايات�امل��اكم

،�ة�يمسا�مة�املؤسسة�الب��ولية����تحقيق�التنمية�املستدامة����ظل�تب���مف�وم�ا��وكمة�البيمن�خالل�دراسة�

  :�تيةالتوصل�ا���النتائج�تم�

 تقوم�ا��وكمة�البي�ية�ع���إدارة��زمات�وال�وارث�البي�ية،�و�عمل�ع����سي���ا�ومواج�ة�أخطار�ا���ماية�الب�ئة؛ -

�ل��ميع�ممارسة�خيارا��م�وتلبية�تطلعا��م،�����جيال� - تركز�التنمية�املستدامة�ع���خلق�مسار�للتنمية�ال�شر�ة�ي�يح

 بلية؛ا��الية�واملستق

�ناك�حاجة�إ���القيادة�الراشدة�القائمة�ع���استدامة�الب�ئة����ش�ل�اس�شارات�ومشورة�فنية�ل��وتو�والت�محددة� -

 تتطلب�التوافق�مع�املعاي���العاملية؛

محل�الدراسة�إ����عز�ز�دور�ا�البي���بال��ام�ا�ب�ل�ما�من�شأنھ�استغالل�املوارد�بطر�قة�عقالنية�قطر�غاز��س���شركة��-

  ؛بطرق�تح���وتحافظ�ع���الب�ئة����س�يل�تحقيق�تنمية�مستدامة��نتاجوتحسي��ا�املستمر�لظروف�

  :مكن�عرض��عض��ق��احات�وال���من�شأ��ا�تدعيم�الدراسة����النقاط�التاليةو�         

ü املؤسسة قرارات مختلف اتخاذ عند البي�� ا��انب �عتبار �ع�ن �خذ ضرورة ع�� القرار متخذي توعية و ���يع ; 

ü ذات بطر�قة الطبيعية املوارد �ستخدم ال�� ا��دمات و املنتجات تطو�ر �� �س�ثمار طر�ق عن �بت�ار ���يع ضرورة 

  ; البعيد املدى ع�� وفعالية كفاءة

ü و�الدرجة البي�ية، ا��سائر و �ر�اح و �ل��امات و �صول  عن �فصاح بي�ية مشا�ل �س�ب ال�� يجب�ع���املؤسسات 

  .س�ب��ا ال�� البي�ية املشا�ل معا��ة �و��
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:   

ف�ناك�حاجة�إ���اس�ثمارات�كب��ة�إذا�ما�أر�د�تحقيق�أ�داف�السياسات� .�ذا�البحث�ا��يارات��س��اتيجية�الس�ثمار�الطاقة�املتجددة�يقدم

��غ��� �حدوث �ومنع �املتجددة �الطاقة �حصة �لز�ادة ���سانالعامة �خط���بفعل �عل��ا� .منا�� �تقوم �ال�� �العمليات �ابراز�ا�مية �البحث�ا�� و��دف

دور�تصورات�املخاطر�والعائد�وآثار�املحفظة��محاولة�توضيحو  .ا��يارات��س��اتيجية�الس�ثمار�الطاقة�املتجددة،�وكيف�تتأثر��سياسة�الطاقة

   .ة،�كما�أن���تمامات�غ���املتجا�سة�للمس�ثمر�ن�تتطلب�تجزئة�السياساتواعتماد�املسار����تفس���قرارات��س�ثمار����الطاق

.املتجددة،��س�ثمار،�املخاطر،�العائد�الطاقة

 This paper presents strategic options for renewable energy investment. Substantial investments are needed if public 

policy objectives are to be met to increase the share of renewable energy and prevent a dangerous human-induced 

climate change. The research aims to highlight the importance of the processes underlying strategic options for 

renewable energy investment and how they are impacted by energy policy. Moreover, try to clarify the role of 

perceptions of risk and return and the effects of the portfolio and the adoption of the path in the interpretation of 

investment decisions in energy, and the interests of heterogeneous investors require fragmentation of policies. 

:  Renewable energy, investment, risk, return.

  ( الثا�يالباحث�  �ول الباحث�

  جامعة�الش�يد�حمة���ضر�بالوادي  �ضر�بالواديجامعة�الش�يد�حمة��
 lotfiMekhzoumi39@gmail.com  okbabde@gmail.com   
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  �تجا�ات�املحددات،�و�فاق: �س�ثمار����الطاقات�املتجددة

  

�ا ��� �املتمثل �التحدي �العالم �أنحاء �جميع ��� �صا�عو�السياسات �لتغ���املناخيدرك �نفسھ،� .لتصدي �الوقت و��

�عتمد�أك���إمدادات�الطاقة�العاملية�ع���الوقود��حفوري�املس�نفد،�مع�توز�ع�املوارد��ش�ل�غ���م�ساو����جميع�أنحاء�

العالم،�مما�يخلق�تحديات�كب��ة����مجال�أمن�الطاقة،�كما�أن�ا��ادث�الذي�وقع����فو�وشيما�قد�جدد�ذكر�اتنا�فيما�

و�مكن�لز�ادة��س�ثمار����تكنولوجيات�الطاقة�املتجددة،�باالق��ان�مع�كفاءة�استخدام�الطاقة،�. لق�باملخاطر�النوو�ةيتع

وقد�. أن��ساعد�ع���تلبية�الطلب�املستقب���ع���الطاقة،�وأن�تقلل����الوقت�ذاتھ�من�مخاطر�إمدادات�الطاقة�التقليدية

ومن�ناحية�أخرى،� .قد�املا���،�وكث��ا�ما��ان�ذلك�مدعوما�بأطر�سياساتية�مواتيةش�د��ذا��س�ثمار�نموا�كب��ا�خالل�الع

  .فإن�السياسات�لم�تخلق�فرصا�فحسب،�بل�ش�لت�أيضا�مخاطر�ع���مس�ثمري�الطاقة�املتجددة

�يتخذ�ا� �ال�� �والقرارات �املتجددة، �الطاقة �باس�ثمار �يتعلق �ما ��ل �ع�� �الضوء ��سليط �ا�� �البحث ��دف

�أو��فر  �أو�الشر�ات �املاليون ��طاراملس�ثمرون ��ذا ��� �مجال�. اد ��� �صندوق �إ�شاء �املغامر�يقرر �الرأسما�� ��ان �إذا وما

���� �باس�ثمار�م��ايد �يقوم �حيث �تأث���أك���من �لھ �النظيفة �الطاقة ��� �جديد �صندوق �لبدء �أو��س�� �ا��يو�ة التكنولوجيا

  .صندوق�قائم

 

�املتجددة�ش��� �الطاقات �وانبعاثات���س�ثمار��� �الدفيئة �الغازات �انبعاثات �من �ل��د ��س�ثمار�الضروري إ��

�واس��الك�السلع�غ���الطاقو�ة �إنتاج �كب���من ��ش�ل �ا��د �دون �من�ال�واء، ��ل �املتجددة �و�غطي��س�ثمار����الطاقات ،

و��دف� .و�مكن�تص�يف��س��اتيجيات��ساسية�ل��د�من��نبعاثات�وفقا�أل�داف�ا�الوسيطة. ام�وا��اص�س�ثمار�الع

�الطاقة �اس��الك �أو�لتقليل �الطاقة، �توليد �عن �الناجم �التلوث �من �ا��د �إ�� �املتجددة �الطاقات ��� ��س�ثمارات  .معظم

ضا�التكنولوجيات�ال����عزل�الكر�ون،�حيث�أن�إزالة�الغابات�و�اإلضافة�إ���ذلك،��غطي��س�ثمار����الطاقات�املتجددة�أي

   1:و�مكن�تحديد�ثالثة�م�ونات�رئ�سية�لالس�ثمار����الطاقات�املتجددة. والزراعة�مصادر��امة�النبعاثات�الكر�ون 

v حيث� �إمدادات�الطاقة ، �نقل �ع�� �الطاقات�املتجددة ��س�ثمار��� من���شتمل

طاقة�الر�اح�أو�الطاقة�الشمسية�أو�الطاقة�الك�رومائية،�(الوقود��حفوري�إ���بدائل�أقل�تلو�ثا،�سواء�لتوليد�الك�ر�اء�

و�التا���فإن�مف�وم��س�ثمار����الطاقات��).الوقود�ا��يوي،�ع���س�يل�املثال(،�أو�كمصادر�مباشرة�للطاقة�)وما�إ���ذلك

تكنولوجيات�البي�ية�الناشئة�مثل�طاقة�الر�اح�والطاقة�الشمسية�الضوئية،�ولكن�أيضا�إ���املتجددة�ال�يمتد�فقط�إ���ال

 ؛التكنولوجيات��ك���استقرارا،�مثل�الطاقة�الك�رومائية

v  و�شمل��س�ثمار����الطاقات�املتجددة�أيضا�التكنولوجيات�ال���تقلل�من�كمية�الطاقة�املطلو�ة�لتوف���

�وا��د � .ماتالسلع �والتوز�ع �والنقل �الطاقة، �توليد ��� �الكفاءة �لتحس�ن �مجال ��ناك �الك�ر�اء، �قطاع باستخدام�(و��

�وتقنيات�الشبكة�الذكية ���� .)شب�ات�أك���كفاءة �مجال�النقل،�بما ��� �الكفاءة ��� �أيضا�إم�انية�لتحقيق�م�اسب و�ناك

�اس�� ��� �الكفاءة �ذات �السيارات �من �املز�د �استخدام �خالل �من �ز�ادة�ذلك �عن �فضال �ال��ينة، �والسيارات �الوقود الك

و���املعدات�الصناعية،�يمكن�تحقيق�م�اسب�الكفاءة�من�خالل��ج�زة�املوفرة�للطاقة��.استخدام�وسائل�النقل�ا��ما��

 و���مجال�ال�ش�يد،�يمكن��عز�ز�الكفاءة�من�خالل�تحس�ن�أنظمة�العزل�والت��يد؛ .وتحس�ن�إدارة�النفايات

v  عد�اح��اق�الوقود��حفوري،��عد�إزالة�الغابات�ثا�ي�أك���مسا�م����انبعاثات�الكر�ون����جميع�أنحاء��

� �تمثل �حيث ��نبعاثات20العالم، �إجما�� �من �������الغابات،� 2.٪ �وإعادة �ا��ار�ة، �الغابات �إزالة �وقف �فإن �ثم، ومن

وقد��.ات�الزراعية�ا��ديدة،�أمر�حاسم�ل��د�من�انبعاثات�الكر�ون واحتجاز�املز�د�من�الكر�ون����ال��بة�من�خالل�املمارس
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ومع�ذلك،�فإن�اس��اتيجيات�التخفيف�الرئ�سية����. توفر�إزالة�الغابات�والزراعة�أيضا��عض�فرص�التخفيف��قل�ت�لفة

� �املادي �املال �رأس �بدال�من �العمالة �ع�� ��عتمد �املجاالت �مما(�ذه ��� �التغ��ات �املثال، �س�يل �املحاصيل�ع�� �إدارة رسات

 .،�والبيانات�املتاحة�عن��س�ثمار����الطاقات�املتجددة�����ذا�املجال�محدودة)وال��بة

 

ع���مدى�السنوات�القليلة�املاضية،�ازداد��س�ثمار����تكنولوجيات�الطاقة�املتجددة�باطراد����البلدان�املتقدمة�

 the Intergovernmental Panel on(ووفقا�لل�يئة�ا���ومية�الدولية�املعنية�بتغ���املناخ� .نامية�ع���السواءوال

Climate Change(ش�لت�الطاقة�املتجددة�� ����عام�12.9، ،�مع�حصة�2008٪�من�إمدادات�الطاقة��ولية�العاملية

ة�ا��ديدة�مثل�طاقة�الر�اح�والطاقة�الشمسية�تمثل�فقط�و���ح�ن�أن�مصادر�الطاقة�املتجدد 3.أك���من�الكتلة�ا��يو�ة

جزءا�صغ��ا�من�إمدادات�الطاقة�العاملية،�فقد�ش�دت�مؤخرا�نموا�كب��ا،�ال�سيما����البلدان�ال���لد��ا�سياسات��شطة�

�املتجددة �ا���حوا���حيث��.للطاقة �وصل �نموا ����الدنمارك �الر�حية �الطاقة �حصة �إمدادات�الك�ر�20ش�دت ����٪�من اء

٪�2.1٪�من�إمدادات�الك�ر�اء�ومن�16.8٪�إ���3.1،����ح�ن�زادت�أملانيا�حصة�الطاقة�املتجددة�من�ال�سعي�ياتالبالد����

كما�ش�دت�الص�ن�نموا�محليا�قو�ا����قطاع�طاقة�الر�اح،�حيث�. 2010و��1990٪�من�إمدادات�ا��رارة�ب�ن�عامي�9.8إ���

�من� �تقر�با �املركبة �عام��44.7تضاعفت�القدرة ��� �متجاوزة�الواليات�2016جيغاوات�سنة�168,732إ����2010جيغاوات ،

�الر�اح �لطاقة �العاملية �السوق ��� �كرائدة �التكنولو����4 .املتحدة �التحس�ن ��ان �الطاقة، �سياسات �النظر�عن و�صرف

�للنمو �قو�ا �ال�،�وتخفيض�الت�اليف�محر�ا �الر�اح �مشروع�طاقة �ت�لفة �من�فع���س�يل�املثال،�انخفضت �بنحو�عامل �ية

وانخفضت�ت�لفة�وحدات�الطاقة�الشمسية�الك�روضوئية��عامل�من��سعة،�مع�انخفاض�. 2002و��1982ثالثة�ب�ن�عامي�

� �ب�سبة �30الت�لفة �عام ��� �التكنولو��،�. وحده�٪2009 �للتطور �أك���ن�يجة �بدرجة �الت�اليف �تنخفض �أن �املتوقع ومن

  .و�شر�ا�ووفورات�ا���م

��س�ثمار� �والعشر�نو�ان �ا��ادي �القرن �من �كب���ح���أوائل�العقد��ول �حد �إ�� �املتجددة�محدودا �الطاقة ��.�

ومنذ�ذلك�ا���ن،���ل��س�ثمار����الطاقة�. 2004مليار�دوالر����عام��52حيث�بلغ�إجما����س�ثمار����الطاقة�النظيفة�

�إ��� و���ضوء��زمة�املالية،�توقف�النمو�����س�ثمار����. 2008مليار�دوالر����عام��180النظيفة�نموا�كب��ا،�حيث�وصل

   5.٪30بمعدل�نمو�سنوي�يبلغ�نحو��2010،�ولكن�انتعش����عام�2009الطاقة�املتجددة�تقر�با����عام�

 

� �من �السنو�ة �اس�ناداBloomberg New Energy Finance (BNEF)وتظ�ر��رقام �قاعدة��، إ��

بيانا��ا�العاملية�الرائدة����املشار�ع�والصفقات،�أن��س�ثمار�العال������مجال�الطاقة�املتجددة�والتقنيات�الذكية�للطاقة�

٪�فقط�من�الرقم�7،�و2016مليار�دوالر����عام��324.6٪�مقارنة�بمبلغ�3،�بز�ادة�2017مليار�دوالر����عام��333.5وصل�إ���

و�لغت��س�ثمارات�الشمسية�ع���الصعيد�العال����.2015ليار�دوالر�الذي�تم�التوصل�إليھ����عام�م�360.3القيا����من�

وقد�أنفق�أك��� .٪�عن�العام�السابق�ع���الرغم�من�التخفيضات����الت�اليف18،�بز�ادة�2017مليار�دوالر����عام��160.8

� �أي �العال��، �املجموع ��ذا �نصف �الص�ن�86.5من ��� � .مليار�دوالر، �ب�سبة �أع�� ��ذا �عام�58و�ان ��� �عليھ ��ان �عما ٪

وعموما،��ان� 2016جيغاوات����عام��30أك���من��–جيغاوات�من�الطاقة�الك�روضوئية�املث�تة��53،�مع�ما�يقدر�ب�2016

� �النظيفة �الطاقة �تكنولوجيات �جميع ��� ���132.6س�ثمار�الصي�� �بز�ادة �جديدا24مليار�دوالر، �قياسيا �م��ال�رقما ٪ .

ع����2016٪�عن�عام�1مليار�دوالر،�بز�ادة�قدر�ا��56.9حلت�الواليات�املتحدة�أك���دولة�مس�ثمرة��عد�ذلك،�حيث�بلغت�و 

�قلة�الودية�تجاه�مصادر�الطاقة�املتجددة�ال���اعتمد��ا�إدارة�الرئ�س� ودفعت�مشار�ع�تمو�ل�الر�اح�". ترامب"الرغم�من

�6.2٪�إ���516مليارات�دوالر،�واملكسيك�ب�سبة��9٪�إ���رقم�قيا����قدره�150والطاقة�الشمسية�الكب��ة�أس��اليا�ب�سبة�

مليار��23.4،�لتصل�إ���2017٪����عام�16وع���ا��انب�السل��،�ش�دت�اليابان�انخفاضا�����س�ثمار�ب�سبة� .مليار�دوالر

مليار�دوالر����مواج�ة��10.3٪�إ���56 �سبةاململكة�املتحدة�بمليار�دوالر�و �14.6٪�إ���26دوالر،����ح�ن�تراجعت�أملانيا�ب�سبة�
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  �تجا�ات�املحددات،�و�فاق: �س�ثمار����الطاقات�املتجددة

  

لبا����2017وفيما�ي���مجاميع�عام� . 6٪26،�بانخفاض�دوالرمليار��57.4اس�ثمرت�أورو�ا�ك�ل� .التغ��ات����دعم�السياسات

  :البلدان�ال����س�ثمر�مليار�دوالر�أمر��ي�وأك������الطاقة�النظيفة

�العر�ية�  %20مليار�انخفاض�11  ال�ند �مارات

  املتحدة

   ضعفا�23بز�ادة��مليار 2.2

  %12مليار�انخفاض�2  ال��و�ج  %10مليار�ارتفاع�6.2  ال��از�ل

  %777مليار�ارتفاع�1.8  �رجنت�ن  %15مليار�ارتفاع�5  فر�سا

  %10مليار�انخفاض�1.7  سو�سرا  %109مليار�ارتفاع�4  السو�د

  %55مليار�ارتفاع�1.5  الشي��  %30مليار�ارتفاع�3.5  �ولندا

  %4مليار�ارتفاع�1.2  النمسا  %45مليار�ارتفاع�3.3  كندا

  %36مليار�ارتفاع�1.1  اسبانيا  %14مليار�ارتفاع�2.9  �ور�ا�ا��نو�ية

  %6مليار�انخفاض�1  تايوان  %495مليار�ارتفاع�2.6  مصر

  %71مليار�ارتفاع�1  اندون�سيا  %15مليار�ارتفاع�2.5  ايطاليا

      %8مليار�انخفاض�2.3  تركيا

�بلدان� �ع���مختلف �املتجددة �الطاقات �الكب���نحو��س�ثمار��� ��و��تجاه �السابق �ا��دول �من �يالحظ �ما أ�م

ت�ن،�حيث�توج�ت�مصر�بقوة�نحو�و���ل��نا�وجود�دولت�ن�عر��. العالم،�سواء��انت�بلدان�متقدمة�او�بلدان�عالم�ثالث

�قفزة�كب��ة�ب�سبة�ز�ادة�نا�زت� �ال�ام�محققة ��س��اتي�� �القطاع ��ذا ��و�الدخول�%�500س�ثمار��� �والالفت�كذلك ،

 .  ضعفا�23القوي�لإلمارات�العر�ية�املتحدة،�الدولة�النفطية،�بز�ادة�

 

�الط �أدت �وقد �جذب �إ�� �الشمسية ��-مليار�دوالر��160.8اقة ��عادل �ما �ل�افة�48أي �العال�� ��جما�� �من ٪

��899ول�بـ�: و�ان�أك���مشروع�ن�للطاقة�الشمسية�العام�املا��������مارات�العر�ية�املتحدة .اس�ثمارات�الطاقة�النظيفة

   .مليون�دوالر�968مليون�دوالر،�والثا�ي�يقدر�بمبلغ�

٪�12وانخفض��ذا�ب�سبة�. مليار�دوالر�107.2،�حيث�بلغت�2017ح�ثا�ي�أك���قطاع�لالس�ثمار����عام�وحلت�الر�ا

ع���الصعيد�ال��ي،� .،�ولكن��انت��ناك�مشار�ع�قياسية�تمول�ع���الصعيدين�ال��ي�والبحري 2016عن�مستو�ات�عام�

جيغاوات����الواليات�املتحدة،��2بطاقة��Oklahoma Wind Catcherقالت�شركة�الك�ر�اء��مر�كية�أ��ا�ستدعم�مشروع�

� �النقل�2.9بقيمة �. مليار�دوالر�باست�ناء �إ�� �وصلت �قد �ا��ا �الشركة ���ا�ي"وقالت �مشروع�" قرار�اس�ثماري �� Hornsea 

ا�مشروع�13و�ان��ناك�أيضا�. مليار�دوالر����4.8بحر�الشمال����اململكة�املتحدة،�بمبلغ�يقدر�بنحو��جيغاوات�1.4بطاقة�2

�البحري للص�ن� �الصعيد �إنتاجية��ع�� �بطاقة �العام�املا���، ��� �تقدر�بمبلغ�� 3.7تم�تمو�ل�ا �واس�ثمارات �10.8جيغاوات،

  .مليار�دوالر

�وتخز�ن� �العدادات�الذكية �من ��صول �تمو�ل �بلغ �حيث �الذكية �الطاقة ��و�تكنولوجيات �أك���قطاع �ثالث و�ان

�مت �شر�ات �قبل �من ��س�م �وز�ادة �الك�ر�ائية�البطار�ات �والسيارات �والتخز�ن، �والكفاءة، �الذكية، �الشبكة ��� خصصة

  .٪����العام�السابق�وأع���من�أي�وقت�م���7بز�ادة�قدر�ا��2017مليار�دوالر����عام��48.8
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�4.7٪�لتصل�إ���36أما�القطاعات�املتبقية�فقد�تخلفت�كث��ا،�حيث�انخفضت�الكتلة�ا��يو�ة�والنفايات�ب�سبة�

٪�14مليار�دوالر،�وانخفضت�الطاقة�املائية�الصغ��ة�ب�سبة��2٪�ليصل�إ���3وانخفض�الوقود�ا��يوي�ب�سبة��مليار�دوالر،

� ��3.4إ�� �الكر�ون �منخفضة �وا��دمات �4مليار�دوالر، �بانخفاض �ا��رار�ة��٪4.8 �الطاقة �انخفضت �حيث مليار�دوالر،

  .مليون�دوالر�فقط�156٪�لتصل�إ���14لبحر�ة�ب�سبة�مليار�دوالر،�وانخفضت�الطاقة�ا�1.6٪�لتصل�إ����34رضية�ب�سبة�

 
 :investment/-energy-https://about.bnef.com/clean  

�ال �النظيفة �الطاقة �الطاقة�و�غطي �تكنولوجيات �إ�� �باإلضافة �الكب��ة، �املائية �الطاقة �باست�ناء �املتجددة طاقة

�88،�و2004مليار�دوالر����عام��61.7و�لغت�أرقام�للسنوات�املاضية� .الذكية�مثل�الكفاءة�والتخز�ن�والسيارات�الك�ر�ائية

مليار�دوالر����عام��205.2،�و2007يار�دوالر����عام�مل�182.2،�و2006مليار�دوالر����عام��129.8،�و2005مليار�دوالر����عام�

�و2008 �عام��206.8، �و2009مليار�دوالر��� �عام��276.1، �و2010مليار�دوالر��� �عام��324، �و2011مليار�دوالر��� ،290.7�

ر�دوالر����عام�مليا�360.3،�و2014مليار�دوالر����عام��321.3،�و2013دوالر����عام��مليار  268.6،�و2012مليار�دوالر����عام�

 .2017مليار�دوالر����عام��333.5،�و2016مليار�دوالر����عام��324.6،�و2015

�تركز�ع��� �ال�� ��س�ثمار�ة �تطو�ر�املشار�ع �تواجھ �تحديات �معظم�ا ��� ��ش�ل �ا��واجز�ال�� �من �العديد �ناك

 :أر�ع�فئات�س�تم�عرض�ا�أدناهو�مكن�تقسيم�ا�ا��� الطاقة�املتجددة،

 

�املتجددة،� �الطاقات ��� ��س�ثمارات �تنفيذ �تواجھ �ال�� �الصعو�ات �أنواع �جميع ��� �ا��واجز��دار�ة تتمثل

  7:ومن�ب�ن�ا��واجز��دار�ة�ما�ي�� والصعو�ات�ال���تتعلق�بالعمل�مع�الناس�واملؤسسات�العامة،

v  بامتداد�� �مواقع �إ�� �تحتاج �الطاقة�املتجددة، �ع�� �ا��صول �تكنولوجيات �معظم �أن حيث

 و�التا��،�ألسباب�مختلفة�ال�يمكن�تحديد�موقع�مناسب�ملحطات�توليد�الطاقة؛. كب��

v � �تأث���، �ترجمة �يمكن �عا�حيث �مص��ة �ذي �مشروع �تجاه �م��دد �كموقف ��نا �موقفھ مة،�أو

 ؛واملعارضة��جتماعية��احتجاج�ع���بناء�امل�شئات�عادة�بالقرب�من�املنازل 
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v ، مشار�ع وتنفيذ تطو�ر أجل من إذن ع�� ل��صول  الالزمة) الوقت من الكث��( الوقت إ�� �ش�� و�� 

 ؛خيص�العدد�املفرط�للسلطات�املعنية�بإجراءات�ال�� املتجددة،�و  الطاقة مجال �� اس�ثمار�ة

v ، في�معظم�ا��االت،�املسؤولون�ع���إجراءات�التصار�ح�تنقص�م�ا����ة����مصادر�الطاقة�املتجددة،�ما�ف

 ؛يؤدي�ا���تأخ���أو�رفض�منح�التصار�ح

v ، � �لحيث �تبعا �مختلف ��ش�ل �نفس�ا�تطبق �القانونية  �دار�ة والوحدة لمنطقة�ح�ام

 ؛و�ذا�ممكن�ألن�القوان�ن��عا�ي�من�النفوذ�السيا����و�تم�بناؤ�ا�بحيث�ت��ك�مجال�للتفس��. ذلك إ�� وما ية�قليم

v ، وا�عدام لإلدارة، التقدير�ة والسلطة املتضار�ة، القانونية و�ح�ام الفساد، �شمل و�ذا 

 الشفافية؛

v ، من الطاقة سوق  �� التدخل وطرق  الطاقة، نظام �شغيل مشارك��ا��� إ���طر�قة ا���ومة موقف و�ش�� 

  .واللوائح التداب�� مختلف خالل

 

كما� .وتتعلق��ذه�الفئة�من�ا��واجز�بدرجة�حداثة�التكنولوجيات�املستخدمة�اعتمادا�ع���نوع�الطاقة�املتجددة

�مع� �ت�نافس �ا��ديدة �التكنولوجيات �أن �القديمة، �والتقنية�لالس�ثمار����التكنولوجيا �ايجاز�ا��واجز�التكنولوجية و�مكن

  8:الطاقات�املتجددة�فيما�ي��

v ، فاقتصادات�ا���م�يمكن�أن�تؤدي�

عن�التكنولوجيا�ل��صول�ع���طاقة�الر�اح�أو�الطاقة�الشمسية�إ���انخفاض�أسعار�وحدات��نتاج،�ح���لو�كنا�نتحدث�

�ا��يو�ة �منخفضا،� .أو�الكتلة �سي�ون ��نتاج �مستوى �فإن �منخفض، �التكنولوجيات ��ذه �ع�� �الطلب �أن �طاملا ولكن

 ؛و�التا���ستظل�الت�اليف�مرتفعة

v ، ع�� �عكس ما و�و التحتية، الب�ية إ�شاء �� �س�ثمار ع�� املتجددة الطاقة �� �س�ثمارات تنطوي  كما 

 سلبية آثار ت�شأ كما. استغالل�ا يتم ال�� املتجددة املصادر من الك�ر�اء إمدادات ت�اليف ارتفاع �و�� السنوات �� �قل

 أث��اتالت و�� �عتبار، �� البي�ية ا��وانب تؤخذ نفسھ، الوقت و��. صعبا الطاقة نقل خط إ�� الوصول  ي�ون  عندما

 الب�ئة؛ ع�� املستقبل �� التكنولوجيا تحد��ا قد ال�� السلبية

v مع�� �مباشرة �سيعملون �الذين �أولئك ��ول �املقام ��� �التقنية �امل�ارات �س��دف

و�ذه�امل�ارات�تؤثر�عل��م� .تكنولوجيا�إنتاج�الطاقة�من�املصادر�املتجددة،�وسوف�يؤدون�م�ام�ال��كيب�وال�شغيل�والصيانة

�سيعقد� �غيا��م �ألن �ذلك، �إ�� �وما �املعمار��ن �وامل�ندس�ن �واملدير�ن �وامل�ندس�ن �املشروع �يطورون �الذين �أولئك وع��

القرارات�املتعلقة�بر�ط�ا��صائص�التكنولوجية�باملوارد�املوجودة�واحتياجات�الصيانة�وتحديد�ت�اليف�ال�شغيل�وما�إ���

 ؛ذلك

v  التقنيات�املستخدمة����إنتاج�الطاقة�املتجددة����جديدة��س�يا،� بمأنمات�عن�التكنولوجيات�ا��ديدة،�نقص�املعلو

 ؛القليل��عرفون�املعلومات�ع��ا�ح���يتمكنوا�من�ف�م�كيفية�عمل�م

v ع� الشم��� لإلشعاع ��يحة غ�� قياسات ن�يجة �� ال�افية غ�� التقنية فالدراسات التقنية، الدراسات كفاية عدم� 

 . الر�اح طاقة مناطق �� أو �رض سطح مستوى 

 

  :من�ب�ن�ا��واجز��قتصادية،�يمكننا�تحديد�تلك�املرتبطة�باملخاطر�والتمو�ل�والت�لفة

v وانخفاض�� �مقدما �عالية �ت�اليف �تحمل �إ�� �املتجددة �الطاقة �تكنولوجيات �تميل �حيث ،

�ال�شغيل �ضرورة�ت�اليف �املشار�ع �ل�ذه ��جل �طو�ل �تمو�ل �ع�� �ا��صول �يجعل �مما �طو�ل� .ا��ار�ة، �التمو�ل و�دون

�مع� �لالستمرار�اقتصاديا �قابلة �ت�ون �أن �يمكن �ال�� �التقليدية �نحو�التكنولوجيات ��س�ثمار�متح��ة �قرارات �فإن �جل،

��جل �قص��ة �ع� .قروض �ا��صول �يصعب �النامية، �البلدان �كث���من �أحيانا�و�� �املستحيل �ومن ��جل �طو�ل �تمو�ل �
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و�ع��� .و�رجع�ذلك�جزئيا�إ���القيود�التنظيمية�أو�غ���ا�ال���تفرض�ع����قراض�املصر���الطو�ل��جل .ا��صول�عليھ

�ع��� �القدرة ��عدم ��شعرون �قد �املحتمل�ن �املمول�ن �أن �أيضا �املتجددة �الطاقة �تكنولوجيات �مجال ��� �ا����ة �فتقار�إ��

 9تقييم�املخاطر�ال���ينطوي�عل��ا��م؛

v ع���أساس�� �ع����موال �إ���ا��صول �الطاقة�املتجددة�أيضا �تكنولوجيا ،�حيث��س���مشار�ع

�القليل .تمو�ل�املشار�ع �ومع ����املستقبل �للمشروع �النقدية �من�التدفقات �للقرض �يأ�ي�الضمان �تمو�ل�املشروع او�/ومع

�ضمان �وجود �عمر� .مسبقا�اتعدم �مدى �ع�� �ت�اليف�ا �بتوز�ع �املتجددة �الطاقة �ملشار�ع �التمو�ل �من �النوع ��ذا و�سمح

�العمليات �الناجمة�عن ��يجابية �التدفقات �تتكبد�ا �ال�� �إ���تمو�ل�الت�اليف�املرتفعة �يؤدي �عن� .املشروع،�مما والبديل

 10؛أجيل�دفعھ�ح���السنوات��خ��ة�من�املشروعذلك��و��عتماد��ش�ل�كب���ع���تمو�ل�رأس�املال�الذي�يمكن�ت

v �،���� �للتأثر�بالتغ��ات �الطاقة�املتجددة �تكنولوجيات �مشار�ع �تتعرض حيث

�إطار�تنظي���. �طار�التنظي�� �ع�� �املشار�ع ��ذه ��عتمد �الت�اليف، �حيث �من �املنافسة �ع�� �القدرة �إ�� �افتقار�ا و�س�ب

�س�يل�دا �ع�� �الك�ر�اء �شب�ات �ع�� �ا��صول �وإم�انية �أسعار��قساط، �بدفع ��ل��امات �ذلك ��� �بما �قدما، �للم��� عم

و�مكن�أن�ت�شأ�مشا�ل�خط��ة�. �ولو�ة،�بما����ذلك�دعم��س�ثمارات�الالزمة����الب�ية�التحتية�وضمانات�شراء�منتجا��ا

 �11طار�التنظي��؛�تتعلق�بقدرة�املشروع�ع���البقاء����حالة��غ�� 

v � �عددا�، ��ناك �أن �إال �املتجددة، �تطو�ر�الطاقة �شر�ات �من �كب��ة �أعداد �وجود �من �الرغم ع��

�الدخل �املنخفضة �البلدان ��� �وال�سيما �واسع، �نطاق �ا���ات�الراعية�للمشروع�ع�� �من مشار�ع�الطاقة� .محدودا�فقط

كما�أن�املخاطر�العالية�لالس�ثمار� التقليدية�و�ذا�ينعكس������م�املطور�ن،املتجددة�عموما�أصغر�من�مشار�ع�التوليد�

�من� �العديد �إ���ردع �أيضا �سوف�تميل �الطاقة�أو�خارجھ، �قطاع �سواء�داخل �الدخل، �املنخفضة �البلدان �من �العديد ��

   12شر�ات�الطاقة�الك��ى�القائمة�����قتصادات��ك���تقدما�مما�يؤدي�إ���نقص����املسا�مة؛

v و�خلق�ا���م�الصغ���للعديد�من�مشار�ع�الطاقة�املتجددة�مشا�ل�كب��ة����ا��صول��،

�غ���راغبة����النظر�للمشار�ع�الصغ��ة ع���التمو�ل�ا��اص، فاملصارف�التجار�ة� .فالعديد�من�املؤسسات�املالية�الكب��ة

�عن� �تقل �بمشار�ع �عموما �غ���م�تمة �إ��� 10الدولية �تصل �املشار�ع�ال�� �ح�ن�أن �دوالر،��� مليون�دوالر�سوف��20مالي�ن

�الفائدة �ع�� �ا��صول ��� �صعو�ة ����. تجد �العاملة �و�قليمية �املحلية �املصارف �ع�� �أقل �حدود �تنطبق �قد ولكن

 13 .�قتصادات��صغر���ما،�لتقديم�قروض�واسعة�النطاق

� �العاملية �الطاقة �توقعات �م�انة �تحديد �إ�� �العال�� �الطاقة �نظام ��� �النطاق �واسعة �تحوالت �أر�عة  2017أدت

World Energy Outlook-2017 (WEO-2017:14  

v عام�� ��� �الشمسية��2016، �الطاقة �ان�النمو���

�الك�روض �عام �ومنذ �ش�ل، �أي �أك���من �ب�سبة��2010وئية �ا��ديدة �الك�روضوئية �الشمسية �الطاقة �ت�اليف انخفضت

 ؛٪40٪�وت�اليف�البطار�ة�ب�سبة�25٪،�والر�اح�ب�سبة�70

v � � ففي، �الت�افؤ�مع��2016عام �من �اق��ب �الك�ر�اء �ع�� �العالم ��� �املس��لك�ن �قبل �من �نفاق

 ؛املنتجات�النفطيةإنفاق�م�ع���

v التحول�إ���اقتصاد�أك���توج�ا�نحو�ا��دمات�ومز�ج�طاقة�أنظف����الص�ن،�أك���مس��لك�للطاقة����العالم؛ 

v إن�مرونة�الغاز�ال��ري�والنفط�الضيق����الواليات�املتحدة،�مما��عزز�م�ان��ا�باعتبار�ا�أك���منتج�للنفط�والغاز����

  .العالم�ح���بأسعار�أقل

 .2040مسارات�مستقبلية�متعددة�للطاقة�العاملية�ح���عام� للو�الة�الدولية�للطاقةوقعات�ا��ديدة�وتصف�الت�

�لعام� ����تقر�ر�توقعات�الطاقة�العاملية �كب���أدخل �و�و�س�نار�و�جديد �س�نار�و�التنمية�املستدامة، �ن��ا�2017و�عرض ،
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�املت �أ�داف��مم �املتصلة�بالطاقة�من �املستدامةمت�امال�لتحقيق�ا��وانب �للتنمية ��غ���: حدة ��شأن �محدد �إجراء اتخاذ

     .؛�وتخفيض�حاد����تلوث�ال�واء2030املناخ؛�وصول�ا��ميع�إ���الطاقة�ا��ديثة�بحلول�عام�

 

�ا �العالم ���ا �يل�� �ال�� �تتغ���الطر�قة �املاضية، �والعشر�ن �ا��مس �السنوات �مع �من�باملقارنة �املتنامية حتياجاتھ

الطاقة��غ��ا�كب��ا����س�نار�و�السياسات�ا��ديدة،�الذي�يتصدره��ن�الغاز�الطبي��،�و�رتفاع�السر�ع����مصادر�الطاقة�

٪�من�الز�ادة����الطلب��و���ونمو�ا�ال�ائل����قطاع�الطاقة�40وتل���مصادر�الطاقة�املتجددة� .املتجددة�وكفاءة�الطاقة

�محطات�توليد�الطاقة� .ة�سنوات��زد�ار�للفحميمثل���اي وتلتقط�مصادر�الطاقة�املتجددة�ثل����س�ثمارات�العاملية���

 .عندما�تتجسد،�بال�سبة�لكث���من�البلدان��عت���الطاقات�املتجددة�مصدر�ا��يل�ا��ديد��قل�ت�لفة

  
 BP Energy Outlook, 2017 Energy Outlook, BP, 2017, p 40 

يت���من�الش�ل�السابق�أن��ناك�توج�ا�م�سارعا�وكب��ا�نحو�استخدام�الطاقات�املتجددة����مختلف�مناطق�

� �مصادر�العالم، �حصة �تضاعف �مع �املتجددة، �مصادر�الطاقة ��غلغل �حيث �من �الطر�ق �قيادة ��ورو�ي ��تحاد و�واصل

�ا �الطاقة �من �يقرب �ما �إ�� �لتصل ��ورو�ي ��تحاد ��� �الطاقة �قطاع ��� �40ملتجددة �عام �بحلول �فإن�. ٪2035 �ذلك، ومع

� �الـ �مدى�السنوات صدر�للنمو�ع�� ����أك���مَ ��تحاد��20الص�ن �أك���من �الطاقة�املتجددة �من �املز�د �باستخدام املقبلة،

وي����الطاقة�املتجددة�ع���وج�ة�نظر�مفاد�ا�أن�القدرة�التنافسية�و�رتكز�النمو�الق .�ورو�ي�والواليات�املتحدة�مجتمعة

   15.للطاقة�الشمسية�وطاقة�الر�اح�ع���حد�سواء�تتحسن��ش�ل�م��وظ
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 BP Energy Outlook, 2017 Energy Outlook, BP, 2017, p 40 

�مصادر�ال �ت�ون �أن �املتوقع �ومن �نموا �مصادر�الوقود �أسرع �من �املتجددة �املائة7.6(طاقة ��� �الطاقة�)٪ �وتمثل ،

�ز�ادة�حص��ا�من�الطاقة�العاملية�من�40املتجددة� إ���ما��2015٪����عام�7٪�من�النمو����توليد�الطاقة،�مما�ي�س�ب���

  2035.16٪�بحلول�عام�20يقرب�من�

  
 BP Energy Outlook, 2017 Energy Outlook, BP, 2017, p 42 

��نخفاض�تبطئ،� ��ذا �وت��ة �أن �من �ع���الرغم ��نخفاض، ��� �أن��ستمر�ت�لفة�الطاقة�الشمسية �املتوقع ومن

�الت�الي �مجموع �حصة �انخفاض �ت�سب�إ�� ��سرعة �ال���تنخفض �الك�روضوئية �ت�اليف�الوحدات �أن �الشمسية�حيث ف

باملقابل،�يف��ض�أن�تنخفض�ت�اليف�طاقة�الر�اح��ش�ل�كب��،�مما��عكس�الرأي�القائل�بأن��ناك�مجاال�كب��ا�. املركبة

�حصاد�الر�اح �الر�اح��� �أداء�تور��نات ����. لتحس�ن �يأخذ �أن �يجب �تقييم�القدرة�التنافسية�ملصادر�الطاقة�املتجددة إن

�استقرار�ال �ضمان �املتقطعة�عتبار�ت�اليف �الطاقة �كميات�م��ايدة�من �إضافة �ل�ذه� .نظام�مع �التفصي�� و�ش���التحليل

�كب��ا�ع���التكنولوجيات�والبلدان(الت�اليف� إ���أ��ا�من�املر���أن�ت�ون�منخفضة��س�يا�بال�سبة�) ال���تختلف�اختالفا

تأث���املقدر�لت�اليف�ت�امل�النظم،��ش���إ���أن�وعموما�فإن�التحليل،�بما����ذلك�ال .2035ملستو�ات��ن�شار�املتوقع�لعام�
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�املتحدة� �الواليات ��� �من�قطا���الطاقة ��ل ��� �الطاقة�الشمسية �من �ع���املنافسة �أك���قدرة طاقة�الر�اح�ال��ية�ستظل

   17 .والص�ن،�مع�توف���الغاز�املصدر�الرئ�����للمنافسة����الواليات�املتحدة�والفحم����الص�ن

 

 

�تمثيل� ��� ��سا��� �النموذج �يتمثل �املتجددة، �الس�ثمار�الطاقة �ا��الية �املستو�ات �يحدد �ما �ف�م �محاولة عند

  ): 05(الش�ل�رقم���س�ثمارات�كدالة�للمخاطر�والعائد�والسياسة،�أنظر 

  

  
Rolf Wustenhagen and Emanuela Menichetti, Strategic choices for renewable 

energy investment: Conceptual framework and opportunities for further research, Energy 
Policy 40 (2012) 1–10, p 4.

�مقارنة� �غ���مؤات �وضع ��� �ت�ون �أن �إ�� �املتجددة �مصادر�الطاقة ��س�ثمار��� �فرص �تميل �الطاقة، �مجال ��

 .لذلك،��ناك�حالة�لسياسة�الطاقة�لت��يح�تلك�العوامل�ا��ارجية .بالطاقة�التقليدية��س�ب�العوامل�ا��ارجية�البي�ية

��س�ثما �ع�� �السياسات �ملس�ثمري�وأثر��ذه �املخاطر�أك���مؤاتاة �ع�� �العائد �معادلة ��و�جعل ��سا���، �النموذج ��� ر،

�املتجددة� �الطاقة �عائدات��س�ثمار��� �ز�ادة �طر�ق �عن �س�يل�املثال �ع�� �املتجددة، �خالل�(الطاقة �من �املثال �س�يل ع��

�ا��مركية �املخاطر�) التعر�فات �من �ا��د �طر�ق �عن �الق(أو �ضمانات �خالل �من �التأث���ال�س���). روضمثال و�خضع

��� العائد�ع����س�ثمار����الطاقة�املتجددة�لبعض�النقاش�����دبيات،-للمخاطرة" صافية"للسياسات�مقابل�اعتبارات�

�املتجددة �الطاقة �لالس�ثمارات ��سا��� ����املحرك �أن�السياسة �املراقب�ن ��عض �يرى �����18.ح�ن �وخاصة ��خر، والبعض

وع���الرغم� 19.يؤكد�ع���دور�رأس�املال�ا��اص�الذي��س���ل��صول�ع���فرص�مع�أو�بدون�سياسات�مجتمع��س�ثمار،

�السياسة� �ع���أن �اتفاقا ��ناك �الدقيقة،�يبدو�أن �الفروق ����الوقت�الرا�ن-من �الدوافع�ال�امة،��-ع����قل واحدة�من

�سواق�مدفوعة�بالسياسة�وحد�ا،�لذلك�فإن��ولكن�من�أجل�الوصول�إ�����م��س�ثمارات�الالزمة،�ال�يمكن�أن�ت�ون 

  20.مواصلة�التحقيق����جوانب�العالقة�ب�ن�السياسات�و�س�ثمارات��و�مس����ستحق�القيام�بھ

 

الطاقة�املتجددة،�التعمق�يتطلب�بناء�نموذج�مفا�ي���أك���تطورا�للتحقيق����ا��يارات��س��اتيجية�الس�ثمار�

  . ة����عض�العوامل�الدافعة�لالس�ثمار����الطاقة�املتجددة،�بما����ذلك�ع���س�يل�املثال�ال�ا��صر�السياس
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  �تجا�ات�املحددات،�و�فاق: �س�ثمار����الطاقات�املتجددة

  

�أ �والطاقة�سا�م �الك�ر�اء ��خ��ة،�مدفوعا�. ك���فأك������توليد ��خضر����السنوات �املال �رأس �وت��ة�تراكم ��سارعت وقد

   .بالتقدم�التكنولو���ووفورات�ا���م�والدعم�السيا����القوي�والرأي�العام�املوا�ي

                                                             
1 Luc Eyraud, Benedict Clements and Abdoul Wane, Green investment: Trends and determinants, Energy Policy 60 
(2013) 852–865, p 852. 
2 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2007, Fourth Assessment Report (AR4), Switzerland. 
3 IPCC, 2011b, Policy, financing and implementation: Report on Renewable Energy Sources and Climate Change 
Mitigation. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. 
4 GWEC, Global Wind Report. ANNUAL MARKET UPDATE 2016, Global Wind Energy Council, Brussels, p14. 
5  Rolf Wustenhagen and Emanuela Menichetti, Strategic choices for renewable energy investment: Conceptual 
framework and opportunities for further research, Energy Policy 40 (2012) 1–10, p 2.  
6 https://about.bnef.com/clean-energy-investment/  
7 Corina PÎRLOGEA, Barriers to Investment in Energy from Renewable Sources, Economia. Seria Management 
Volume 14, Issue 1, 2011, pp 136-137. 
8 Remco Fischer, Jenny Lopez and Sunyoung Suh, Barriers and Drivers to Renewable Energy Investment in Sub-
Saharan Africa, Journal of Environmental Investing 2, No. 1 (2011), pp 61-64.    
9 The World Bank, Financing Renewable Energy - Options for Developing Financing Instruments Using Public 
Funds, 2013, p 4.  
10 Barriers and Risks to Renewable Energy Financing: 
   https://energypedia.info/wiki/Barriers_and_Risks_to_Renewable_Energy_Financing#Financing_Barriers   
11 The World Bank, Op cit, p 6.  
12 Renewable Energy Financial Instrument Tool (REFINe): http://www-esd.worldbank.org/refine/index.cfm  
13 Barriers and Risks to Renewable Energy Financing: 
   https://energypedia.info/wiki/Barriers_and_Risks_to_Renewable_Energy_Financing#Financing_Barriers   
14 International Energy Agency, World Energy Outlook 2017, OECD/IEA, France, 2017, p1. 
15 BP Energy Outlook, 2017 Energy Outlook, BP, 2017, p 41. 
16 Ibid, p 41. 
17 Ibid, p 43. 
18 IPCC, 2011b, 
19  Wustenhagen, R., Teppo, T., 2006. Do venture capitalists really invest in good ¨ industries? Risk-return 
perceptions and path dependence in the emerging European energy VC market, International Journal of Technology 
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34 (1/2), 63–87, p 65. 
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ا��وكمة�البي�ية�وكيفية�العمل�ع���حماية�الب�ئة�من�خالل�وضع�آليات�لتحقيق��تحاول��ذه�الورقة�البحثية��سليط�الضوء�ع����ل�من

تنمية�مستدامة،�وكذلك��ل�ما�ي��تب�عل��ا�من�حقيقة�ضمان�وسبل�حماية�الب�ئة�و�محيط���سان،�وكذلك�التحديات�ال���تواجھ�الب�ئة�خاصة�

دلة��ساسية�ال���من�خالل�ا�إحداث�التوازن�البي���من�خالل�قرارا��ا�واس��اتجيا��ا����ما�يتعلق�باملجال�التنموي،�إذ��عت���ا��وكمة�البي�ية�املعا

  .املقدمة

  .التنمية�املستدامة�-ا��وكمة�البي�ية�-الب�ئة

Résumé  

Cette étude a contribué à éclairer la gouvernance environnementale et la protection de l'environnement par la 

mise en place de mécanismes de développement durable, ainsi que toutes les implications du fait d'assurer et de protéger 

l'environnement et l'environnement humain, notamment dans le domaine du développement, Conformément aux 

conditions d'utilisation. 

.Développement durable -Gouvernance environnementale  -Environnement  clés:-Mots 
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:  

من�أ�م�املشا�ل�ال���واج�ت�العالم����العصر�ا��ديث��و�التلوث�البي���نظرا�لألثر�السل���الناجم�عنھ�من�الناحية�

حيث�أن��ستعمال�املفرط�للمواد�وعدم�أخذ��حتياطات�والتداب��الالزمة����املجتمع�،��أخرى الطبيعية�من�ج�ة،�ومن�ج�ة�

مار،��ل��ذا�و�س�ث��نتاجالتلوث�البي���و�ذا�ما�ي��ز�جليا����ال��اجع�الواضع����مستوى��إ��كيفية�استعمال�ا،�يؤدي�حتما�

���ستد �الب�ئة �حماية �� �جديد �أسلوب �اوان��اج �خلتحقيق �من �املستدامة �و�شر�الثلتنمية ��شر�الو�� �لدى�الل �البي�ية قافة

  .املجتمع�املد�ي

�كب��ة�لدى��وساط�املحلية�والدولية،�حيث�تجلت���� حيث�اك�����البعد�البي������املشروعات��قتصادية�أ�مية

�املتخ �ال��امج �وكذلك �ا���ومية، �من��طراف �املوقعة �وال��وتو�والت �من�ذعقد�املؤتمرات�والندوات �واملسطرة طرف�الدول�ة

�الب�ئة، �حماية �أجل �خالل�من �من �إلطار �وذلك �املت�امل ���شطة�التطبيق �من �مجموعة ��ش���إ�� �وال�� �البي�ية ا��وكمة

  .والقواعد�ال���تتكفل�بإرساء�الضوابط�الالزمة�ل��فاظ�ع���م�ونات�الب�ئة�وتحقيق�التنمية�املستدامة

يمكن�ل��وكمة�البي�ية�من�خالل�مباد��ا�أن��سا�م����تحقيق�التنمية�كيف��:ةمن�خالل�ما�سبق�يمكن�طرح��ش�الية�التالي

  املستدامة؟

  : ولإلجابة�ع����ذه��ش�الية�تم�التطرق�إ���املحاور�التالية�

  .ما�ية�ا��وكمة�البي�ية: أوال

  .�طار�املفا�ي���للتنمية�املستدامة:ثانيا

  .البي�يةدامة����ظل�ا��وكمة�تحقيق�التنمية�املست:ثالثا

�جزئ�ن �من �مركبة �أ��ا �حيث �ا��ديثة، �املفا�يم �من �البي�ية �م: �عت���ا��وكمة ��ل �وملعرفة �والب�ئة، � �نا��وكمة

  .����ل�جزئية�م��ااملعني�ن،�س�تطرق�إ

الب�ئة�من�زوايا�مختلفة،�لكن��إ��ال�يوجد��عر�ف�متفق�عليھ�حول�الب�ئة،�ف�ناك��عار�ف�متعددة�تنظر�

بال�سبة�مختلف�التعار�ف�تتفق�ع���أن�مف�وم�الب�ئة�يتضمن�الظروف�والعوامل�ا��ارجية�ال����ع�ش�ف��ا�ال�ائنات�ا��ية،�

  .1ملاء�وال�واء�وال��بةط�الذي��ع�ش�فيھ،�واملت�ون�من�االب�ئة����املحي�لإل�سان

كما��ع���الب�ئة�باملع���الواسع�مجمل�العوامالل���ي�ون�ل�ا�دور����تحديد�الوجود�ال�شري،�أي�العوامل�ال���تحدد�الشروط�

  .2املادية�والنفسية�والتقنية�و�قتصادية�و�جتماعية�لعالقات�ال�شر

�ن�السابق�ن�حيث��عد�الب�ئة�بأ��ا��طار�أو�ا�����امل�ا�ي�الذي�ع���ما�تقدمنا�بھ�من��عار�ف�يمكن�صياغة��عر�ف�من�املف�وم

  .يوفر�لإل�سان�متطلبات�الع�ش�الضرور�ة،�حيث�يمارس�حياتھ�العادية

�عت���لفظ�ا��وكمةمن�أ�م�املتطلبات�والضرور�ات�ا��تمية�ال���أض���تطبيق�ا�أساسا�����ونة�

العمل����املنظمات�ع����ل�من�املستوى�املح���و�قلي���والعال��،�حيث��عت����ذا�اللفظ�مستحدثا���خ��ة،�لضمان�تنظيم

  :���3قاموس�اللغة�العر�ية،�حيث�يتضمن�لفظ�ا��وكمة�العديد�من�املعا�ي�و����التا��

ْم - كُ وما�يتطلبھ�ذلك�من��ل��ام�و�نضباط�والسيطرة�بوضع�القواعد�والضوابط�ال���تحكم�السلوك،�و�صورة�تضمن��:ا��ُ

  إدارة�وقيادة�قو�ة�ورقابة�منضبطة�حازمة؛

ةُ - مَ   حيث�يتطلب�ذلك�توجيھ�وإرشاد�وتوعية�وإدراك�ل�افة�الظروف�الداخلية�وا��ارجية�للعمل����املنظمات؛�:ا�ِ�كْ

اْم - وما�يقتضيھ�من�وجود�مرجعيات�قانونية�وأخالقية�وإدار�ة�وثقافية�يتم�الرجوع�إل��ا،�وكذلك�تراكم�تجارب�وخ��ات�: ِ�ْحِت�َ

  يتم��ستفادة�م��ا؛
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ْم - َحاكُ �التالعب�: التَ �وعدم �العدالة �لتحقيق �ومستقال، �وشفافا �نز��ا �ي�ون �أن �يجب �حيث �مباشر�بالعدالة، ��ش�ل ترتبط

  .4بمصا���املسا�م�ن

،�يمكن�القول��بأ��ا�تلك�الطر�قة�و�سلوب�املتم���"gouvernance"من�خالل�ما�سبق�من��عر�فات�لغو�ة�ملصط���ا��وكمة    

  .الذي�يحكم�الدولة�واملجتمعات�وإدارا��ا،�ع����افة�مستو�ا��ا�وقطاعا��ا

�متفق �مف�وم �ال�يوجد �أنھ ��شارةإ�� �الضروري ��قتصادي�ن��من �ا����اء �من عليھ

  .ملصط���ا��وكمة�البي�ية،�غ���أننا�سوف�نحاول�إعطاء�توصيفات�ل�ذا�املف�وم

�املخاطر�� �مع �املجتمعات �تتعامل �كيف �الرشادة�البي�ية�و�ع���ذلك �ثان�بأ��ا �كمصط�� �البي�ية �ا��وكمة يطلق�ع��

�ا���الفواعل�املجتمعية����مجال�تحديد�املخاطر�البي�ية�وكيفية�واملشكالت�البي�ية،�أو����التفاعل�ب�ن�املؤسسات�الرسمية�و 

  .5التصدي�ل�ا،�وذلك�من�خالل�وضع�سياسات�و�رامج�وخطط�بي�ية�اعمل�ع���تنفيذ�ا

�بأ��ا� ��عرف �واملعاي���ال���: "كما �و�جراءات �والقواعد �التمو�ل �وآليات �السياسية، �و�ليات �املنظمات مجموعة

�الب �حماية �مسا�� �البي�ية�تضبط �ل��وكمة �ال��ا�ي �ال�دف �العاملية،يبقى �البي�ية �السياسة �تطور �سياق �وضمن �العاملية، �ئة

  .6"العاملية�تحس�ن�حالة�الب�ئة�والوصول�إ���تحقيق�التنمية�املستدامة

ة�ومؤسسات��عت���مرادفا�للتدخالت�الرامية�إ���التغ��ات�وا��وافز�ذات�الصلة�بالب�ئة�واملعرف"كما�يمكن�القول�بأ��ا�

صنع�القرار�والسلوكيات،�فا��وكمة�البي�ية��ش���إ���مجموعة��ليات�التنظيمية�والعمليات�واملنظمات�من�خالل�التأث���ع���

�نتائج� �أو �مخرجات �خالل �من �تظ�ر �وال�� �البي�ية �ال�شاطات �اتجاه �السياسية �الفواعل �مخرجات �أو �وقدرات سلوكيات

  .7"السياسات

�ال ��عت���ا��وكمة �من�إذن �م��ابط ��عت���نظام �حيث �والتنظيمات، �القانونية �ال�شر�عات �من �مجموعة �بأ��ا بي�ية

القواعد�من�خالل�ا�تقود�املجتمع�نحو�التكييف�مع�التغ��ات�البي�ية�العاملية�واملحلية،�بطر�قة��سمح�بحماية�البي�ية�وإدارة�

  .املوارد�البي�ية�واستغالل�ا�بمثالية

�العالم� �ش�ل�عام��عت���ا��وكمة�البي�ية�مف�وما�حديثا،�عكست�تطوراتھ����ف��ا��ا�املختلفة��حيث�تطورت�نظرة

�التار���� �التطور �مراحل �تقسيم �املجال ��ذا ��� �و�مكن �املوارد، �تلك �ع�� �الطلب �وتقلبات �الطبيعية �توف���املوارد نحو�مسألة

  :8تا��ل��وكمة�البي�ية�ع���النحو�ال

حيث�تم��ت��ذه�الف��ة���در�كث���من�املوارد�الطبيعية،�و���ف��ة�ساد�ف��ا��تقاد�بأن�الطبيعة�

�ع��� �باملحافظة �املطالبة �ظ�رت��عض�النداءات �العشر�ن �القرن �ومع�بداية �ولكن �للفناء، �غ���قابل �الطبيعية �للموارد مخزن

  .املوارد�الطبيعية

�ألسباب�� �وذلك �ا��ام، �الطلب�ع���املواد ��� �بز�ادات�م�سارعة �تم��ت �انتقالية �ف��ة ��عد حيث

�م��ا �ا��قبة ��ذه ��� �عن�: سادت �الناتجة �البي�ية �و�ضرار �والر�اح �املطر �لعوامل �ن�يجة �ال��بة �تآ�ل �اك�شافات تزايد

�العامل �ا��رب �خالل �املوارد �واست��اف �ع���الفيضانات، �ذلك �ا�عكس �العالم �س�ان ����عدد �وكذلك�الز�ادة�العامة �الثانية، ية

  .املطالبة�برفع�مستوى�مع�شة�الفرد

ش�دت��ذه�الف��ة�نقصا����عدد�من�املوارد�الطبيعية�وتم�ع���اثر��ذا�النقص�التحول�من��

اس��الك��عض�املوارد�إ���موارد�أخرى�بديلة،�وتم��ت�ف��ة�الست�نات�والسبعينات��ش�ل�خاص��عاونا�ع���املستوى�العالم����

��قتص ��داء �كفاءة �رفع �إ�� ���دف �إقليمية، �بي�ية �سياسات �عن ��قتصادية�البحث �املوارد �الستخدام �والتخطيط ادي

�عقالنية�أك��،�وز�ادة�الو���الثقا���بمشا�ل�الب�ئة�العاملية،�وكذلك�ز�ادة�املسا�مات�الشعبية�وأعمال�جماعات�الضغط����

  .مجال�القضايا�البي�ية
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  :9:"�و����التا�يمكن�التطرق�من�خال�ل��ذا�العنصر�إ���ثالث�نقاط�رئ�سية��

�املشاركة �وشر�ات�: ز�ادة �الب�ئة، �وحماية �ا����اء �شب�ات �مثل �ا��اصة �للفواعل �امل��ايدة �باملشاركة �البي�ية �ا��وكمة توسم

ومنظمات�غ���ح�ومية،�فقد�أصبحت�الكث���من�املنظمات�غ���ا���ومية��شارك����وضع��جندة�وصياغة�السياسة�وتأس�س�

 القواعد�والتنظيمات؛

�سواء�: ا����صة�ز�ادة �البي�ية �املعاي���والسياسات �تنفيذ ��� �ل���ومات �شر�كة �ا��اصة �الفواعل �أصبحت حيث

 وطنيا�أو�دوليا،�مثل�الو�االت�شبھ�التنفيذية�للعديد�من�برامج�املساعدة�التنمو�ة�ال���يدير�ا�البنك�الدو��؛

�القواعد�والقرار : ز�ادة�التجزؤ  �صنع �مستو�ات �ب�ن�مختلف �التجزؤ �السلطة��ذا �مستو�ات �ب�ن �وتنفيذ�ا،�سواء ات

  .ع���الوطنية�أوالدولية

ل��فاظ�ع���الب�ئة�وحماي��ا�وتحس�ن��داء�البي��،�ال�بد�من�ت�امل�وا���ام�ب�ن���سان�و�رض�والب�ئة،��ل��ذا��

وأك���فا��وكمة�البي�ية�نظام�إلدارة�الب�ئة�وحماي��ا،�من�خالل�ذلك���دف�إ���تحقيق�مجموعة�من���داف�الرئ�سية�و���

  :�10التا��

ن�خالل�عرض�املشكالت�البي�ية�ومصادر�التلوث،�و��جراءات�ال���يجب�اتخاذ�ا�نحو�معرفة�الواقع�البي���ا��ا���م

  ذلك؛

  معرفة�مدى�تطبيق��جراءات�و��س��اتيجيات�ا��اصة�بالب�ئة؛

�املؤسسات� ��ذه �أم�أن �الب�ئة، �حماية �نظم �من�خالل�ا �تطبق �ال�� �الصناعية �للمؤسسات �البي�ية �التوج�ات معرفة

  تداب���ا��اصة�بالب�ئة�من�أجل�أ�داف�إدار�ة�أخرى؛تنفذ��جراءات�و�ال

  .معرفة�التحديات�ال���تواجھ�تطبيق�نظم��دارة�البي�ية

�وذلك� ��قتصادية، �الوحدات �ع�� �الضغوطات �لز�ادة �نظرا �عدة، �ألسباب �مؤخرا �البي�ية �با��وكمة ���تمام زاد

  :11ي�� لتحس�ن�وإح�ام�الرقابة�ع����داء�البي��،�ومن�ب�ن�دوافع���تمام�ما

�تتع: املس��لك�ن �قد �من�مختلف��ضرار�ال�� �الب�ئة ���تمام�بحماية �ز�ادة �عن �ترتب �أنماط�بحيث ��غ����� �ل�ا رض

�ال���ال�ت�س�ب����أضرار�بي�ية،�و�التا����عد��ذا�تحديا�حقيقيا� الشراء�لدى�املس��لك�ن،�وز�ادة�إقبال�م�ع���شراء�املنتجات

�لدى� �البي�ية �والثقافة ��عت���الو�� �حيث �الب�ئة، ���ماية �وذلك �ومنتجا��ا ��نتاجية �عمليا��ا �ع�� �الرقابة �إح�ام �أجل من

�تفاديا�املس��لك �حماي��ا، �والرقابة�ع�� �بحوكمة�الب�ئة ��قتصادية �ا�تمام�الوحدات �إ�� �أدت ��ساسية�ال�� �أحد�العوامل �ن

 ملخاطر�فقد�حصص�ا�ال�سو�قية؛

�واملس�ثمر�ن �املخاطر�: املسا�م�ن ��� �ز�ادة ��قتصادية �الوحدات �أل�شطة �السالبة �البي�ية �التأث��ات �عن �ي��تب قد

�البي�ي �واملس�ثمر�ن�و�ل��امات �املسا�م�ن �جانب �من �م��ايدة �ضغوط ��ناك �فان �ولذلك �املحققة، ��ر�اح �تخفيض �وكذا ة،

 ل��صول�ع���معلومات�عن�أداء�املؤسسة�البي���وأدا��ا�املا��؛

�املخاطر�: املقرض�ن �لتفادي �وذلك �التقار�ر�املالية، �ال�توفر�ا �بي�ية �معلومات ��قراضإ�� �ومؤسسات �البنوك تحتاج

�أل�شطة�البي� �السالبة �البي�ية �التأث��ات �عن �املخاطر�ناتجة �تتعرض �قد �أل��ا �وذلك ��ئتمان، �منح �عن �ت��تب �قد �ال�� ية

�مؤسسات� �ع�� �جسيمة �مخاطر�بي�ية ��س�ب �قد �مما �عقار�ملوث، �بضمان �ائتمان �منح �حال ��� �كما ��قتصادية، الوحدات

 �قراض�والبنوك؛
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�الب�ئة ���ماية �قوان�ن �� : وضع �ب�ن ��قتصادية�من �الوحدات �أل�شطة �السالبة �البي�ية �التأث��ات �س�ب��ا ضرار�ال��

�بي�ية� �وسياسات �قوان�ن �إعداد �ع�� �الدول �من �أج���العديد �مما �واملطار�ا��مضية، �املناخية �والتغ��ات ��زون، �ثقب حدوث

  ��دف�إ���تحقيق�التنمية��قتصادية�واملحافظة�ع���الب�ئة�من��ضرار�املختلفة؛

تقوم�ا��وكمة�البي�ية�ع���ثالث�مبادئ��امة،��عد��ذه�ا����ة�ضرورة���ماية�الب�ئة�وتكر�س�حق���سان����ب�ئة�

  :��12ية�ومتوازنة�و����التا��

�انطالقا�من���تم ام�بالقضايا��قتصادية�ترافق�ظ�ور�مف�وم�ا��وكمة�مع�تطور�مف�وم�التنمية،

���سان،� ���ياة �أساس �اعتبار�أ��ا �ع�� �الطبيعية �النظم �مع �التعامل �إ�� ��س�� �املستدامة �فالتنمية �ال�شر�ة، �التنمية إ��

  .و��دف�إ���ترقية��املوارد�الطبيعية�وحماية�النظام

  :و���بمعنا�ا�ش�ئ�ن�و�ما��التا��

 فع�التعاون��جتما���ومخاطره؛التوز�ع�العادل�ملنا

 .إنقاص��ذه�املخاطر����عالق��ا�بأخالق�ا��ماعة

و�نظر�إ���العدالة�البي�ية�ع���أ��ا�وسيلة�لال�تمام�بالتبعات��جتماعية�للمشا�ل�البي�ية،�نا�يك�عن�وجود�عالقة�

لطبيعية�بطر�قة��ستجيب�الحتياجات��فراد�تأث���ب�ن�الب�ئة�النظيفة�وال��ة�العامة،�والدولة�مسؤولة�ع���حماية�املوارد�ا

  .�ك���عرضھ�للضرر،�وتمك�ن��ؤالء�من��ستفادة�بمنافع��ذه�املوارد�ال��ية�والبي�ية

والذي��ع���منع��ضرار�البي�ية�ال���قد�تنجم�عن�حادثة�بي�ية�معينة�وذلك�قبل�وقوع�ا،�و�عت����ذا�املبدأ�

  .الب�ئة�وسيلة�حديثة���ماية

رغم��ن�شار�السر�ع�ملف�وم�التنمية�املستدامة�منذ�بداية�ظ�ور�ا�إال�أن��ذا�املف�وم�مازال�غامضا�بوصفھ�مف�وما�

  .وفلسفة�وعملية،�ومازال��ذا�املف�وم�يفسر�بطرق�مختلفة�من�قبل�الكث��ين

�املستدامة �التنمية �: مف�وم ����تتعدد �مرة �ألول �املستدامة �التنمية �مف�وم �وعموماورد �املستدامة، �التنمية �عار�ف

� �عام �والتنمية �للب�ئة �العاملية ��ذا�1987تقر�ر�ال��نة ��� �التنمية �عرفت �حيث �السابقة، �ال��و�ج �وزراء �رئ�سة �ترأس��ا �ال�� ،

 .13"���قدرة��جيال�املقبلة����تلبية�حاجيا��متلك�التنمية�ال���تل���احتياجات�ا��اضر�دون�املساومة�ع" التقر�ر�ع���أ��ا

�أ��ا �ع�� �عرفت �من�" كما �واحدة �ل�ست �و�� ��ستمرار�والتواصل، �عوامل �باالستقرار�وتمتلك �تتصف �ال�� �التنمية �عب���عن

افية،�بل�����شمل�تلك��نماط�التنمو�ة�ال���درج�العلماء�ع���إبراز�ا�مثل�التنمية��قتصادية،�أو�التنمية��جتماعية�أو�الثق

��عتبار� ��ع�ن �تأخذ �تنمية �ف�� ���ا، �وتقوم �ال�شر�ة �باملوارد �وت��ض �وموارد�ا، �باألرض �ت��ض �تنمية �ف�� ��افة، ��نماط �ذه

 .14"البعد�الزم���وحق��جيال�القادمة����التمتع�باملوارد�الرضية

املعاصر،�و�عت����ستدامة�نمطا�تنمو�ا�يمتاز�يرى�بأن�استخدام�مصط���التنمية�املستدامة�كث��ا�����دب�التنموي�

بالعقالنية�والرشد،�وتتعامل�مع�ال�شاطات��قتصادية�ال���ترمي�للنمو�من�ج�ة�ومع�إجراءات�املحافظة�ع���الب�ئة�واملوارد�

�ال �قضايا �تق����ع�� �ال�� �املستدامة �بأن�التنمية �قناعة �وقد�أصبح�العالم�اليوم�ع�� �أخرى، �ج�ة ����الطبيعية�من تخلف

  .الس�يل�الوحيد�لضمان�ا��صول�ع���مقومات�ا��ياة����ا��اضر�واملستقبل

�تحقيق� ��� �إل��ا ��س�ند �الر�ائز�ال�� ��ش�ل ،� �املبادئ �من �مجموعة �ع�� �املستدامة �التنمية تقوم

بقدرة��جيال�القادمة�لتلبية�حاجيا��م،�وتتمثل��اس��اتيجيا��ا�ال�ادفة�إ���تحقيق�تنمية�ورفاه��جيال�ا��الية�دون�املساس

  :15أ�م��ذه�املبادئ���

�غياب� �حالة ��� �ح�� �الب�ئة، �تد�ور �الستدراك �التداب���الالزمة �اتخاذ �الدول �ع�� �يجب �بموجبھ والذي

  .اليق�ن�العل���القاطع�حول��ثار�الناجمة�عن���شطة�املزمع�القيام���ا
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التنمية�املستدامة�عبارة�عن�ميثاق�يقر�بمشاركة�جميع�ا���ات�ذات�العالقة����اتخاذ�قرارات�جماعية��

من�خالل�ا��وار،�خصوصا����مجال�التخطيط�ووضع�السياسات�وتنفيذ�ا،�فالتنمية�املستدامة�تبدأ�باملستوى�املح���و�ذا�

  .يق�ا�توف���ش�ل�مناسب�من�أش�ال�الالمركز�ة�ع���أ��ا�تنمية�تبدأ�من��سفل،�و�تطلب�تحق

لم�يكن�من�املتعارف�عليھ����السابق�اعتماد��عتبارات�البي�ية�و�جتماعية�كجزء�من�املعطيات�ال���تم��

�ح ��� �البي�ية ��عتبارات �وضع �بأن �الوا�� �من �أصبح �أنھ �إال ��نمائية، ��قتصادية �ا��طط �تصميم �عل��ا سابات�بناء

�املوارد� �لقيمة �جديدة �أ�عادا ��عطي �تنفيذه ��� �البدء �قبل �للمشروع ��ثار�البي�ية �تقييم �ذلك ��� �بما ��نمائية املخططات

  .واستخدام�ا�ع���أساس�تحليل�الت�لفة�والفائدة�وكيف�يمكن��املحافظة�عل��ا

�ال �املبادئ �أ�م �ب�ن �من �الدافع �امللوث �مبدأ �كب����عد ��ش�ل �املستدامة �ال���تحقق�التنمية قانونية

�لم� �إن �الدول �من�غالبية �املقبول ��عت���النموذج�الوحيد �امللوثة،�حيث �لل�شاطات ��قتصادي �با��انب ��ونھ�مرتبط وفعال،

  .نقل��ل�ا

  .16جتما���و�والبي���والدو��للتنمية�املستدامة�ثالثة�أ�عاد�أساسية�تتعلق�با��انب��قتصادي�و�� �

و�قصد�بھ�تحقيق�معدالت�نمو�اقتصادي�من�خالل��تنو�ع�وتطو�ر��ي�ل��نتاج�الوط������ظل�تقو�ة�:

الب����ساسية�و�عز�ز�ال��ابط��مامي�وا��لفي�ب�ن�قطا���الزراعة�والصناعة�و�ما�يحسن�القدرات�التنافسية��لدى�التعامل�

�ا� �و���يع�مع ��دخار�الوطنية ��عبئة �إ�� �ال��وء �فس�تم � ��قتصادية �القطاعات �ملختلف � �التمو�ل �يخص �فيما �أما �ارج،

� �ا��ار�� �مصادر�التمو�ل �ع�� �و�عتماد � �ال��وء �تقليص �مع � �املح�� ��جن�ية"�س�ثمار�ا��اص �و�س�ثمارات " القروض

  .املرتبطة����الغالب��شروط

�مؤدا�ا�إن��ستغالل�و�ست��اف�غ���الرشيد�للموارد�الطبيعية�س�نجم�عنھ� و�نطلق�من�فكرة�أساسية

آثار�ضارة�ع���التنمية�وع����قتصاد�ك�ل،�ل�ذا��فإنھ��ي�ب���أن�تنص�السياسات�التنمو�ة�ع���اح��ام�مقومات�الب�ئة�ال���

  .رور�ة�ل��يل�ا��ا���من�دون�املساس�بحق�ا��يل�القادم�ع�ش�ف��ا���سان�وان��عمل�ع���تلبية��حتياجات�الض

� �إال�� �ما�� �ال�شر�ة �التنمية �وأن � �للمجتمع �ا��قيقية �ال��وة �أ��م �ال�شر�ع�� �إ�� �املستقلة � تنظر�التنمية

عملية�توسيع�ا��يارات��لذا�فمضمون�التنمية�املستقلة��ينصرف�إ���تلبية�ا��اجات�ال�شر�ة�من��عليم�توف�����ة�،�محار�ة�

�القر  �اتخاذ ��� �التعب���و�املشاركة �حق �ضمان ��و�تنمية�الفقر، �ذكره �سبق �ما �ع�� ��نفاق �تنظر�إ�� � �إس��اتجية �ضوء ار���

  .للموارد�ال�است��اف�ل�ا

يرتبط�بطبيعة�النظام��قتصادي�العال����والعالقات�شمال�جنوب�وجنوب�جنوب�من�خالل�العمل�ع���

�با �ا��نوب، �دول ��قلي���ب�ن ��قتصادي �التعاون �أش�ال �مختلف �يخص�دعم� �فيما �التفاوضية �مواقف�ا ��عزز �الذي لش�ل

  .إ��...مجاالت�التجارة�و�س�ثمار

�من�� �الثنائية �ل�ذه �املحتوى�الداخ�� �والب�ئة�أو�باألحرى �التنمية �ش�لت�العالقة�ب�ن لقد

�ات�املتبادلة�بي��ما�مدخال�مناسبا�لدراسة�املشكالت�البي�ية�وطرح�قضية�نضوب�املوارد�الطبيعية�وال���ينظر�إل��ا�حيث�التأث�

��عض� �ندرة ��عت��ون ��ش��اكيون �املفكرون �وح�� �الطبيعة ��� �غ���محدود ��ش�ل �متوفرة �أ��ا �ع�� �اللي��اليون �قتصادي�ن

 .عة�عالقات��نتاج�والعالقات��جتماعيةاملوارد��قتصادية����أش�ال�امللكية�وطبي

واستأثرت��ذه�العالقة�با�تمام�املسؤول�ن�والباحث�ن�والعلماء،�وتوج��ذا���تمام�با�عقاد�مؤتمرات�وندوات�دراسية�ع��������

� �سنة ��� �والب�ئة �1971التنمية �سنة ��� �استك�ولم ��� �عقد �الذي �ال�شر�ة �بالب�ئة �املع�� �املتحدة �ومؤتمر�املم �وندوة�1972، ،

،�وغ���ا�من�املحافل�والدراسات��1974و�و�ك�حول�أنماط�استخدام�املوارد�واس��اتيجيات�الب�ئة�والتنمية����املكسيك�عام�

�السبعينات� ��� �عقدت �ال�� �واملؤتمرات �الندوات ��ذه �توصلت �حيث �والتنمية، �الب�ئة �ب�ن �الروابط �توضيح ��� �بدأت ال��

  .ة�والب�ئة��ما�عمليتان�متالزمتان�وال�يمكن�الفصل�بي��ما،�كما�ال�يمكن�الفصل�ب�ن�أ�داف�اباستمرار�إ���قناعة�بأن�التنمي
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وذلك�أنھ�إذا��انت�الب�ئة����الظروف�املحيطة�باإل�سان�فان�التنمية����س�����سانإ���تطو�ر�ظروفھ�الطبيعية�وا��ياتية�

  .17عموما

�إس�� ����� �وضع ��ستوجب �املستدامة �التنمية �تحقيق ��و�إذأن �البي�� �البعد �اعتبار�أن �ع�� �بي�ية �إطارحوكمة ��� �ت�ون اتيجية

  .ركن�أسا��������ل�من�ا��وكمة�البي�ية�والتنمية�املستدامة،�و�ذا�مايمكن�تفس��ه�من�خالل�مقار�ة�البعد�البي��

�املستدامة �التنمية �تحقيق �متطلبات �استخدا: أحد ��ستلزم �املستدامة �التنمية �متعدد�تحقيق �ن�� م

�باألوضاع� �لإلملام ��افية �معلومات �القرار�إ�� �متخذي �يحتاج �إذ �ا��وانب، ��ذه �أ�م �من �البي�ية �و�عت���ا��وكمة ا��وانب،

�ا��وكمة�البي�ية� �مراحل �تحديد �و�مكن �بتفو�ض�ا، �كفيلة �الضعف�لوضع�سياسات �مواطن �تحديد �ثم �ومن �الرا�نة البي�ية

  :18نحو�التنمية�املستدامة��التا��

���عبارة�عن�محرك�لتنفيذ�منظومة�ا��وكمة�البي�ية����إطار�التنمية�املستدامة،�السيما�وأن�: 

�مع� �التوافق �ع�� �ا��وكمة �ال��ام ��عكس �أن �يتع�ن �ثم �ومن �وامل�شآت، �للمرافق �البي�� ��داء ��و�تحس�ن ��سا��� �دف�ا

�وذات��عتبارات�البي�ية،�و�تع�ن�أن�ت�ون�الس �وموضوعية�ومرنة، ياسة�البي�ية�للسلطات�املعنية�وا��ة�ومف�ومة�وشاملة

  .مجال�تطبيق�محدد�وموثقة�بمس�ندات�خاصة،�وعند��ن��اء�من�صياغ��ا�ي�ب���املصادقة�عل��ا�من�قبل��دارة�البي�ية

�مع ��عض�ا �ومتناسقة �مت�املة �و�رامج �خطط �بإعداد �التنظيم �البي�ية��يقوم �السياسة �لتنفيذ �عض

  .املس��دفة�ومن�عناصر�التخطيط�البي������إطار�التنمية�املستدامة

��ليات�� �من�إرساء �ال�بد �املوضوعة، �ا��طة �وفق �البي�ية �للسياسة �والتطبيق�ا��سن �الفعال �أجل�التنفيذ من

  :الضرور�ة�لذلك،�و��

 اح��ام�املسؤوليات�البي�ية؛ال��ام�أفراد�منظومة��دارة�البي�ية�ب

  .توف���مستوى�مالئم�من�املوارد�والوسائل�البي�ية�التحتية�لتنفيذ�السياسة�البي�ية�وفق�ا��طة�املوضوعة

�قتصادية��محيط�املؤسسة���ظل�التطورات�ال����ش�د�ا��

���ا��زائر�فان�ا��ديث�عن�إدماج�املؤسسة����إس��اتيجية�التنمية�املستدامة�الشاملة����ا��زائر��عد�ر�انا�أساسيا�و���نفس�

لتنمية�املستدامة�تمثل�الوقت�تحد�كب��،�من�أجل�تحقيق�الكفاءة��قتصادية�خاصة����مجال�ا��فاظ�ع���الب�ئة،�كما�أن�ا

 .والذي�يجعل�ا�اما�رابحة�أو�خاسرة����مواج�ة�املنافسة�،19ر�انا�ع���مستو��ن،�مستوى�اس��اتي���ومستوى��شغي��

عمال��ا�وتوسيع�حص��ا�����ام�الدائم�ملنتجات�وخدمات�املؤسسة�مع�املتطلبات�ا��ديدة�للسوق�وقدر��ا�ع���كسب�والء�

 السوقية؛

ال�سي���ا��ذر�والشامل�لألخطار�ذات�الطبيعة�البي�ية�الناتجة�عن��شاط�املؤسسة���دف�تجنب��شوه�سمع��ا،�ألنھ�غالبا�ما�

 بالب�ئة؛��ضرار ت�ون�النتائج�وخيمة����حالة�

 الرفع�من�قدرات�املؤسسة�ع���التجديد�البي���وتأ�يل�ا؛

 .صور��ا����نظر�الرأي�العام�حماية�سمع��ا�وتحس�ن

 واملسؤولة����تحقيق�سياسة�املؤسسة�البي�ية��عد�عامل�تحف��ي�ودافع�قوي�للعمال؛��راديةاملبادرة��إن

 الرفع�من�قدرا��ا����اقتناص�الفرص�وخلق�القيمة�املضافة؛

  .بالب�ئةالتحكم�ا��يد�����خطار�و���الت�اليف�املتعلقة�
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 التقليدية، الطاقة خارج لعامليةا للطاقة الرئ�سية املصادر أ�م احدى تمثل مو��ا املتجددة الطاقات موضوع بدراسة ��تمام ي��ايد                      

 دور  توضيح ا�� البحثية الورقة �ذه و��دف املستدامة، التنمية تحقيق �� بالغة أ�مية يكس��ا مما بي�يا، ملوثة وغ�� نظيفة طاقة �و��ا عن فضال

 وال�وائية، الشمسية الطاقة خاصة ا��زائر، ��ا تزخر ال�� الواعدة �م�انيات وابراز املستدامة، التنمية لتحقيق املتجددة الطاقات �� �س�ثمار

  .املتجددة الطاقة القتصاديات �نتقال ل�ا نضمن وا��طط ال��امج من مجموعة وضع ا�� ��ا دفع مما

 

Increasing interest in studying the subject of renewable energies as it represents one of the most important 

main sources of global energy outside the conventional energy supply, as well as being environmentally clean and non 

polluting energy, which earned great importance in achieving sustainable development, this paper aims to clarify the 

role of investment in renewable energies to achieve sustainable development, and to highlight promising possibilities 

of Algeria, particularly solar and wind energy, leading to the development of a set of programs and plans to ensure the 

transition of the economics of renewable energy. 

Keywords: Investment, renewable energies, sustainable development, reality, the prospects. 
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 �ساسية والدعامة �ول  املحرك �عت�� ف�� الطاقة خدمات توفر يتطلب أ�داف�ا �انت م�ما تنمية تحقيق إن

 أل��ا املستدامة، التنمية لعملية بال�سبة الزاو�ة ��ر بمثابة البي�� ا��انب ليبقى واجتماعية، اقتصادية تنمية لتحقيق

 مصادر استغالل ا�� أدت سائدة �انت ال�� التنمية أنماط وأن خاصة والبي�ية، �قتصادية ��داف ب�ن ما املوازنة تحاول 

 العاملية �حتياجات من% 80 حوا�� تلبية �� عل��ا لالعتماد ن�يجة م��ا حفور�ة�  خاصة م��فا، استغالال التقليدية الطاقة

 دق إ�� أدى الذي �مر �خ��ة، العقود خالل حدتھ ازدادت للب�ئة شديد تلو�ث إ�� أدت ثانية ج�ة من و ج�ة، من �ذا

  .ا��طر ناقوس

 املتجددة الطاقات بمصادر ��تمام �� تج�� ما و�و �حفور�ة، املصادر ل�ذه بدائل عن البحثب ��ل ما و�ذا

 تملك ال�� تلك خاصة العالم دول  �ل ا�تمام محل أصبحت واملتجددة البديلة الطاقو�ة املصادر و�ذه بي�يا، النظيفة

 ا��زائر وتبذل املجال، �ذا �� لالس�ثمار كب��ا ماا�تما أولت ال�� الدول  ب�ن من واحدة وا��زائر م��ا، كب��ة إم�انيات

  . الطاقات �ذه وتنمية تطو�ر قصد جدا كب��ة مج�ودات

 املتجددة الطاقات مصادر ع�� �عتماد إ�� التوجھ وأ�مية إم�انية �عا�� سوف البحثية الورقة �ذه خالل من

 املتجددة الطاقات وآفاق واقع عرض خالل من و�ذا  مستدامة، تنمية تحقيق �� مسا�م��ا ومدى ل�ا، املرافقة والتكنولوجيا

  :التالية �ش�الية دراسة وسنحاول  ا��زائر، ��

 أجل من ا��زائر �� املتجددة الطاقات وتنمية تطو�ر وآفاق واقع استخالص �� الدراسة ل�ذه سا����  ال�دف يتمثل

 �سا�م ح�� املتجددة، املصادر �ذه استغالل �� باالس�ثمار و�ذا الب�ئة، وحماية التقليدية الطاقة مصادر ع�� املحافظة

  .مستدامة تنمية تحقيق �� مستقبال

 املضافة القيمة ع�� الضوء و�سليط املطروحة، �ش�الية ع�� �جابة محاول��ا �� الدراسة �ذه ةأ�مي تكمن   

 �جيال نص�ب ع�� ا��فاظ إ�� باإلضافة املتجددة، الطاقة مصادر وتنمية تطو�ر جراء ا��زائر عل��ا تتحصل ال�� واملزايا

 للطاقات �ساسية املزايا عند الوقوف �� الدراسة أ�مية زت�� كما املستدامة، التنمية أ�داف مع يتوافق بما القادمة

 إ�� وصوال الطاقة مصادر مختلف من القادمة �جيال نص�ب ع�� ا��فاظ من وتمكن تنضب، ال مصادر مو��ا املتجددة

  .املستدامة التنمية تحقيق

، �قتصادية  الدراسات �� املستخدمة ��املنا ع�� �عتماد تم البحث، �ذا تطلعات مختلف إ��اء أجل من  عموماً

 ومن�� املوضوع معالم وف�م اس�يعاب قصد الدراسة، محاور  مختلف ع�� التحلي�� الوصفي املن�� استخدام غلب حيث

  .ا��زائر حالة دراسة إ�� بالتطرق  ا��الة دراسة

  : يةالتال املحاور  ا�� الدراسة تقسيم تم واملوضوع �ش�الية معا��ة وقصد

§ 

§ 

§ 

§ 
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 من الضرور�ة حاجا��ا توف�� ع�� الدول  �ذه �عمل لذلك العالم، دول  �ل �� تنميةلل اساسية رك��ة �� الطاقة

 ، �خ��ة �ذه محدودية ومع التقليدية، الطاقة مصادر ع�� الطلب ارتفاع ا�� أدى ما و�و  تطور�ا، و تقدم�ا لضمان الطاقة

 �� حيو�ا دورا املتجددة للطاقات أصبح التا��و� ف��ا، �قتصادية التنمية ��لة لدفع للطاقة بديلة مصادر عن البحث بدأ

  . الدول  �ذه �� والتنمية النمو ��لة دفع

 سواء للتنمية �ساسية املحر�ات من أعت�� لذلك �نتاج، وعناصر املالية املوارد �عبئة �� كب�� دور  لالس�ثمار

 من العديد لھ قدمت و�التا�� واملختص�ن، الباحث�ن ا�تمام من كب�� ح�� اخذ فقد ھوعلي �جتماعية، أو �قتصادية

 أو العائد تحقيق ��دف �موال توظيف: "انھ ع�� لغة �س�ثمار �عرف حيث م��م، �ل توج�ات مع يتواءم بما التعار�ف

 �س�ثمار أما املستقبل، �� أك�� مبلغ ع�� ا��صول  ��دف ا��ا�� الوقت �� املال من مبلغ عن التنازل  أي 1،"الر�ح او الدخل

 �� �ستخدم ال�� وا��دمات السلع جميع من و�ت�ون  املال رأس رصيد ع�� �بقاء أو ز�ادة ا�� يوجھ انفاق:" ف�و اصطالحا

  2.مستقبال خرى أ وخدمات سلع انتاج أجل من �نتاج خطوات

 ثم ومن أوال، �موال من �ا�� قدر تخصيص تلزم�س �س�ثمار أن �ست�تاج يمكن التعر�ف �ذا خالل من

  .الزمن ع�� و�عز�ز�ا تنمي��ا �� �س�م بما السنوات من عدد خالل عقالنية بصورة استغالل�ا

  :أ�م�ا مختلفة نظر وج�ات من املتجددة الطاقة و�عرف

 التلقائية الطبيعة مسارات عن الناتجة الطاقة مصادر من املتجددة الطاقة ت�ش�ل"

  3."اس��الك�ا وت��ة من أع�� بوت��ة الطبيعة �� تتجدد وال�� والر�اح الشمس كأشعة

 عبارة ف�� و�التا�� باستمرار، تتجدد طبيعية عمليات من املك�سبة الطاقة ��"

  4."باستمرار متجددة ولك��ا محدودة غ�� أو محدودة أ�انت سواء الطبيعة �� وفرةومت ناضبة وغ�� دائمة طبيعية مصادر عن

 الطاقة أ��ا بمع�� ودوري تلقا�ي نحو ع�� الطبيعة �� وجود�ا يتكرر  ال�� الطاقات تلك  املتجددة بالطاقات يقصد

 من تولد ال�� الطاقة بأ��ا املتجددة طاقةال �عرف كما تنفذ، أن يمكن ال ال�� أو تتجدد ال�� الطبيعية املوارد من املستمدة

  5.طاقةا��� �س�ولة تحو�ل�ا و�مكن �رض سطح ع�� م�ان �ل �� متوفرة و�� ينضب ال طبي�� مصدر

 قابلة( املتجددة غ�� الطاقات خالف ع�� بذلك و�� للب�ئة، وصديقة أبدية بأ��ا املتجددة الطاقات تتم��   

 ومصادر منھ إلخراج�ا ��سان تدخل �عد إال م��ا �ستفادة يمكن ال �رض �� جامد ونمخز  �� غالبا املوجودة) للنضوب

 عند عليھ ا��ال �و كما الب�ئة تلو�ث �� ت�س�ب ال مخلفا��ا أن حيث الب��ولية ال��وة عن �ليا تختلف املتجددة الطاقة

  .الب��ول اح��اق

 الطاقات �� �س�ثمار �عر�ف يمكن دمج�ما خالل ومن ،)ةاملتجدد الطاقات �س�ثمار،( املف�وم�ن كال شرح �عد

 ملصادر التص�يعية �ساسية وال�يا�ل التحتية الب�ية تأس�س ع�� ا��ا�� الوقت �� املوظفة �موال: "أنھ ع�� املتجددة

  6.أقل �شغيلية ت�اليفب املستقبل �� نظيفة طاقة ع�� ا��صول  �غية و�ذا وتكنولوجيا��ا، تقنيا��ا وتطو�ر املتجددة، الطاقة

 

 �ثار��الستعمال أ�م من أنھ حيث بي��، دافع �و التقليدية للطاقة بدائل عن للبحث �ول  الرئ���� الدافع إن

 ققھتح ما ن�يجة ���حماية�الب�ئة معروف أثر املتجددة للطاقة العكس ا��راري،�وع�� �حتباس ظا�رة �� التقليدية الطاقة

 والعشر�ن الواحد للقرن  سياسة�الطاقة�املتجددة� شبكة أصدرتھ تقر�ر �� السامة،�كذلك الغازات انبعاثات من للتقليل

 البي�ية ال��ديدات مواج�ة أجل من وذلك الطاقة�العاملية إمدادات �� رئ�سيا دورا املتجددة تلعب�الطاقة أن يجب بأنھ يقول 

 7.ت��ايد�خطرا ال�� املنا�� للتغ�� و�قتصادية

 8: التالية النقاط �� املتجددة الطاقة الستعمال املك�سبة ��مية إيجاز يمكن وعليھ

  العالم؛ أنحاء جميع �� بك��ة متوافرة §
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 قيمة؛ ذي محليا بديال وتوفر الطاقة واردات ع�� �عتماد تقلل §

 مستدام؛ �ش�ل بالطاقة والنامية الصناعية الدول  إلمداد �ساس تمثل §

 العالم؛ �� معت��ا نموا �ش�د ال�� �سواق من احدةو  §

 كب��؛ اقتصادي عائد وذات �ستخدامات من كث�� �� اقتصادية §

 واحتياجا��ا؛ والر�فية النائية املناطق تنمية واقع مع و�تالءم ي�تقل، ال مح�� مصدر §

 .التجدد و بالديمومة املتجددة الطاقة مصادر تتمتع §

  :ي�� ما اليوم العالم �� املتجددة الطاقة مصادر أ�م ب�ن من

 جميع أن كما موجودة، الشمس دامت ما تنضب ال ال�� النظيفة املتجددة الطاقات من الشمسية الطاقة �عت��

 غ�� أو مباشرة بطرق  حو�ل�ات يمكن الطاقة و�ذه الشمسية، الطاقة من أوال �شأت قد �رض ع�� املوجودة الطاقة مصادر

 املر�ي وغ��% 49 �ش�ل املر�ي وطيف�ا ك�رومغناط�سية أشعة الشمس وأشعة محركة، وقوة وك�ر�اء و�رودة حرارة إ�� مباشرة

 منذ معروفا للشمس ا��رار�ة الطاقة استخدام �ان وقد ،%49ا��مراء دون  و�شعة% �2ش�ل بنف��ية الفوق  �األشعة

 �� أما التلف، من ��فظ�ا املحاصيل �عض تجفيف و�� املياه ����ن �� استخدمت حيث ا��ارة، ناطقامل �� السن�ن آالف

  9.وغ���ا املعادن وص�ر ال�واء وتكييف التدفئة و�� ك�ر�ائية طاقة إنتاج �� الشمس طاقة استغالل يتم فانھ ا��ا�� الوقت

 الك�ر�اء، إنتاج �� نضو�ھ �عد الب��ول محل لتحل �قوى  املر�� �عت�� الشمسية الطاقة أن إ�� �شارة وتجدر

 الشمسية ا��رار�ة الطاقة و�عت�� ك�ر�اء إ�� الشمس أشعة تحول  ال�� الفوتوفولتيك ألواح نجاح أيضا املتوقع ومن

  .محدودة الب�ئة ع�� وآثار�ا كث��ة فموارد�ا �عيد حد إ�� وواعدة �س�يا جديدة تكنولوجيا

 �بار من املياه رفع و�� ال�واء طواح�ن إدارة و�� الشراعية السفن دفع �� القدم منذ الر�اح طاقة استخدمت دلق  

 �� طاحونة أك�� �� وتجسدت ال�وائية بالطاقة الك�ر�اء توليد محطات إل�شاء وتجارب أبحاث أجر�ت وقد ا��بوب، وطحن

 الر�اح من الطاقة إنتاج و�تم كيلوواط، 250   �عادل ك�ر�ائية قةطا ع�� ا��صول  تم وقد م، 55 ارتفاع�ا يبلغ أمر��ا

 بطر�قة ولكن املراوح �عمل كما و�عمل طو�لة أبراج قمة عل وتوضع الر�اح تدير�ا أذرع 3 ذات تور��نات أو محر�ات بواسطة

 الطاقة، إلنتاج الر�اح عمالباست التور��نات �ذه تقوم املراوح تفعل كما الر�اح إلنتاج الك�ر�اء استخدام فعوض عكسية،

 1.5 و كيلوواط  650ب�ن ما توليد العام لالستعمال الك�ر�اء إنتاج ملؤسسات املصممة ا���م كب��ة التور��نات و�ستطيع

  10.طاميغاو 

 حيث عشر، امنالث القرن  �� البخار�ة الطاقة اك�شاف قبل ما إ�� للطاقة كمصدر املياه ع�� �عتماد تار�خ �عود

 و�شر ال�سيج وآالت الدقيق طاحن إلدارة �ستعمل �انت ال�� النواع�� �عض �شغيل �� �بار مياه ��سان استخدم

 دول  �� �ش�د كما الك�ر�ائية، الطاقة لتوليد املياه استعمال بدأ الك�ر�اء، عصر ��سان دخل أن و�عد اليوم أما �خشاب،

 وتب�� �مطار، مساقط ع�� الطاقة توليد محطات تقام الغاية، �ذه أجل ومن. وال��از�ل وكندا والسو�د ال��و�ج مثل عديدة

 املستقبلية التوقعات و�ش�� دائمة، بصورة املحطات �ذه �شغيل تضمن املاء من كب��ة كميات لتوف�� �صطناعية السدود

   2020.11عام بحلول  ةا��الي الطاقة أضعاف بخمسة تقدر ز�ادة إ�� الطاقة من املصدر ل�ذا

الوقت��ا��اضر،� �� الطاقة ملصادر بال�سبة الرا�عة املرتبة �� تأ�ي أ��ا �� ا��يو�ة الكتلة طاقة أ�مية تكمن 

 تلك ترتفع حيث الدول�النامية �� الطاقة �ذه أ�مية العالم،�وتزداد �� الطاقة احتياجات من %14 ھما��س�ت حيث��ش�ل

 12.املناطق�الر�فية �� الدول،�وخاصة تلك �� الطاقة احتياجات من %3حوا��� إ�� ل�سبةا
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ا��شب� مثل عضو�ة مادة �ساس �� �� ا��يو�ة الطاقة أحيانا �س�� كما أو ا��يو�ة الكتلة طاقة إن

 �� طاقة�مخزنة إ�� شمسال طاقة تحول  متجددة،�أل��ا طاقة �� الطاقة واملخلفات�ا��يوانية،�و�ذه الزراعية واملحاصيل

 مخزنة�ف��ا،�و�التا����ناك شمسية طاقة ف�ناك خضراء �ناك�نباتات الضو�ي،�فطاملا التمثيل عملية طر�ق عن النباتات

 .�ذه�النباتات من مختلفة بطرق  عل��ا ا��صول  �ستطيع ال�� ا��يو�ة الكتلة طاقة

�قطع واملخلفات الغابات مخلفات: ف�� ا��اضر الوقت �� ا��يو�ة الكتلة مصادر أما � �استغالل  الزراعية،

  .م��ا ع���الطاقة ا��صول  لغايات خصيصا تزرع ال�� املدن،�املحاصيل مدروس،�فضالت الغابات��ش�ل أخشاب

 باطن �� ���الص�ارة مخ��نة طبي�� م�شأ ذات مرتفعة حرار�ة طاقة و�� ومتجدد، نظيف بديل طاقة مصدر ��

 وترتفع مئو�ة، درجة�1000تتجاوز�حرار��ا ��ور  عن �رضية�عبارة الكرة كتلة من   99%من أك�� أن يقدر حيث �رض،

 27 معدل إ�� ���العمق،�أي�أ��ا�تصل م�� 100 مئو�ة��ل درجة 2.7نحو بمعدل �رض جوف بز�ادة�التعمق��� ا��رارة درجة

 �� أسا��� �ش�ل ا��رار�ة الطاقة �ذه من كيلوم���و�كذا،�و�ستفاد�2عمق� ��ع 55 أو كيلوم�� 1 عمق ع�� مئو�ة درجة

�كث��ة حفر و�تطلب�ذلك الك�ر�اء، توليد �حيان� �عض و�� كيلوم��ات، 5 نحو إ�� تصل قد ��يقة أعماق إ�� أناب�ب

 مناطق �� أحيانا أو م�� 150 عمق ع�� ونجد�ا �رض، سطح من قر�بة ا��رارة ت�ون  للتدفئة�عندما الساخنة املياه �ستخدم

ال��� املتجددة الطاقة مصادر من �رضية ا��رار�ة و�عت���الطاقة �رض، سطح إ�� تصل حارة ينابيع ع���صورة معينة

 13.ا��ارة الينابيع مياه خالل�استغالل من طو�لة ف��ة منذ استخدمت

�وكذا خاصية و�ما املتجددة الطاقات مصادر مختلف ب�ن مش��كت�ن خاص�ت�ن �ناك �عدم التجدد  خاصية

  :التاليةمم��ة� �صائصأنھ�يمكن�عرض�ا� إال الب�ئة، تلو�ث

 ع��م؛ الصادرة والطاقة املياه و الر�اح و بالشمس أساسا مرتبطة أل��ا ذلك دائمة مصادر �� §

 الساعة، مدار وع�� الوقت طول  منتظم �ش�ل تتوفر ال أ��ا إال البعيد املدى ع�� ديموم��ا رغم املتجددة الطاقة مصادر §

 قدرة خارج �ش�ل تختفي أو تتوفر املتجددة الطاقة فمصادر �شاء م�� �شاء ما منھ �ستعمل جا�زا مخزونا ل�ست ف��

 ؛�شعاع وشدة �الشمس م��ا، املتوفر مقادير تحديد أو ف��ا التحكم ع�� ��سان

 من العديد استعمال يتطلب املصادر �ذه استخدام فإن و�التا�� ال��ك��، عالية ل�ست تجددةامل املصادر �� الطاقة شدة §

 و�و املتجددة الطاقة ألج�زة �ولية الت�لفة ارتفاع أسباب أحد �و �ذا أن والواقع الكب��ة، و���ام املساحات ذات �ج�زة

  ؛السر�ع ان�شار�ا أمام العوائق أحد الوقت نفس �� �ش�ل ما

 من ش�ل ل�ل مالئمة  تكنولوجيا استعمال يتطلب الذي �مر البديلة الطاقة مصادر �� الطاقة من مختلفة أش�ال تتوفر §

  . املتجددة الطاقة

 حيث �خ��ة الف��ة �� وخاصة العال��، املستوى  ع�� بالغة أ�مية مفا�يمھ بمختلف التنمية موضوع يك����

 �ان أن �عد وذلك  مستدام مستقبل إ�� للوصول  املستدامة �قتصادية التنمية إ�� ا��اجة نحو م��ايد دو�� ا�تمام ظلوح

 امل�سارع والنمو الصناعية بالتنمية ارتبطت وقضايا املحتملة، والبي�ية ال�شر�ة ال�وارث من مجموعة نحو يتجھ العالم

 مف�وم ظ�ور  ا�� أدى ما و�ذا وضوحا، أك�� والتنمية الب�ئة أ�داف ب�ن �طالر  إ�� ا��اجة فأصبحت �س��الك، ملعدالت

  . املستدامة التنمية

 للدوام القابلية إ�� Sustainability �نجل��ي  املصط�� حسب اللغو�ة الناحية من �ستدامة مف�وم �ش��

  .املستدامة للتنمية �عار�ف عدة دمتق فقد �صطالحية الناحية من أما. و�ستمرار�ة
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 ال��نة عن 1987 عام صدر الذي املش��ك مستقبلنا تقر�ر خالل من �و�� للمرة التنمية مف�وم صياغة تمت

 دمج �و�� وللمرة أنھ إذ التنموي، الفكر �� وثور�ا جديدا مف�وم املستدامة التنمية مف�وم �ان حيث والب�ئة، للتنمية العاملية

  .واحد �عر�ف �� والب�ئة و�جتماعية �قتصادية �حتياجات ب�ن ما

 �ك�� والتعر�ف املستدامة، التنمية ملف�وم �عار�ف ستة ع�� وحده Brudtland برونتالند تقر�ر أحتوى  وقد

 الوفاء ع�� ستقبلامل أجيال بقدرة املجازفة دون  ا��اضر باحتياجات تفي ال�� التنمية: " �� املستدامة التنمية أن �و تداوالً 

  14".باحتياجا��ا

: أ��ا ع�� �عرف املستدامة التنمية أن نجد �قتصادية، والتنمية الب�ئة ب�ن للر�ط محاولة و�� آخر �عر�ف و��

  15."و�قتصاد الب�ئة ب�ن ما ت�امل إلحداث وسيلة إيجاد طر�ق عن الب�ئة تد�ور  إ�� يؤدي الذي التعارض من ا��د محاولة"

 1992 عام ر�وديجان��و �� ا�عقد الذي التنمية للب�ئة املتحدة �مم مؤتمر �� تقرر  الذي الثالث بدأامل عرف وقد

 ألجيال والبي�ية التنمو�ة ا��اجات م�ساوي  نمو أع�� يتحقق بحيث التنمية �� ا��ق انجاز ضرورة: "بأ��ا املستدامة التنمية

 حماية عن بمعزل  ي�ون  ال أن ي�ب�� املستدامة التنمية تحقيق أن املؤتمر هأقر  الذي الرا�ع املبدأ وأشار ،"واملستقبل ا��اضر

  16.التنمية عملية من يتجزأ ال جزءا تمثل بل الب�ئة

 وتقدم اجتماعية، عدالة تحقيق مع مرتبطة أ��ا املستدامة بالتنمية املتعلقة التعار�ف خالل من املالحظ

 ال�� الطبيعية و�م�انيات �رض أن بمع�� والب�ئة، الطبيعية املوارد ل�شم الذي الطبي�� الرأسمال ع�� يحافظ اقتصادي

 إذا التنمية تحدث أن يمكن ال �ساس �ذا ع�� منقوص، غ�� �ش�ل املستقبلية �جيال إ�� يحول  أن يجب كم��اث تحتو��ا

  .بي�يا ومحتملة اجتماعيا عادلة اقتصاديا، فعالة تكن لم

 والبعد �جتما�� البعد �قتصادي، البعد �� تتمثل ومت�املة، م��ابطة أ�عاد ثالثة ع�� املستدامة التنمية ترتكز

 املتعدد املف�وم طبيعة عن ��عاد �ذه و�ع�� و��مية، املستوى  بنفس جميع�ا عل��ا ال��ك�� يجب وال�� البي��،

  .املستدامة التنمية أل�عاد عرض ي�� وفيما وا��، �ش�ل �ختصاصات

 إذ الب�ئة، ع�� لالقتصاد واملستقبلية ا��الية ��ع�اسات حول  املستدامة للتنمية �قتصادي البعد يتمحور 

 �عمل �قتصادي، للبعد ووفقا الطبيعية، املوارد توظيف مجال �� الصناعية التقنيات وتحس�ن وتمو�ل اختيار مسألة يطرح

 �� الب�ئة باعتبار البعيد املدى ع�� البي�ية التوازنات با��سبان �خذ مع �قتصادية التنمية تطو�ر ع�� املستدامة ةالتنمي

 حد أق��� إ�� املجتمع رفا�ية بز�ادة يق��� الذي املبدأ إ�� �س�ند �قتصادي فالبعد 17،ال�شر�ة ل��ياة والقاعدة �ساس

 .و�كفاءة �مثل النمو ع�� الطبيعية املوارد استغالل خالل من الفقر ع�� والقضاء

 وجود وضرورة �جتما��، لتحاملإل وسيلة النمو من يجعل إذ خاص �ش�ل البعد ��ذا املستدامة التنمية تتم��

 تؤخذ ال ال�� و�� املستقبلية، ال�شر�ة �جيال إنصاف �ما �نصاف من نوعان ف�ماك �جيال، ب�ن وعدالة إنصاف

 يجدون  ال والذين اليوم �ع�شون  بمن فيتعلق الثا�ي �نصاف أما �قتصادية، التحليالت وضع عند �عتبار �� مصا���ا

– الرا�نة �جيال ع�� يتوجب إذ و�قتصادية، �جتماعية ا����ات ع�� أو الطبيعية املوارد ع�� ل��صول  م�ساو�ة فرصا

  18.القادمة �جيال ورغبات لرغبا��ا وفقا النمو باختيارات القيام -والعدل اف�نص عملية لضرورة النظر

 قد ملا والت�بؤ مستدام، أساس ع�� ل�ا �مثل و�ستخدام والبيولوجية املادية املوارد قاعدة ع�� با��فاظ يتعلق

 عناصر عدة حول  البي�� البعد و�تمحور  الوقاية،و  �حتياط �غرض وذلك التنمية، جراء من �ي�ولوجية للنظم يحدث

 طبقة واختالل ا��راري  باالحتباس البي�ية ��تمامات إ�� إضافة 19،البيولو�� التنوع الطاقة، �ي�ولوجية، النظم: أ�م�ا

  .ال�واء بتلوث املتعلقة املشا�ل من والعديد �وزون 
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 قدرة �عكس الذي املال رأس مخزون واقع ع�� �عتمد أن من بد ال صلبة، قاعدة ع�� التنمية �ذه تقوم ول�ي

  :منطلق�ن �� يتمثل املستدامة التنمية محتوى  أن القول  يمكن لذلك �ل�ا، وم�وناتھ ومحتو�اتھ املجتمع

  ؛وتدم���ا الب�ئة إفساد فيھ يجوز  ال حيث  §

 وال �نتاجية، العملية عناصر احد �و الذي طبي��ال املال رأس �ش�ل موارد من الب�ئة تحتو�ھ ما �ل أن إذ  §

  .ا��قيقي مالھ رأس اقتصادي �شاط أي �� ��سان �س��لك أن يجوز 

 ع�� املحافظة: �� رئ�سية اتجا�ات ثالثة �� بالس�� مطالبون  أننا �ع�� املستدامة التنمية فلسفة تطبيق إن

 ومتوازن  متواز �ش�ل �تجا�ات �ذه �� الس�� إن جتماعية،�  العدالة  وتحقيق معقول  اقتصادي نمو تحقيق البي�ية،

  .القادمة ولألجيال لنا جديدة حياة وضمان مع�ش�نا مستو�ات تحس�ن إ�� سيقودنا وعقال�ي

 العالم، حول  املتجددة الطاقة مجال �� ارات�س�ثم تزايد أن املتحدة، لألمم التا�ع الب�ئة برنامج أشار لقد  

 املتقدمة العالم دول  ش�� �� اتجاه ف�ناك ،2030 العام بحلول  النظيفة الطاقة من يحتاجھ ما بر�ع العالم إمداد �� س�سا�م

 وغ�� دائمة طبيعية مصادر ل�و��ا واس�ثمار�ا، املتجددة الطاقة صور  من �ستفادة سياسات تطو�ر إ�� ��دف والنامية

 مصادر وإيجاد ناحية، من الب�ئة ع�� ل��فاظ كس�يل وذلك ونظيفة، باستمرار ومتجددة الطبيعة �� ومتوفرة ناضبة

 مواج�ة �� الت�اليف، تقليل عن فضال أخرى، ناحية من والتجدد �ستمرار إم�انية ل�ا ت�ون  الطاقة من أخرى  وأش�ال

 العاملية الب�ئة تحس�ن عن فضال الفقراء حياة نوعية يحسن أن شأنھ من الذي �مر و�و وامل��ايد، السر�ع �قتصادي النمو

  .واملحلية

  : ي�� ما خالل من �قتصادية ��عاد تحقيق �� املتجددة الطاقة �سا�م

 معظم�ا �� تتم�� وال�� و�س��الك، �نتاج أنماط ��ا ت�نوع ال�� القطاعات من واحدا الطاقة قطاع مثلي

 استخدام كفاءة ���يع يتطلب �مر فإن الس�ان، للنمو ن�يجة �س��الك �� املطردة الز�ادة ظل و�� مرتفعة، �در بمعدالت

 �س��الك، كفاءة ز�ادة حوافز إتاحة شأ��ا من مالئمة �سع�� تسياسا وضع خالل من الطاقة، موارد استمرار وقابلية

 وتنمية الطبيعية للموارد املستدام �ستغالل ضرورة ع�� تؤكد ال�� والتنظيمية، القانونية �صالحات تطبيق ع�� واملساعدة

 تطو�ر ع�� والعمل الطاقة، ��الكاس �� بالكفاءة امل�سمة التج���ات ع�� ا��صول  �س�يل إ�� إضافة املتجددة، الطاقة موارد

  20.املالئمة التمو�ل آليات

 التدر�جية املسا�مة استخداما��ا تطو�ر خالل من يمكن املتجددة، الطاقات من دائمة مصادر ع�� العالم يتوفر

 اس��الك �� وفرة تحقيق إ�� يؤدي مما مصادر�ا، وتنو�ع املختلقة، للقطاعات الطاقة احتياجات توف�� �� م��ايدة ب�سب

 الدول  �� التقليدية املصادر مخزون عمر إطالة �� �سا�م كما التصدير، �� فائض بتوف�� �سمح للطاقة، التقليدية املصادر

 التقليدية املصادر است��اد ت�اليف �� خفضا �س��الك، من املحققة الوفرة تمثل أن يمكن كما والغاز، للنفط املنتجة

 لتوليد الكب��ة املركز�ة للنظم حاليا املتاحة �م�انيات فإن ذلك عن فضال والغاز، للنفط املنتجة غ�� للدول  بةبال�س

  21.املتجددة الطاقة مصادر من املنتجة الك�ر�ائية الطاقة تصدير نحو للتوجھ فرصة تمثل الك�ر�اء،

 اس��الك إ�� تحتاج ال�� الصغ��ة بالتجمعات خاصة  للمياه، �حتياج مواقع �� املتجددة ةالطاق مصادر توفر إن

 املصادر توفر ��ا يتعذر ال�� املناطق �� املياه لتحليھ والتق�� �قتصادي ا��ل ت�ون  أن يمكن العذب، املاء من محدود

 22.اقتصادية ب�لفة التقليدية
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 املرأة، أمام الفرص وإتاحة الفقر، وطأة من التخفيف الطاقة باستخدام املرتبطة �جتماعية القضايا تتضمن

 قدر��ا تقليل وإ�� الفق��ة الفئات ��م�ش إ�� الطاقة ��دمات املحدود الوصول  يؤدي إذ وا��ضري، الديمغرا�� والتحول 

   23:من�خالل �جتما�� البعد تحس�ن �� املتجددة الطاقة �سا�م لذا املع�شية، وف�اظر  تحس�ن ع�� حاد �ش�ل

 وعمليات الضوئية، وا��اليا الشم��� �ال��ان واملتجددة ا��ديدة الطاقات مصادر ع�� �عتماد تطبيقات شأن من §

 ع�� ا��فاظ و�� الفقر واجتثاث البطالة ع�� القضاء �� �سا�م أن عضوي  سماد إ�� وتحو�ل�ا الزراعية املخلفات تدو�ر

  ال�در؛ من واملادية املالية املوارد

 املحاصيل تجفيف أو بالبخار الك�ر�اء لتوليد أو ا��رار�ة للتدفئة النائية املناطق �� الشمسية الطاقة استعمال �سا�م §

   املحلية؛ التنمية حقيقت �� املسا�مة ومنھ وامل�ارات ا����ات من العديد واك�ساب النائية املناطق عزلة فك ��

 إ�� املعزولة وال��راو�ة النائية املناطق �� خاصة واملدارس واملس�شفيات ال��ية �املرافق التحتية الب�� مشار�ع تحتاج §

 الطاقات مصادر من طاق��ا �ستمد حيث ا��ضراء البنايات بتقنيات تصميم�ا تم ما إذا ولكن ��مة، تمو�لية مصادر

 و�ش�يد �سالك صيانة وت�اليف بالطاقة الر�ط ت�اليف من تقلل أن شأ��ا فمن ،(وغ���ا مياه، ،ر�اح شمس،) املتجددة

 ب�ن العادلة الفرص توز�ع �� و�سا�م املجال، �ذا �� �س�ثمار تحف�� ع�� �عمل أن كذلك شأ��ا ومن التقليدية، املحطات

  الواحد؛ البلد أقاليم جميع

 ا��ماعية وامللكية بالقيمة ا��س يوفر ما �ستخدم�ا، ال�� املجتمعات من قر�ةم ع�� بوجود�ا �نظمة �ذه تتم�� §

  املستدامة؛ التنمية و�عزز  املش��كة

  .تكنولوجيا ومتطورة ونظيفة جديدة عمل فرص املتجددة الطاقة أنظمة توفر §

 املستدامة، للتنمية البي�ية و��عاد الطاقة ب�ن العالقات ا�� والعشر�ن لواحدا القرن  أعمال جدول  �عرض لقد

 �قتصادية ال�شاطات مختلف �� الطاقة استخدام عن الناجم التلوث من ا��وي  الغالف بحماية املتعلقة تلك خاصة

 ��داف من مجموعة يدتجس ا�� 21 �جندة دعت حيث ا��صوص، وجھ ع�� والنقل الصناعة قطا�� و�� و�جتماعية

 الطاقة مصادر توز�ع �� العدالة مراعاة مع الطاقة لقطاع السلبية التأث��ات من وا��د ا��وي  الغالف بحماية املرتبطة

 ��ا، القائمة الطاقة نظم �غي�� عل��ا يصعب ال�� تلك أو �ولية الطاقة مصادر ع�� القومي دخل�ا �عتمد ال�� الدول  وظروف

 تلو�ثا �قل املتوفرة الطاقة مصادر من مز�ج تطو�ر ع�� العمل خالل من املستدامة الطاقة و�رامج سياسات بتطو�ر وذلك

 الالزمة البحوث برامج ودعم ا��راري، �حتباس غازات انبعاث مثل الطاقة، لقطاع املرغو�ة غ�� البي�ية التأث��ات من ل��د

 والقطاعات الطاقة قطاع سياسات ب�ن الت�امل تحقيق ا�� ضافةا الطاقة، استخدام وأساليب نظم كفاءة من للرفع

  24.والصناعة النقل قطا�� وخاصة �خرى  �قتصادية

 دإيجا ع�� 1986 لسنة النفطية الصدمة �عد اقتصاد�ا، �� �ي�لية اختالالت من ترتب ما �عد ا��زائر عملت

 طبيعية إم�انيات ع�� تتوفر فا��زائر ا��زائري، �قتصاد �� دائم استقرار لتحقيق املحروقات عن بديلة وطاقات موارد

  .املجال �ذا �� بكثافة �س�ثمار �ع��م و�� املتجددة الطاقات مجال �� �ائلة

�البي�ية،� ومستدامة شاملة حلول  إيجاد اجل من وذلك ةاملتجدد الطاقة مسار �� ا��زائر تنطلق  لتحديات

ل��زائر�للطاقة� ال�ائلة ع����م�انيات �ختيارات��س��اتيجية �ذه و�س�ند �حفور�ة، الطاقة ع�� املحافظة وإش�الية

 من�املنتظر ��نامج،�حيثلل �سا��� املحور  تمثل ،�ال��)ا��رار�ة الشمسية والطاقة الضوئية الشمسية الطاقة(الشمسية�
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 ال�وائية بالطاقة أيضا ال��نامج الشمسية،�و��تم الطاقة طر�ق عن ي�ون   2030بحلول  الك�ر�اء إنتاج من % 37 إ�� الوصول 

  .2030 سنة الك�ر�اء إنتاج من % 3 �س�تھ بما �شارك أن يقدر الثا�ي�حيث املحور  تمثل ال��

 �� ا��ديدة للطاقات محافظة أول  إ�شاء مع ا��زائر �� الشمسية الطاقة الستغالل �و�� ا���ود بدأت دلق  

 ورغم الشمسية، الطاقة لتطو�ر بتج���ات الك��ى  املدن تج��� مع ،1988 سنة ا��نوب مخطط اعتماد و الثماني�يات،

 وغ�� با��زائر، محدودا الشمسية الطاقة نص�ب يزال ال ھأن إال 2001 و 1999 سن�� ب�ن ما املعتمدة القانونية ال��سانة

 بامتالك�ا املتجددة الطاقات مجال �� �ائلة طبيعية إم�انيات ع�� تتوفر ا��زائر وأن خاصة املطلوب، بالش�ل مستخدمة

 وجود اعتبارب الشمسية، الطاقة وتصدير إلنتاج �ائلة بإم�انيات وتتمتع العالم، �� الشمسية الطاقة مصادر أك�� ألحد

 �� ��م و�و سنو�ا، شمسية ساعة 3000 من وأز�د ،�2لم 2.381.743 مساحة �غطي الذي �ست�نا�ي الشم��� ا��قل

  إ�� املستقبلة الشمسية للطاقة السنوي  املعدل و�صل سنو�ا، ساعة/ت��اواط 169440 ب��م �لھ املتوسط البحر حوض

 �� 2650  إ�� يصل ب�نما العليا، ال�ضاب مناطق و�� الساحلية باملناطق سنو�ا الواحد املر�ع للم�� س/كيلوواط 700

 25.ال��راء

 :وفيما�ي���جدول�يو���القدرات�الشمسية�ل��زائر 

  .39:،�ص2007،�دليل�الطاقات�املتجددة،�

من� إ���أز�د �شعاع مدة تصل إذ العالم، �� الشمسية الودا�ع أ�م ع�� تتوفر ا��زائر أن السابق ا��دول  يب�ن 

 يقارب أي�ما سا�� كيلوواط5 �ساوي  2م1 �� املستقبلة الطاقة كذلك ال��راء، �� سنة/سا 3500 وتفوق  سنة/سا 2000

  .ال��راء �� سنة/2 م/كيلواط 2650 و الساحلية املنطقة �� سنة/2 م/كيلواط 1700

 أيضا والغاز، لشمسيةا للطاقة ال��ينة للطاقة نوع�ا من �و�� املحطة ،2011 يوليو 14 �� ا��زائر دش�ت كما

 من ميغاوات 30 م��ا ميغاوات، 150" تيغلمت" بمنطقة الك�ر�ائية للطاقة" الرمل حا���" ملحطة �نتاجية الطاقة تبلغ

 بت�لفة املتجددة الطاقة مجال �� البلدين ب�ن �س��اتيجية الشراكة اطار �� اسبانية جزائر�ة محطة و�� الشمسية، الطاقة

 الغاز�ة، املرافق من املوقع قرب �س�ب الرمل، حا��� شمال �لم 25 �عد ع�� املحطة موقع اخت�� وقد أورو، مليون  350

  26.السنة �� ساعة 3000 ب تقدر وال�� املنطقة �ذه ��ا تتمتع ال�� الشمس أشعة و��م

 �� ا��زائر مع شراكة فرص لنيل عديدة أورو�ية بلدان ت�سابق وخصو���ا، ا��زائر�ة السوق  أ�مية إ�� و�النظر

 بي��ا من �ورو�ي، ا��انب مع الشراكة عقود من العديد ا��زائر أبرمت حيث املتجددة، الطاقات واس�ثمار تطو�ر مجال

 محطة بناء مشروع إ�� باإلضافة ،2009 سنة �� الب�ئة وحماية املتجددة الطاقة حول  �ملا�ي ا��انب مع تفا�م مذكرة

  27".�سبانية أب�ن��" شركة مع ال��ينة الطاقة

 من 2011 د�سم�� �� أبرمت تفا�م مذكرة خالل من ا��زائر إل��ا انضمت ال��" ديزرتيك" �ورو�ية املبادرة و�عد

 إ�� ال��نامج و��دف. الك�ر�اء إلنتاج أسا��� كمصدر الشمسية الطاقة الستغالل الدولية املق��حات أ�م من الطرف�ن، قبل

 �وسط، والشرق  إفر�قيا شمال �� الك��ى  ال��راء من انطالقا الصنا�� الصعيد ع�� املتجددة للطاقات سوق  استحداث

 �خ�� �ملا�ي ا��زائري  الشراكة عقد إ�� إضافة دوالر، مليار 560 �عادل بما يورو مليار 400 ب �جمالية قيمتھ وتقدر

 سونلغاز مؤسسة ب�ن ممضاة تفا�م ةمذكر  وكذا الشمسية، الصفائح إلنتاج برو�ية إنتاجية وحدة بإ�شاء القا���
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 �سواق اقتحام ووسائل سبل ودراسة التقنية، ا����ات مبادالت �عز�ز إ�� ��دف �ورو�ي �تحاد ومفوضية ا��زائر�ة،

  28.ا��ارج و�� ا��زائر �� املتجددة الطاقات لتطو�ر املش��كة وال��قية ا��ارجية،

 منطقت�ن ا�� ا��زائر تنقسم حيث املناخ، وتنوع لطو�وغرافيا  ن�يجة آخر ا�� م�ان من ا��زائر �� الر�اح ��تتغ

  29:ب��ت�نك جغرافيت�ن

 الت�� �طلس سلسل�� تمثل�ا جبلية و�تضار�س �لم 1200 ع�� يمتد �ساحل و�تم�� املتوسط البحر يحده الذي الشمال §

  جدا؛ مرتفع غ�� الشمال �� الر�اح سرعة ومعدل القاري، املناخ ذات العليا ال�ضابو  الس�ول  توجد و�ي��ما وال��راوي،

 ثا/م6 وتتجاوز   ثا/م4 عن تز�د �سرعة الغر�ي ا��نوب خاصة الشمال �� م��ا أك�� ر�اح �سرعة تتم�� ال�� ا��نوب منطقة §

 ل�� مالئمة طاقة و�� ثا،/م6 إ�� 2 ب�ن ما وحوت��ا معتدلة بالدنا �� الر�اح سرعة أن القول  يمكن وعليھ ، أدرار منطقة ��

  .املرتفعة الس�ول  �� خصوصا املياه

 املحطات إ�شاء أن إال الستخدام�ا، كن�يجة ا��و �� الكر�ون  أكسيد ثا�ي غاز انبعاث �عدم املائية الطاقة تتم��

 من الس�ان ت���� �� وا��زانات السدود إ�شاء ي�س�ب حيث ��ا، تقام ال�� ملناطقبا املع�شة أنماط �غي�� �� �س�م قد املائية

 �� التبخر �سبة رفع إ�� يؤدي ��مة خزانات �� املياه خزن  أن إ�� باإلضافة  أخرى، مناطق إ�� اعتادو�ا ال�� إقام��م مناطق

  .املناخ يعةطب �غ�� و�التا�� والرطو�ة ا��رارة درجة الرتفاع يؤدي مما املناطق تلك

 إ�� الضعيفة �ستطاعة �ذه وترجع ميغاوات 233 استطاعتھ بما با��زائر الك�روما�ي �نتاج حظ��ة حصة وتبلغ

 30.كفؤا استغالال املوجودة املواقع استغالل عدم وإ�� الك�روما�ي �نتاج ملواقع ال�اف غ�� العدد

 احتياطيا��اما ا��زائري  الشمال �� ا��ورا��� ال�لس يمثل ا��زائر ففي ا��وفية، ا��رارة قةطا يخص فيما أما  

 غرب وشمال شمال�شرق  مناطق �� أساسا واقعة حارة معد�ي مياه منبع 200 من أك�� حيث�ي�تج ا��وفية، �رض ��رارة

  96° ب امل��وط�ن منبع �و �ك���حرارة واملنبع ،مئو�ة 40° تز�د�عن ما غالبا حرارة درجة �� الينابيع �ذه وتوجد،�البالد

 املاء من 3م2 من أك�� لوحد�ا تن�تج باطن��رض، �� موجودة ��زانات �سر�ات �� ال�� الطبيعية الينابيع و�ذه مئو�ة،

  31.ا��زانات تحو�ھ مما فقط صغ�� جزء و�� ا��ار،

 الكيلوم��ات�املر�عة آالف ع�� ا��وفية،�و�متد رض�  حرارة من كب��ا خزانا الكب�س القاري  الت�ون  �ش�ل كما  

 الطبقة استغالل الناتج�من التدفق جمع تم ،�ولو57°ا�� الطبقة �ذه مياه حرارة تصل حيث ألبية، طبقة ا��زان �ذا و�س��

 .اواطميغ 700 أك���من مستوى��ستطاعة ع�� يمثل ف�ذا ا��ارة املعدنية املياه لينابيع الك�� والتدفق �لبية

 

  :منطقت�ن ا�� ا��زائر أما�فيما�يتعلق�بطاقة�الكتلة�ا��يو�ة�فتنقسم  

 ؛للبالد �جمالية من�املساحة 90 وال����غطي ا��رداء ال��راو�ة ملنطقةا §

 و�غطي البالد، من�مساحة 10 %حوا�� أي �كتار،مليون��2.5 قدر�ا مساحة �غطي ال�� �ستوائية الغابات منطقة §

 من �ل و�عت��،��كتار مليون �1.9ا��بال� �� املتدرجة الغابية تمثل�ال�شكيالت ح�ن �� �كتار، مليون  1.8 حوا�� ف��ا الغابات

   32.ا��زائر�ة الغابات من 5 %إال يمثالن ال لك��ما الطاقوي  ����ستعمال م�م�ن نبات�ن وال�اليتوس البحري  الصنو�ر

 إلعطاء �س�� ال�� العمومية السلطات طرف من خاص با�تمام تحظى ا��زائر �� املتجددة الطاقات تنمية إن

 �� ا���ومة تب�ت وا�داف�ا خطط�ا وتنفيذ ولتحقيق املوارد، املتناقصة �حفور�ة للطاقات كبديل القطاع ل�ذا جديدة دفعة

 2011 ب�ن ما الف��ة �� يمتد والذي الطاقو�ة والكفاءة واملتجددة ا��ديدة الطاقات لتطو�ر الوط�� ال��نامج 2011 فيفري  3

  .2030 ا��
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(  الف��ة خالل تطو�ر�ا ا��زائر تنوي  ال�� املتجددة الطاقات مختلف من انطالقا الك�ر�اء إنتاج يبلغ أن ي�تظر

 إ�� ا��زائر تتطلع كما �جما��، الك�ر�اء إنتاج من%  40 �عادل ما أي ،2030  أفق �� ميغاواط 22.000 نحو)  2030 - 2011

 لتلبية ميغاواط 12.000 ستوجھ حيث املقبل�ن، العقدين خالل برمج��ا تم ميغاواط 22.000 من ميغاواط 10.000 تصدير

  33.الك�ر�اء ع�� الوط�� الطلب

 .فيھ املتجددة الطاقة مصادر ومسا�مة املشروع �ذا انجاز مراحل يحدد التا�� وا��دول 

3000  10575  

1010  4000  

-  2000  

150  250  

360  640  

5  10  

  .49: ص ،سابق مرجع الياس، و�دوي  ك��ة ع�شاوي  

 طاقة لتوليد املحلية الوحدات أ�شطة ودعم املتجددة الطاقات لتطو�ر طموحا ابرنامج ا��زائر سطرت كما

 الثالث عن تر�و أر�احا ا��زائر ع�� يدر أن ا����اء، حسب املتوقع من الر�اح من لطاق��ا ا��زائر اس�ثمار أن حيث الر�اح،

 إ�� ضف نظيفة، طاقة وتوف�� الشغل صبمنا آالف استحداث ع�� الواعد القطاع �ذا قدرة عن فضال سنو�ا، يورو مليارات

 و�جتما�� �قتصادي الوط�� املجلس رئ�س نائب حسب شأنھ من الذي)2015 -2019( القادم ا��ما��� املخطط ذلك

  . وتناف��� متنوع اقتصاد بروز ���يع ا��زائري 

 �عامال الطبيعية املوارد مع التعامل ع�� تؤكد وال�� املستدامة التنمية تحقيق إ�� الرامية ا���ود ان

لب ،) الب�ئة تلو�ث وعدم املوارد ملحدودية مراعاة(مستداما  �نا ومن للب�ئة، وصديقة بديلة طاقة مصادر عن البحث تتطّ

 �حفوري الوقود مقدم��ا و�� والناضبة، امللوثة املصادر من بدال النظيفة، الطاقة إنتاج �� �مل املتجددة الطاقات �عت��

  املتجددة الطاقة �عت�� �طار �ذا و�� التدر���، باالنخفاض م�ددا اليوم بحأص الذي

 بذلك ف�� املستقبل، ألجيال نظيفة ب�ئة �� الع�ش �� �مل وكذلك والتنمية، الب�ئة ب�ن الصراع ��ل �وسيلة

  .املستدامة التنمية لتحقيق أساسية رك��ة

 ��مة مالية مبالغ ل�ا تخصص ال�� وا��طط تيجيات�س��ا من العديد تطبيق ع�� ا��زائر عملت ولقد

 امل�لفة وغ�� العالية، الكفاءة ذات املتجددة الطاقات ل�ذه �مثل �ستغالل ع�� والعمل املتجددة، الطاقات �� لالس�ثمار

  .أخرى  ج�ة من بي�يا والنظيفة ج�ة، من

  :أ�م�ا النتائج من جملة إ�� التوصل تم الدراسة �ذه خالل من

 كما �جيال، ب�ن ما كذا و الواحد، ا��يل أفراد ب�ن ما للموارد عادل بتوز�ع س�سمح املستدامة التنمية تحقيق ان    §

  مست��فة؛ وغ�� ملوثة غ�� بب�ئة بالتمتع القادمة �جيال يمكن

 العالم، �� دالسائ الطاقة ل�ي�ل نظرا و ال�ا��، بالش�ل الطاقة خدمات توفر إ�� يحتاج مستدامة تنمية تحقيق إن §

 �� للتوجھ دفع امل��ايد، العال�� الطلب تلبية �� قادمة قليلة عقود خالل بالنضوب امل�ددة �حفور�ة الطاقات ع�� املعتمد

  ناضبة؛ وغ�� متجددة بديلة طاقات استغالل
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 من املز�د بذل يجب ذال والبي�ية، �قتصادية ��داف ب�ن ما للمزاوجة �مثل ا��ل �و املتجددة الطاقات إ�� ال��وء §

  .أمثل اقتصادياً  استغالالً  واستغالل�ا تحديا��ا ع�� والتغلب تطو�ر�ا أجل من والفاعلة الفعلية ا���ود

اقة من �ائلة إم�انيات ع�� ا��زائر تتوفر ا��غرا��، موقع�ا إ�� نظرا §  تمتلك إذ الشمسية، الطاقة سيما وال املتجددة، الطّ

ا ا��زائر  ساعة 3000 تتعدى الوط�� ال��اب �امل ع�� الشمس إشراق فمدة العالم، �� الشمسية قدراتال أ�م من واحدً

  للك�ر�اء؛ الوط�� �س��الك بتغطية �سمح ال�ائلة �م�انيات و�ذه سنو�ا،

 تاجإن يبلغ أن ي�تظر بحيث املتجددة، الطاقة لتطو�ر طموح برنامج بإطالق املتجددة، الطاقة لديناميكية ا��زائر م�دت §

 ميغا 22000 نحو 2030-2011 الف��ة خالل تطو�ر�ا ا��زائر تنوي  ال�� املتجددة الطاقات مختلف من انطالقا الك�ر�اء

  �جما��؛ الك�ر�اء إنتاج من%  40 �عادل ما أي واط،

 ش�ل� يخفض لن فإنھ استغالل�ا، وإم�انية ا��زائر، �� املتجددة الطاقات مصادر من كب��ة احتياطات وجود رغم §

 من كب��ة با�تمامات الطاقات تلك تحظى أن �ستوجب ما و�و والب��ول، الطبي�� الغاز استغالل ع�� اعتماد�ا م��وظ

  .املخططة لالس��اتيجيات الفع�� والتطبيق ل�ا، �مثل و�ستغالل ا��زائر�ة، الدولة طرف

  :لتاليةا التوصيات تقديم يمكننا السابقة والنتائج البحث �� ورد ما ضوء ع��

 أفضل، كفاءة تحقيق ع�� س�ساعد الذي ا��اص، املال رأس جذب ع�� وال��ك�� املا�� للدعم جديدة أساليب وضع §

، الت�اليف ألسعار وانخفاض   عمل؛ فرص وتوف�� جديدة تقنيات وإدخال تدر�جياً

 �ستغالل لضمان ،املتجددة الطاقات استخدام آثار �ل دراسة �� املتخصصة والدراسات البحوث وتدعيم تكثيف §

  الطاقات؛ ل�ذه و�من الفاعل

  .ومحلية مقبولة مشاركة �سبة لتحقيق التكنولوجية و�تاحة وا��اص، ا���ومي القطاع ب�ن املشاركة قاعدة توسيع §
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Abstract:  The study shows that Algeria's public expenditure policy needs to be 

evaluated effectively to determine the effectiveness and sustainability of these 

expenditures. Given the imbalances in the national economy, it can not be said that 

the magnitude of public expenditure is indicative of its effectiveness. 
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اد،�ورغم�ا��دل�الفكري�حول��ذا�املوضوع��عت���النفقات�العامة�أحد�املداخل�لتحليل�تدخل�الدولة�����قتص

ب�ن�مؤ�د�ومعارض�إال�أن�تطور�وإ�ساع�تدخل�الدولة�من�خالل�سياسة��نفاق�العام�تطور��ش�ل�سر�ع�ف�ل�الدول�دون�

إست�ناء��ش�د�ظا�رة�ال��ايد����نفقا��ا�العامة�مع�مرور�الوقت،�و���حالة�الدول�النامية�واملتخلفة�ال���������حاجة�إ���

وارد�مالية�أك���من�غ���ا�ش�دات�النفقات�العامة�تزايدا�كب��ا�كإ�ع�اس�للتدخل�املستمر�للدولة����ا��ياة��قتصادية�م

من�ج�ة�ومن�ج�ة�أخرى��عكس�ا��ضور�القوي�للدولة�لتوف���ا��دمات�العامة�ومناصب�الشغل�ن�يجة�التخلف�الذي�

  .�عرفھ�القطاع�ا��اص���ذه�الدولة

فقات�العامة�ال��ع���أ��ا�إيجابية����مجمل�ا����الغالب�ت�ون��ذه�النفقات�تفتقد�إ���الفعالية،�ا���م�الكب���للن

�املستوى�الك���بز�ادة� �سواءا�ع�� �النفقات ��ذه �إال�أن�ن�يجة �العامة �للمشار�ع �أموال���مة �تخصص �الدول �أن فرغم

ذه�النفقات�من�أثار�ت��مية�����قتصاد،�النمو��قتصادي�أو�تخفيض�معدل�البطالة�ت�ون�متواضعة�مع�ما�ت��كھ��

ومن�ج�ة�أخرى�فإن�تحس�ن�رفا�ية�الفرد�من�خالل��ذه�النفقات�ال�ي�ون�باملستوى�املطلوب�والذي��عكس�فعال���م�

  .املوارد�املالية�املخصصة�ل��دمات�العامة�وتوف���الب�ية�التحتية�ال���يحتاج�ا�املجتمع

باشرت�برامج�إنفاقية�منذ�بداية��لفية،�وخصصت�ل�ا�موارد���مة،�إال�أن�ا��زائر�كغ���ا�من�الدول�املتخلفة�

�ذه�السياسة�بحاجة�إ���تقييم�ل��كم�ع���فعالية�أو�عدم�فعالية�النفقات�العامة،�و����ذا�املجال�أوجد�املختصون����

�و  �العامة، �النفقات �وإستدامة �فعالية �مدى �ع�� �ل��كم �املؤشرات �من �العديد �العامة �املناسبة�املالية ��جراءات إتخاذ

  .لت��يح��وضاع����الوقت�املناسب

  :من�خالل�ما�سبق�يمكن�طرح�ال�ساؤل�التا��

  ما����املؤشرات�ال���يمكن��عتماد�عل��ا�ل��كم�ع���مدى�فعالية�وإستدامة�النفقات�العامة����ا��زائر؟

وطيلة�الستة�عشرة�سنة�املاضية�تمارس�سياسة�إنفاقية�بمخصصات���مة،�ورغم�تكمن�أ�مية�املوضوع����أن�ا��زائر�

�تخفيض� ��النمو��قتصادي، �ال�لية �من�املؤشرات �العديد �تحسن �خالل �من �ثمار�ا �السياسة�أتت ��ذه �لھ�بأن �يروج ما

  .تقييم�أك���موضوعيةإ��،�إال�أن�تقييم�سياسة��نقاق�العام�من�خالل�مؤشرات�خاصة��ضروري�ل�ي�ي�ون�ال...البطالة�

  :��دف�البحث�إ��

 .عرض�النفقات�العامة�خالل�ف��ة�الدراسة�ومعرفة�أ�م�ال��امج�ال���باشر��ا�الدولة�خالل��ذه�الف��ة -

 .عرض�أ�م�املؤشرات�ال����ساعد�ع���تحليل�وضعية�النفقات�العامة�وا��كم�ع���مدى�فعالي��ا�وإستدام��ا -

 .����عرف�ا�سياسة��نفاق�العام����ا��زائرتوضيح��ختالالت�ال -

�ثم� �حسا��ا، �وطر�قة �املؤشرات �أ�م �خالل�معرفة �التحلي���من �ع���املن���الوصفي �البحث ��ذا ��� تم��عتماد

  .جمع�البيانات�عن��قتصاد�ا��زائري�وحساب��ذه�املؤشرات�وتحليل�ا

�سياسة �أن �فرضية �من �البحث �لھ��ينطلق �تروج �كما �ل�س ��قل �ع�� �ومستدامة �ا��زائر�غ���فعالة ��� �العام �نفاق

  .السلطات�الرسمية

  :تم�تقسيم�البحث�إ��
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  .مف�وم��نفاق�العام�-أوال

  املؤشرات�الكمية�لقياس�فعالية�وإستدامة��نفاق�العام��- ثانيا

  2016-2000 :تطور��نفاق�العام����ا��زائر�خالل�الف��ة�- ثالثا

  .2016-2000: فعالية�وإستدامة��نفاق�العام����ا��زائر�خالل�الف��ة�-را�ع

  .2016-2000: �نفاق�ا��قيقي�و�نفاق�الظا�ري����ا��زائر�خالل�الف��ة�-خامسا

  تحليل�النتائج�والتوصيات�-سادسا

  :و���ماي����عض��ذه�التعار�ف�عددت�التعار�ف�ال���تناولت��نفقا�العام�

�نفق�االعام��ع���عن���م�التدخل�ا���ومي�والتكفل�باألعباء�العمومية�سواءا�من�قبل�ا���ومة�املرز�ة�"  �01:1عر�ف�

أو�ح�ومات�الواليات،�و�و�أحد�أوجھ�السياسة��قتصادية�املعتمدة�من�قبل�الدولة�ال����عتمد�التأث���املباشر�ع���الواقع�

�ال�شاط��قتص ��� �ا���ومة ���م �لقياس �املستخدمة �املعاي�� �أحد �عن �العمومي ��نفاق �و�ع�� �و�جتما��، ادي

  ".�قتصادي

 بقصد عام ��ص بإنفاقھ يقوم نقدي مبلغ أو�أ��ا� العمومية السلطة بصرف�ا تقوم ال�� املالية املبالغ تلك"  �02:2عر�ف

  ."عامة حاجة إشباع ��دف عامة �يئة قبل من نقدي مبلغ تخدامبأ��ا�اس �عر�ف�ا يمكن كما عامة، منفعة تحقيق

من�خالل�التعر�ف�ن�السابق�ن�يت���أن�النفقة�العامة��ع���عن�تدخل�الدولة�بصرف��موال����مجاالت�ذات�

��عود �وال�� �املجتمع �يحتاج�ا �ال�� �التحتية �الب�ية �وكذا �والتعليم �ال��ة �وم��ا �العامة ��ا��دمات �العامة، ع����املنفعة

  .�قتصاد�بالنفع�و�ساعد�ع���ز�ادة�رفا�ية�املجتمع

 مستو�ات�الطلب ع�� التأث�� من�خالل�ا يمكن وال�� املالية، للسياسة �ساسية �دوات أحد العام �نفاق �عد

 يصبح �نفاق، لذلك املتاحة املوارد محدودية ظل و�� .توز�عھ ونمط ،والدخل�القومى وال�شغيل، النمو، ع�� ثم ومن الك��،

  .�مثل �ستغالل واستغالل�ا املوارد تلك إنفاق كفاءة من التأكد من�الضرورى 

 �عكس بما �نفاق�املختلفة وفئات القطاعات ب�ن فيما العامة تخصيص�املوارد عملية �عظيم ا���ومات ع�� يتع�ن و

 املدخالت، من معينة املخرجات�ملجموعة لز�ادة �س�� حيث فعاال �نفاق �ذا أن�ي�ون  يجب و لد��ا، ساتالسيا أولو�ات

 مالئمة وتوازنات بضوابط� �ع�ده يتم الصلة،�و ذات اللوائح و للقوان�ن وفق �عمل حيث أيضا�بالشفافية ي�سم أن يجب كما

  .املالية �ستقامة� لضمان

ت�ار�مجموعة�من�املؤشرات�تق�س��ثار��قتصادية�و�جتماعية�للنفقات�العامة،�ولقياس��ذه�الفعالية�تم�إب

  3:و������ا��قيقة�مؤشرات�لبيان�العالقة�ب�ن�النفقات�العامة�و�عض�املشرات�ال�لية�لإلقتصاد�وأ�م��ذه�املؤشرات

 

ذي�يذ�ب�إنفاقا�عاما�و�مكن�الوصول�إ����ذه�ال�سبة�عمليا�من��ع����ذا�املؤشر�عن�ذلك�ا��زء�من�الدخل�القومي�ال

 :خالل�تقسيم�النفقات�العامة�لسة�معينة�ع���الدخل�القومي�للسنة�نفس�ا�وفق�الصيغة�التالية

  .الناتج�املح����جما���للسنة�نفس�ا/النفقات�العامة�لسنة�معينة= امليل�املتوسط�للفقات�العامة�

�أ�مي �املؤشر�ذا �إذ��عد��ذا �ال�شاط��قتصادي�و�جتما�� ��� �الدولة �عن�درجة�تدخل �مع��ا �بوصفھ ة�خاصة

��ذا� ��� �مسؤولي��ا �ز�ادة �و�التا�� �و�جتماعية ��قتصادية �ا��ياة ��� �الدولة �تدخل �ز�ادة �ع�� �دلت �قيمتھ �إرتفعت �لما

�من�قبل�الدولة�ف�لما�زادت�ال�سبة �لما�دل�ع���إشباع�ل��اجات�أك����املجال�و�ع���عن�درجة�إشباع�ا��اجات�العامة،

  .ومدى�نجاح�السياسة��نفاقية����إعادة�توز�ع�الدخل�القومي
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يمثل�امليل�ا��دي�للنفقات�العامة�ذلك�ا��زء�من�الز�ادة����الدخل�القومي�الذي�يذ�ب�إ���الدولة�ل�ستخدمھ�إلشباع�

معدل�التغ�������نفاق�العام�عندما�يتغ���الدخل�القومي�بمقدار�وحدة�واحدة�أي�ا��اجات�العامة،�ف�و�إذن�يكشف�عن�

يق�س�العالقة�ب�ن�الز�ادة����النفقات�العامة�والز�ادة����الدخل�القومي�و�مكن�إح�ساب��ذا�املؤشر�بإستخدام�الصيغة�

  :التالية

  .الناتج�املح����جما��التغ������/ التغ������النفقات�العامة= امليل�ا��دي�للنفقات�العامة

وت�ون�قيمة��ذا�املؤشر�ب�ن�الصفر�والواحد�ال��يح�و�لما�إرتفعت�قيمة��ذا�املؤشر�دلت�ع���تزايد�إ�تمام�الدولة����

�املؤشر�للمقارنة� ��ذا �و�ستعمل �القومي ����الدخل �ز�ادة ��ل �من �مرتفعة ��سبة �أل��ا�تخصص�ل�ا �العامة �ا��اجات إشباع

  :تعددة�لنفس�الدولة،�و�مكن�التعب���عن��ذه�املعادلة�إحصائيا��األ�يب�ن�الدول�ب�ن�ف��ات�م

y=a+bx 

y :�،الدخل�القوميa :�،ا��د�الثابتb :�،امليل�ا��ديx :النفقات�العامة.  

 

�ستجابة�منتظمة�أي�يق�س��ذا�املؤشر�مدى�إستجابة�النفقات�العامة�للتغ������الدخل�القومي�وإذا�ما��انت��ذه�

  :أ��ا�عبارة�عن�قياس��سبة�التغ������النفقات�العامة�إ���التغ���ال�س���للدخل�القومي�وتحسب�وفق�الصيغة�التالية

  .التغ���ال�س������الناتج�املح����جما��/ التغ���ال�س������النفقات�العامة= املرونة�الدخلية�للنفقات�العامة

  .امليل�املتوسط�للنفقات�العامة/ امليل�ا��دي�للنفقات�العامة= العامةاملرونة�الدخلية�للنفقات�

القيمة�العددية�ملعامل�املرونة�الدخلية��ع���عن�مدى�إستجابة�النفقات�العامة�للتغ��ات����الدخل�القومي،�فإذا��انت�

إذا��انت�القيمة�أقل�من�أك���من�الواحد�ال��يح�دل�ذلك�ع���أن��ستجابة�عالية،����ح�ن�ت�ون��ستجابة�ضعيفة�

�الصيغة� �وفق �أك���و���جم �إشباع �وتحقيق �الدولة �تدخل �ع�� �ذلك �دل �كب��ة �القيمة ��انت ��لما �أي �ال��يح، الواحد

  :الر�اضية�التالية

Y=AXb 

Y :�،الدخلA :�،ا��د�الثابتX :�،النفقاتbمعامل�املرونة�الدخلية.  

 

�املؤشر�ع� ��ذا �حصة�يدل �بز�ادة �املؤشر�تزداد ��ذا �فدقة �العامة، �النفقات �من �الس�ان �من �فرد ��ل �نص�ب �

�من� �الفرد �وحصة �ناحية �من �الرفا�ية �مستوى �ب�ن �وإرتباط�قوي �موجبة �توجد�عالقة �إذ الفرد�من�النفقات��جتماعية

لك�البد�وأن�ي�ون�معدل�نمو��ذه�النفقات�ال���تجسد�درجة��شباع�للفرد�الواحد�من�ا��اجات�العامة�ول�ي�يتحقق�ذ

النفقات�العامة�والنفقات��جتماعية�باألخص�أع���من�معدل�نمو�الس�ان،�حيث�أنھ��لما�زاد�نص�ب�الفرد�من�النفقات�

  :العامة�إرتفع�مستوى�الرفا�ية�ال���يتمتع���ا،�و�حسب�وفق�الصيغة�التالية

  .نعدد�الس�ا/النفقات�العامة= نص�ب�الفرد�من�النفقات�العامة

�ساعد� �مما �الدولية �النفطية �السوق ��عا�� �إ�� ��لفية �بداية �مع �العال�� �باإلقتصاد �ا��اص �املناخ �تحسن أدت

�ش�ل�م��وظ�ع���تحسن�ملوظ�وتدر����ألسعار�الب��ول،��ذا��خ���ساعد�الدول�املصدرة�للب��ول�مراكمة�موارد�مالية�

إن�ع���املستوى�ا��ار������ش�ل�إحتياطات�العمالت��جن�ية�أو����الداخل����ش�ل��يرادات�العامة،�وا��زائر�كغ���ا�

�بال��اكم� �امل�سم �الوضع ��ذا �أمام �نفس�ا �وجدت �إقتصاد�ا �مفاصل ��ل �ع�� ��سيطر�الب��ول �ال�� �الر�عية �الدول من

د�فعل�السياسة��قتصادية�إتجاه��ذا�الوضع��العادة�إطالق�العنان�لسياسة��نفاق�املتواصل�للموارد�املالية،�وقد��ان�ر 

�للنفقات� �واملت�بع �التحتية، �بالب�� ��علق �ما �خاصة �التنمو�ة �املشار�ع �الكث���من �إطالق �من ��� �و�ذا �إغدا�� ��ش�ل العام

  :التا���يو���ذلك�يالحظ�التطور�الكب���للنفقات�العامة�وا��دول �2000العامة�ل��زائر�منذ�سنة�
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  نفقات�رأس�املال  التحو�الت�ا��ار�ة  النفقات�ا��ار�ة  إجما���نفقات�امل��انية

2000  1178,1 856,2 292 321,9  

2001  1321,0 963,6  391,4  357,4 

2002  1550,6 1097,7  471,9  452,9  

2003  1752,7 1199,0  537,0  553,7  

2004  1892,8 1251,1  633,6  640,7  

2005  2052,0 1245,1  597,6  806,9  

2006  2453 1437,9  733,3  1015,1  

2007  3108,5 1673,9  871,8  1434,6  

2008  4175,7 2217,7  1291  1948,4  

2009  4246,3 2300,0  1272,8  1946,3  

2010  4512,8 2683,8  1418,5  1829  

2011  5853,6 3879,2  1773,9  1974,4  

2012  7058,1 4782,6  2431,7  2275,5  

2013  6024,1 4131,5  1856,4  1892,6  

2014  6995,7 4494,3  2069  2501,4  

2015  7656,3 4617,0  2000,8  3039,3  

2016  7383,6 4.591,4 1.929,3 2.792,2 

  .تقار�ر�بنك�ا��زائر،�و�يانات�الديوان�الوط���لإلحصائيات�

� �سنة �ا��زائر�منذ ��� �العامة �النفقات �عرفتھ �الذي �التطور �إ�� �ا��دول �من��2000ش���بيانات �إنتقلت �حيث ،

لدرجة�،�و�ع����ذه�الز�ادة�با626,7%أي�ب�سبة�نمو�تقدر�ب��2016مليار�دج�سنة��7383إ����2000مليار�دج�سنة��1178

�ألسعار� �املتواصل �التحسن �ن�يجة �العامة ��يرادات �ف��اكم �العام، ��نفاق ��� �للدولة �الكب��ة �والرغبة �القدرة �عن �و��

� �سنة �منذ �إقتصادية��2000املحروقات �أ�داف �تحقيق ���دف ���مة �إنفاقية �برامج ��� �الدخول �من �ا���ومة مكن

��قتصاد ���عاش �ب��نامج �بدأ �متعددة، �وإجتماعية �الف��ة �خالل �او����2004-2000ية �ما�� �غالف �تخصيص �تم حيث

�قدر�ب� ��عادل��525لل��نامج �ما �ال��نامج�املجاالت�التالية�7مليار�دج،�أي ��ذا ��� �غطى��نفاق �شغال�: مليار�دوالر�وقد

  .البحري �الك��ى�وال�يا�ل�القاعدية،�التنمية�املحلية�وال�شر�ة،�دعم��صالحات،�دعم�قطاع�الفالحة�والصيد

� �الف��ة �تم��2009-2005خالل �حيث �السابق �ال��نامج ��عت���إمتداد �النمو�الذي �دعم �برنامج �ا���ومة أطلقت

� �بقيمة �ما�� �غالف ��4202,7تخصيص ��عادل �ما �أي ����55مليار�دج �ال��نامج ��ذا �ا�داف تحس�ن�: مليار�دوالر�وتمثلت

�وتطو�ر  �النمو��قتصادي، �دعم �للمواطن، �املع�شية �وتطو�ر�ا��دمات��الظروف �وتحديث �القاعدية، �وال�يا�ل امل�شأت

  .العامة،�وترقية�تكنلوجيات��عالم�و�تصال

مليار�دوالر�و�ذا��286مليار�دج�أي�ما��عادل��21214: تم�تخصيص�غالف�ما���قدره�2014-2010: خالل�الف��ة

�ال� �التنمية �التالية �املحاور �غطى �والذي ��قتصادي �النمو �توطيد �ا��دمة�ل��نامج �تحس�ن ��سا���، �امل�شأت شر�ة،

  .العمومية،�التنمية��قتصادية،�م�افحة�البطالة،�البحث�العل���والتكنلوجيات�ا��ديثة�و�عالم
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�عت����ل�مجالت��نفقاق�السالفة�الذكر�ذات�طا�ع�إجتما���بالدرجة��و����عكس�إ�تمام�وتوجھ�الدولة�نحو�

  .ائص�املوجودة�ع���مستوى�ا��دمات�العامة�وكذا�الب�ية�التحتية��ساسيةتحس�ن�رفا�ية�الواطن�و�غطية�النق

� �الف��ة �ا��زائر�خالل ��� �العامة �النفقات �عرفت ��عض��2016-2000إجماال ��� �تراجع �رافق�ا �م��وظا تطورا

أثر�ع���قدرة�و���الس�ت�ن�عرفت�إيرادات�الدولة�من�ا��باية�الب��ولية�تراجعا�مما��2013وسنة��2009السنوات�و���سنة�

الدولة�ع����ستمرار����تمو�ل�نفقا��ا،�ومن�خالل�بيانات��يرادات�العامة�يت���أن�إيرادات�ا��باية�الب��ولية�أو�سعر�

��ذه� �فعالية �وأن �خاصة �العالية، �النفقات �تحمل ��� �الدولة �وإستمرار�ة �قدرة ��� �العنصر�املتحكم �بمثابة ��ان الب��ول

  .بل�الكث���من�ا���اتالنفقات��انت�محل�نظر�من�ق

ل��كم�ع���جدوى�سياسة��نفاق�العام����ا��زائر�البد�من�مؤشرا�للتقييم�حيث�توجد�����ذا�املجال�مجموعة�

�فعال �تقييم �املستخدمة��� �املؤشرات ���من �املؤشرات ��ذه �أ�م �العامة، �للنفقات�: ية�وإستدامة�النفقات �املتوسط امليل

  .العامة،�امليل�ا��دي�للنفقات�العامة،�املرونة�الدخلية�للنفقات�العامة،�نص�ب�الفرد�من�النفقات�العامة

-2000خالل�الف��ة�ا��دول�التا���يو���تطور��ذا�املؤشر����ا��زائر�: امليل�املتوسط�للنفقات�العامة����ا��زائر

2016:  

 لسنةا

000 001  002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 

مليل�ا

املتوسط�

للنفقات�

 العامة

,29 ,31 ,39 ,34 ,31 ,27 ,30 ,33 ,38 ,42 ,37 ,40 ,43 ,36 ,40 ,46 ,42 

من�خالل�ا��دول�نالحظ�أن�امليل�املتوسط�للنفقات�العامة�تطور�ع���مراحل�حيث�تقسم�ف��ة�الدراسة�طبقا�

  :ل�ذا�املؤشر�،�و�ذا�مايو��ھ�الش�ل�التا��

  
  ).02(بيانات�ا��دول�رقم��

ع����ذا�املؤشر�عن�ال�سبة�من�الناتج�املح����جما���ال���تذ�ب����ش�ل�نفقات�عامة،�كما�أنھ��ع���ع���درجة��

�السابق�ن� �والش�ل �ا��دول �فمن ��جما��، �الدخل �من ��سبة �تخصيص �خالل �من ��قتصادية �ا��ياة ��� �الدولة تدخل
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ة�ال�تخصص�نفس�ال�سبة�من�الناتج�كنفقات�ع���مر�يت���مدى�تذبذب��ذا�املؤشر�خالل�ف��ة�الدراسة،�أي�أن�الدول

السنوات،�ففي�ح�ن�عرفت�النفقات�العامة�ز�ادة�معت��ة�لبعض�السنوات��ان�ال��ايد����سنوات�أخرى�متناقص�بمع���أن�

  .2005�،2010�،2013�،2016: �ناك�ز�ادة�لكن�أقل�من�السنة�ال���قبل�ا،�وتنطبق��ذه�املالحظة�أساسا�ع���سنة

  :ا��دول�املوا���يو���تطور��ذا�املؤشر

  السنوات

001  002  003  004  005  006  007  008  009  010  011  012  013  014  
015  

016  

�ا��دي� امليل

للنفقات�

 العامة

,993 ,075 ,301 ,135 ,1139 ,583 ,623 ,632 0,057 ,132 ,527 ,743 2,339 ,640 1,013 0,334 

  )01(باإلعتماد�ع���بيانات�ا��دول�رقم� :

�عكس�قيمة��ذا�املؤشر����أغلب�السنوات���تمام�الوا���للدولة�بإشباع�ا��اجات�العامة�حيث�تخصص�ل�ا�

ت�أين��انت�إستجابة�النفقات�العامةلتغ��ات�الناتج�ضعيفة��سب�معت��ة�من��ل�ز�ادة����الناتج،�بإست�ناء��عض�السنوا

�عكسية�حيث��عكس�قيمة�املؤشر�السالبة�حالت�ن)2004�،2005�،2010( ��انت��ستجابة حالة�: ،�خالل�سنوات�أخرى

�2015وسنة� 2009: تراجع�الناتج�وز�ادة�النفقات�وا��الة�الثانية�ز�ادة�الناتج�وتراجع�النفقات،�ا��الة��و���خاصة��سنة

�تخص �الثانية �ا��الة �أسعار�املحروقات، �ب��اجع �مرتبطتان �عرفت��2016و�2013: وكال�الس�ت�ن �الناتج �ز�ادة �رغم حيث

  .حيث�زاد�ع���ضعف�الز�ادة����الناتج�2013النفقات�تراجعا�بمستو�ات�مختلفة��ان�أك���ا�سنة�

�املؤشر  ��ذا �يحسب �سبق �الناتج،��كما �التغ����� ��سبة �ع�� �العامة �الفقات �التغ����� ��سبة �قسمة �خالل من

  :وا��دول�املوا���يو���تطور��ذا�املؤشر

  السنوات

001  002  003  004  005  006  007  008  009  010  011  012  013  014  15  016  

املرونة�

 0,69 56, 88, 5,9 63, 28, 205, 03, 72, 9, 04, 29, 39, 78, 18, 02, ةخلياالد

  )01(من�إعدا�الباحث�ن�باإلعتماد�ع���بيانات�ا��دول�رقم�: 

����ل�السنوات�تقر�با�قيمة�املرونة�الدخلية�للنفقات�موجبة�وأك���من�الواحد�و�و�ما��عكس��ستجابة�العالية�

العامة�للز�ادة����الناتج،�أما�القيمة�السالبة�للمؤشر�و�قل�من�الواحد�����عكس��ستجابة�العكسية�للنفقات�للنفقات�

��ستجابة� �ع�� �يدل �الصفر�ف�ذا �وأك���من �الواحد �من �املؤشر�أقل �يظ�ر�ف��ا �ال�� �السنوات �و�� �الناتج، ��غ��ات مع

  .الضعيفة�للنفقات�إتجاه��غ��ات�الناتج

دم�إستقرار��ذا�املؤشر�يدل�ع���خلل�كب������سياسة��نفاق�العام�حيث�لظروف��قتصاد�الك���ع���العموم�ع

املتمثلة����عدم�التنوع�وضعف�املوارد�ا��بائية�فإن�يجعل�الدولة�عاجزة�عن��ستمرار����نفس�وت��ة��نفاق����السنوات�
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�ال �ا��باية �تراجع �و�التا�� �أسعار�املحروقات �ت��ار�ف��ا ����ال�� �العامة �النفقات �إستدامة �إش�الية �مايطرح �و�ذا ب��ولية،

  .ا��زائر

�عكس��ذا�املؤشر�مستوى�الرفا�ية�ال���يتمتع���ا�الفرد�ن�يجة�قيام�الدولة�بنفقا��ا�املختلفة�خاصة�م��ا�ذات�

�املؤشر�م ��ذا �ي�ون ��حيان ��عض ��� �إال�أنھ ��جتما��، �لألسعار،�الطا�ع �العام �املستوى ��� �ز�ادة ��ناك ��ان �إذا ضلل

  :ا��دول�املوا���يو���تطور�نص�ب�الفرد�من�النفقات�العامة�بالقيمة��سمية�والقيمة�ا��قيقية

 السنوات

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 

نص�ب�

الفرد�

باألسعار�

 ا��ار�ة

1817 8471 4162 8419 2370 3885 1967 20719 20428 25460 59455 88266 57328 78872 89321 82747 

نص�ب�

الفرد�

باألسعار�

 الثابتة

1817 4622 2595 4604 5592 2123 4855 4636 1127 2169 5434 1393 7675 1257 9441 

29007 

  من�إعداد�الباحث�ن�بناءا�ع���بيانات�الديوان�الوط���لإلحصائيات: املصدر

من�خالل�بيانات�ا��دول�يت���التفاوت�الكب���لنص�ب�الفرد�من�النفقات�العامة�ع���السنوات�و�ذا�بالقيمة�

�بت �املؤشر�معدل �إال�أن�قيمة �من��سمية، �الفرد �نص�ب �تزايد �و���أن �أخرى �مش�لة �لألسعار�تب�ن �العام غ��ات�املستوى

�تحليل� �تم �إذا �أما �للدولة، �العامة �النفقات �تزايد �ن�يجة ��فراد �رفا�ية �إرتفاع �يو�� ��سمية �بالقيمة �العامة النفقات

  :تا���يو����ذه�التطوراتاملؤشر�السابق�معدل�بتغ��ات�املستوى�العام�لألسعار�فإن��مر�مختلف،�والش�ل�ال
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60000

70000
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نصیب الفرد باألسعار 
  الجاریة

نصیب الفرد باألسعار 

  الثابتة

  
 )05(بيانات�ا��دول�رقم��

389



 

 

10Sakkal Majalla 

..2018مارس  14و 13يومي 

�،�حي �و�األسعار�الثابتة �العامة�باألسعار�ا��ار�ة ث�الش�ل�السابق�يوضع�الفجوة�ب�ن�نص�ب�الفرد�من�النفقات

نالحظ�أنھ�مع�مرور�السنوات��ناك�تناقص�كب������نص�ب�الفرد�من�النفقات�العامة�باألسعار�الثابتة،�مما�يدل�ع����ثر�

  .الت�����للنفقات�العامة

�نص�ب� ��� �ز�ادة ��ل �ت�ون �أن �الضروري �ومن �رفا�يتھ �ز�ادة �ع�� �العامة �النفقات �من �الفرد �نص�ب �ع���تطور

  :ب����ز�ادة�رفا�يتھ��ام�يو��ھ�منح���الرفا�ية�املوا��الفرد�من�النفقات�العامة�س�

0
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20000

30000

40000

50000

60000

70000

0 1000 2000 3000

منحنى الرفاھیة باألسعار 
  الجاریة

منحنى الرفاھیة باألسعار 
  الثابتة

  
 )05(بيانات�ا��دول�رقم��

�باأل  �مقاسة �الفرد �رفا�ية �تحسن �رغم �أنھ �حيث �السابقة �الن�يجة �يؤكد �السابق �مع�املنح�� �و�ذا سعار�ا��ار�ة

تزايد���م�النفقات�العامة،��ناك�تد�ور�كب������رفا�ية�الفرد�باألسعار�الثابتة،�و�دل��ل�ذلك�ع���أن�سياسة��نفاق�

العام����ا��زائر�تحتاج�إ���مراجعة�وإصالح�جذري�من�أجل�أن�ت�ون�ذات�فعاية�أك���خاصة����ا��انب��جتما���م��ا،�

�أن�ت�ون  �س�ب����تحس�ن�رفا�ية�الفرد،�كما�يجب�أن�ت�ون��ذه�النفقات��فمن�الضروري �ل�ز�ادة����النفقات�العامة

  .العامة�ذات�مصدر�مستقر�ح���نضمن�إستدامة��ذه�النفقات

ت�ظا�ر�ة��انت�أم�حقيقية�ومدى�قدرة�ا���ومة����ت��يم�يكشف��ذا�املعيار�حقيقة�أسباب�الز�ادة����النفقا

  :الظا�ر�ة�م��ا،�و�تع�ن����إس�بعاد�ا�غالبا��ستعانة�باألرقام�القياسية�لألسعار�من�خالل�الصيغة�التالية

  �نفاق�ا���ومي�باألسعار�الثابتة�–�نفاق�ا���ومي�باألسعار�ا��ار�ة�= ��م��نفاق�الظا�ري 

  :2016-2000يو���تطور�املؤشر����ا��زائر�خالل�الف��ة��وا��دول�التا��

 اللسنة

000 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 

النفقات�

�العامة

باألسعار�

 ا��ار�ة

178,1 321,0 550,6 752,7 892,8 052,0 453 108,5 175,7 246,3 512,8 853,6 058,1 024,1 995,7 656,3 383,6 

�نفاق�

,752 07,58 60 592,7 68,75 57  ا��قيقي

1 

554 02,8 769,1

6 

025,4

5 

300,6 260,3

5 

988,1 179,5 595 272,9 
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��م�

�نفاق�

  الظا�ري 

64 81,85 60 032,8 344,4

2 

00,9 554,5 372,9 477,1

4 

487,3

5 

553 797,7

5 

036 816,2 061,3 110,7 

  01بيانات�ا��دول�رقم��

�العامة� �النفقات �لتذبذب �ن�يجة �و�ذا �كب��ا، �تذبذبا �الدراسة �ف��ة �ا��زائر�خالل ��� �الظا�ري ��نفاق عرف

ملستوى�العام�لألسعار�تارة�أخرى،�و�و�ما��عكس��ختالالت�ال�ي�لية�����قتصاد�الوط���باألسعار�ا��ار�ة�تارة�وتذبذب�ا

فرغم�تزايد�النفقات�العامة�باألسعار�ا��ار�ة�ز�ادات�معت��ة�خالل�الف��ة�املذ�ورة�يالخظ�تأ�ل��ذه�الز�ادات�بفعل�ز�ادة�

�ب�ن �والت�امل �الت�سيق �تكثيف ��ستلزم �مما �لألسعار، �العام �لز�ادة��املستوى �النقدية �والسياسة �العام ��نفاق سياسة

  .فاعلية��ذا��نفاق
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لنفقات باالسعار الجاریة ا

اإلنفاق الحقیقي

اإلنفاق الظاھري

  
 �� ��ذا �عرف �حيث ��قتصاد ��� �العامة �للنفقات �الشرائية �القوة �فيب�ن �ا��قيقي �باإلنفاق �يتعلق خ���فيما

تذبذبات�كب��ة�ن�يجة�تقلبات�املستوى�العام�لألسعار،�فع���الرغم�من�الز�ادة��سمية�ال���عرف��ا�النفقات�العامة�إال�أن�

  .أثر�ا�باملقاي�س�ا��قيقية��ان�متواضعا�ن�يجة�الت��م

  

� �الف��ة �ا��زائر�خالل ��� �العامة �النفقات �تطور �أن�ال�2016-2000يب�ن �حيث �ا��زائر�ة، �ل���ومة �العام توجھ

الز�ادة����النفقات�العامة��عكس�رد�فعل�ا���ومة�لألوضاع�السائدة�كتحسن�أسعار�املحروقات����السوق�الدولية،�وكذا�

��حتياجات�املالية�ال���عا�ى�م��ا��قتصاد�الوط���وال���أوجدت�مشا�ل�كب��ة�م��ا�البطالة،�نقص��س�ثمار،�وعدم�تنوع

برامج�إنفاقية�خصصت�ل�ا�مبالغ�جد�معت��ة�و�و�ما�جعل�النفقات�العامة���2001نتاج،�فقد�باشرت�الدولة�منذ�سنة�

�و�غ��ات� �سعر�الب��ول �خاصة �م��ا �وا��ارجية، �الداخلية �املتغ��ات �من �وتأثر�بالعديد �تم���بال��امة �خاص �من�� تأخذ

مة�لم�تكن�تمس�املواطن��ش�ل�مباشر�حيث��ان�أغل��ا����ش�ل�نفقات�املستوى�العام�لألسعار،�والظا�ر�أن�النفقات�العا

  :ع���الب���التحتية،�وا��دمات�العامة��خرى،�ومن�خالل�ما�سبق�نصل�إ���النتائج�التالية

�ا��ياة� - �للتأث����� �للسلطات �الواسع �التدخل �يجسد �حيث ��قتصادية �للسياسة �م�مة �ا��زائر�أداة ��� �العام �نفاق

 .ية�قتصاد

�و�التا����ستدامة�حيث� - �إ���الفعالية ����ا��زائر�يفتقد �العام ��نفاق �السالفة�الذكر�يت���بأن �املؤشرات من�خالل

 .تب�ن�أنھ�عرضة�لعوامل�مثل�تذبذب�أسعار�املحروقات،�الت��م
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�ا��ار�ة، - �والنفقات �أساسا �التحو�الت ��� �أسعار�املحروقات �تد�ور �ف��ات �خالل �العامة �الدولة��تركز�النفقات وتحول

��قتصاد� ��� �العام �ال�يك�� �ا��لل �أن �ع�� �يدل �مما �أسعار�املحروقات، �تحسن �ف��ات �خالل �التحتية �الب�� �ع�� لإلنفاق

 .الوط���متجسد����النفقات�العامة

�ا��باية� - �إيرادات ��غ��ات �مع ��مر�التجاوب ��� �ما �ا��زائر�و�ل ��� �العام �لإلنفقا �املعالم �وا��ة �سياسة �توجد ال

لب��ولية،�وال�توجد�سياسة�وا��ة�تمزج�ب�ن��يرادات�والنفقات�بحيث�تصبح�إيرادات�ا��باية�الب��ولية�مورد�إست�نا�ي�ا

 .ول�س�موردا�رئ�سيا

  :يتطلب�جعل�النفقات�العامة�أك���فاعلية�وإستدامة�ماي��

 .يجب�ع���ا���ومة�تحديد�أ�داف�سياسة��نفاق�العام�بوضوح -

 .م�سياسة��نفاق�العام��ش�ل�دوري�ملعرفة��ختالالت�و�خفاقات�وتدارك�ايجب�ع���ا���ومة�تقيي -

��ناك� - �ت�ون �لن �مرور�الوقت �مع �وم��ايدة �مستقرة �عامة �إيرادات �بدون ��عتبار�أنھ ��ع�ن ��خذ �ا���ومة �ع�� يجب

 .إستدامة�للنفقات�العامة

- � �يجب �ج�ة �فمن �أ�عاد �عدة �ا��زائر�ل�ا ��� �العامة �النفقات �وتحديد�إستدامة �واملستدامة �املستقرة ��يرادات تحديد

 .النفقات�حسب��ولو�ات�و�حتياجات،�بحيث�ال�ت�ون��ناك�مش�لة�إذا�ما�تراجعت�أسعار�النفط

�ال� - �عت���تجر�ة�صندوق�ضبط��يرادات�تجر�ة�مفيدة�ل��زائر�من�ناحية�أن�إيرادات�املوارد�الناضبة�وخاصة�النفط

���املدى�الطو�ل�حيث����حالة�ا��زائر�أدى�ال��اجع����أسعار�املحروقات�إ���تأ�ل�سر�ع�ملوارد��عول�عل��ا�كث��ا�وخاصة�ع

 .صندوق�ضبط��يرادات

للوصول�إ���نفقات�عامة�فعالة�ومؤثرة�ال�ي�ون�ذلك�إال�من�خالل�إصالحات��ي�لية�عميقة�وجدية�تخرج��قتصاد� -

 .ل�ن�من�أداء�أدوار�م�بالش�ل�ال��يحالوط���من�حالة�الر�ود�والتخلف،�وتمكن�جميع�الفاع

                                                             
  .179: ،�ص��2003امعية،�ا��زائر،�عبد�املجيد�قدي،�املدخل�للسياسات��قتصادية�ال�لية،�ديوان�املطبوعات�ا -  1
  .65 ص ، 2003 ا��امعية،ا��زائر، املطبوعات ديوان ، العامة املالية اقتصاديات ، محرزي عباس محمد - 2
،�مجلـة�ال�ـوت�للعلـوم�2012-1980: فـر�طالـب�أحمـد،�ز�ـرة�خليـف�رفـاك،�تحليـل�ظـا�رة�النمـو�املسـتمر�للنفقـات�العامـة��ـ��العـراق�للمـدةجع - 3

  .4-3: ،�ص�ص�20�،2015قتصادية�و�دار�ة،�جامعة�واسط،�العدد�
ة�دكتــوراه��ــ��العلــوم��قتصــادية�غ�ــ��م�شــورة،�بــن�عــزة�محمــد،�ترشــيد�سياســة��نفــاق�العــام�بإتبــاع�مــن����نضــباط�باأل�ــداف،�أطروحــ - 4

  .48: ،�ص2014/2015جامعية�أبو�كر�بلقايد�تلمسان،�

  .49: نفس�املرجع�السابق،�ص - 5
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اس��دفت��ذه�الورقة�البحثية�مناقشة�الدور�الذي�تلعبھ�مبادئ�وآليات�ا��وكمة�الرشيدة����التقليل�من�ال��ز�

��ن �وترشيد �فاملواز�ي �ا��زائر، ��� �ا���ومي �وعدم�فاق �ا��يار�أسعار�النفط �جراء �ا��زائري ��قتصاد ��عانيھ �ملا نظرا

�منذ�أواخر�العام� �العاملية ��سواق ��� �نحو�تحقيق�2014استقرار�ا �الس���قدما ��س���إ�� �ا��زائر�ة �أصبحت�ا���ومة ،

��سي �العقالنية��� �و�غليب �تقليص�النفقات �خالل �من ��افة�الرشادة�املالية، �من �و�الرغم �إال�أنھ �عل��ا، �والرقابة ���املوارد

� �املبذولة �عن�ا���ود ��ع���بدقة �ال�� �الدولية �املؤشرات �حسب ��خ��ة �الدول �قائمة �ضمن �تصنف ��طار�مازالت ��ذا ��

  .واقع��قتصاد�ا��زائري 

  .�زائرا��وكمة�الرشيدة،�ال��ز�املواز�ي،�ترشيد�النفقات�العامة،�ا�: ال�لمات�املفتاحية

This paper aims to discuss the role played by the principle and mechanisms of good governance in 

reducing the budget deficit and rationalizing government spending in Algeria. Achieving financial rationality 

through reducing expenditures and rationalizing the management and control of resources. However, 

despite all efforts exerted in this framework, the list of recent countries is still classified according to 

international indicators that accurately reflect the reality of economy My visitors  

 : good governance, budget deficit, rationalization of public expenditure, Algeria. 
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�من� �ف�� �العالم، �دول �معظم �مركز�ا�تمام �أصبحت �ال�� �امل�مة �املواضيع �من �الرشيدة �ا��وكمة �عت���قضية

�التنمية� �من �عالية �مستو�ات �لضمان �املجتمع �أفراد �ب�ن �العدالة �مبادئ �وتطبيق �تحقيق ��� �كفاءة ��ك�� �ساليب

لذي�تلعبھ����تحديد�ا���م��مثل�للنفقات�العامة�وتجنب��قتصادية�وال�شر�ة�ع���املدى�الطو�ل،�نا�يك�عن�الدور�ا

�وع����سراف�والتبذير،� �ودوليا��س���عليھ�جميع�دول�العالم�ع���حد�سواء، �اتجا�ا�محليا وعليھ�فقد�أصبح�تطبيق�ا

�� ����س�يل �ال�بأس���ا �مج�ودات �بذلت �ا��زائر�ال�� �حترشيد�نفقا��اغرار��ذه�الدول �للتقليل�من �م��ا �سعيا دة�ال��ز�،

 الشراكة مبادرة ا��زائر ا��وكمة�الرشيدة،�تب�ت مبادئ الذي��عا�ي�منھ�موازنة�الدولة،�و����ذا��طار�و���س�يل�إرساء

 الرشيدة ا��وكمة املبادرة�أن �ذه �عت�� ل�ا،�حيث املؤسسة ا��مس الدول  ب�ن من و�انت "ن�باد" إفر�قيا لتنمية ا��ديدة

 الدول  �� التنمية سياسات لفشل �ول  الس�ب �عت��ه الذي الفساد وتحارب مبادئھ رساءإل  �س�� لذا التنمية، أساس

  .�فر�قية

: من�خالل�ما�سبق�تت���إش�الية�الدراسة����ال�ساؤل�الرئ�����التا��1

�ستمد��ذا�البحث�أ�ميتھ�من�خالل��ون�موضوع�ترشيد�النفقات�العمومية�بؤرة�ترك������ود�أطراف�: 

�م��ا� ��عا�ي �ومازالت �عانت �ال�� �النفطية ��زمات ��عد �خاصة �إل��ا �التوجھ �من �البد �حتمية �أصبح �وانھ �خاصة متعددة،

�ال �النفقات �وتنامي �تفاقم �إ�� �أدى �مما �ع���ا��زائر، ���ز�حاد �خلق �مما �العامة، �لإليرادات �ر�يب �تراجع �مقابل عامة

  .مستوى�املوازنة�العامة�للدولة

  :تتعدد�أ�داف��ذه�الدراسة�و�مكن�ذكر�أ�م�ا�كما�ي���

 التعرف�ع���املفا�يم�املرتبطة�ب�ل�من�ا��وكمة�الرشيدة�وترشيد�النفقات�العامة؛�-

  سات�ا��وكمة�الرشيدة����تحقيق�الرشادة�����نفاق�العام؛التعرف�ع���أ�مية�سيا�-

  .�سليط�الضوء�ع���التجر�ة�ا��زائر�ة،����مجال�ترشيد�النفقات�العامة�-

  :  تم�تقسيم��ذا�البحث�إ��

مقار�ة�مفا�مية�حول�ا��كم�الراشد؛ :أوال

  ا��وكمة�الرشيدة�لسياسات��نفاق�العام؛: ثانيا

  .واقع�وآليات�ترشيد��نفاق�العام����ا��زائر :ثالثا

 قالب �� التحلیليةو �الوصفية الرؤ�ة تم��عتماد�ع�� بحي�يات��ذه�الورقة�البحثية �حاطة أجل من :

  .البیانیة والتحلیالت �دوات ببعض باالستعانة و�ذا �ش�الیة �ساؤالت أ�م ع�� �جابة إ�� خاللھ من �س��

  .س�تم�التعرض�من�خالل��ذا�املحور�إ����عر�ف،�أ�داف،�ومؤشرات�ا��كم�الراشد

 � �مصط�� �ان�شار�استخدام �من �الرغم �مجاالت،�" ا��وكمة"ع�� �عدة ��� ��خ��ة �السنوات ��

�مح ��عر�ف �يبلور �لم �أنھ �إال �والسياسة، ��االقتصاد �لـ �لھ،�"ا��وكمة"دد �امل�ونة �املبادئ �ع�� ��تفاق �من �الرغم �وع�� ،

ع���أساس��غ����وضاع�ن�يجة�للتوسع�الكب��������م�املجتمعات،�والتنوع�الكب������" ا��وكمة"و�قوم�املف�وم��سا����لــ�

��مر�الذي�أدى�إ�����ز�ا���ومات�عن�إدارة�شؤون�دول�ا ��فراد�واملنظمات، بمفرد�ا،�لذلك،��ان�البد�من��احتياجات

إشراك�ا���ات�غ���ا���ومية،�مثل�القطاع�ا��اص،�ومنظمات�املجتمع�املد�ي،�واملنظمات����ال�ادفة�إ���الر�ح،����إدارة�

� �بأ��ا �ا��وكمة �و�عرفون �الطرح، ��ذا �مع �املعنيون �و�تفق �واملجتمع، �الدولة �املسؤولون�"شؤون �ف��ا ��ش��ك �ال�� الطبقة

".���ومية�و���ا���ومية����رسم�السياسات�العامة�وتقديم�ا��دمات�للناسواملنظمات�ا
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� ��ع�� �ف�� �الرشيدة �ا��وكمة �معينة،�"أما �مجموعة �لصا�� �القوة �إنفاذ �خالل�ا �من �يتم �ال�� �القواعد مجموعة

ت�بصورة�مت�افئة،�و���و�التا���فإن��ا���ومة�تتصرف�لصا����فراد،�وعل��ا�أن�ت�يح�ل�م�فرصة�املشاركة����صنع�القرارا

  ".إطار�من�الشفافية�واملصداقية،�بل�وت�ون�مسؤولة�أمام�م،�و�و�ما�يجعل�أي�حكم�حكما�رشيدا

�من� �البدائل��نفاقية �نحو�أفضل ���سب�للنفقات �والتوجيھ ��مثل ��ش���إ����ستخدام �فا��كم�الراشد و�التا��

�الن ��ل �عن �و�بتعاد �عل��ا �الرقابة �إح�ام �خالل�خالل �من �وذلك �للمواطن، �رفا�ية �تحقيق ���دف �غ���الضرور�ة، فقات

  .�ستغالل�و�ستخدام��مثل�للموارد�املتاحة

:ل��وكمة�الرشيدة�أ�داف�أساسية�تتمثل�فيما�ي��

�وا ��الطعام �لإل�سان ��ساسية �ا��اجات �تلبية �ع�� �القدرة �من�و�� �وغ���ا �وال��ة ملأوي

��ام� �شرط �للمواطن �الدخل �وز�ادة �العمل �الفقر�وتوف���فرص �تخفيف ��عت���سياسة �لذا �الستمرار�املع�شة �ساسيات

. إذا�لم�تتجھ�عملية�التنمية����أساس�ا�لتوف���ا��اجات��ساسية� ولك��ا�ل�ست��افية�إلحداث�التنمية

� �ال��ص �ي�ون �أن �ا��ياة�و�� �مقومات �أ�م �من �وتقدير�النفس �والقيمة �بالفائدة �فالشعور مكرماً

. الكر�مة�وجميع�املجتمعات�تحاول�أن�ي�ون�ل�ا�ش�ل����تقدير�الذات�يطلق�عل��ا�ال�و�ة

�والفقر�:  �ا���ل �من �التحرر ��ع�� �مما �تامة، ��ختيار�بحر�ة �قادر�ع�� �ال��ص �ي�ون �أن و��

�والسياسية�وامل ��قتصادية ��ختيارات �توسيع �أيضاً �ا��ر�ة �وتتضمن ���يحة �الغ�� �والقديمة �ا��رافية عتقدات

. و�جتماعية

� �مساءلة �الرجوع �للموارد� حق �ا��ماية �تحقيق �ذلك �ع�� �ب��تب �والسلطات ا���ومات

. ل�وا��د�من�استغالل�السلطة�الفاسدة����املجتمعالعامة�مع�استغالل�تلك�املوارد��ستغالل��مث

ع���الرغم�من��عدد�مؤشرات�قياس�ا��وكمة،�إال�أن��ذه�املؤشرات�تختلف�من�ناحية�

جودة�ودقة�وشمولية�املقياس،�أيضا��ناك�مؤشرات�ل�ا�قبول�أك���واستخدام�أك���ومصداقية�أع���من�با���املؤشرات�من�

�قب �املستخدم�ن �ل��وكمة"ل �العاملية �ا��كم�"املؤشرات �جودة �قياس ��� �ودقة �ومصداقية �شمولية �أك���املؤشرات �و�� ،

�و�عت���مؤشر� �املتاحة، �املؤشرات �ببقية �ا����اء�) WGI(مقارنة �من �الكث�� �عده �وقد �الدو�� �البنك �منتجات �أحد �و

،�حيث�يت�ون��ذا�املؤشر�من�ستة�"ا��وكمة�شمولية�كأك���مؤشرات�قياس"واملستخدم�ن�ملؤشرات�قياس�جدوة�ا��كم�

:مؤشرات،�و�ل�مؤشر�يق�س�موضوع�من�مواضيع�ا��وكمة،�و�ذه�املؤشرات���

�ع���:  �السيطرة �أن �إ�� �باإلضافة �الراشد، �ا��كم �خصائص ��و�أحد �الفساد محار�ة

�والتنمية��قتص �يدعم�النمو��قتصادي �ا��وكمة�الفساد �مبدأ �لتطبيق �الرئ�سية �الفساد�أحد���داف ادية،�فمحار�ة

املدى�الذي�يمكن�من�اللھ�" فإن�مؤشر�السيطرة�ع���الفساد�يق�س�) WGI(مقارنة�باألسلوب�التقليدي�����دارة،�وفقا�لـ�

�وأ� �النخب �سيطرة �من �ا��د �كذلك �والصغ��ة، �الكب��ة �ال��صية �امل�اسب �ت��م �أن �العامة �املصا���للسلطة �اب

".ال��صية�ع���ا��كم

يق�س��ذا�املؤشر�ا��ودة�الشاملة�ل��دمات�املقدمة�من�قبل�ا���ومة،�باإلضافة�إ���مدى��

.جودة��نظمة�واللوائح�املنظمة�لعمل�ا���ومة،�ومدى�إل��ام�الدولة���ذه��نظمة

إحتمال�زعزعة�إستقرار�ا���ومة�أو�"فإن�مؤشر��ستقرار�السيا����يق�س�) WGI(وفقا�لــ��

حدوث�انقالب�غ���شر���أو�استخدام�العنف�و�ذا��شمل�العنف�ذات�الطا�ع�السيا����و�ر�ا�ي،�و�ستقرار�السيا����

�يدع �ذلك �فإن �سياسيا �مستقرة �الدولة ��انت �و�لما �الرشيدة، �ا��وكمة �مؤشرات �من �م�ما �مؤشرا �وكفاءة��عد �فعالية م

.السلطة�ال�شر�عية�والتنفيذية

مدى�قدرة�ا���ومة�ع���"�عرف�مؤشر�جودة�ال�شر�عات�وتطبيق�ا�ع���أنھ�يق�س�

�ا��اص �القطاع ��� �التنمية �مساعدة �شأ��ا �من �فعالة �ولوائح �سياسات �وتنفيذ �مدى�"صياغة �املؤشر�بقياس ��ذا ���تم ،

�ا �التنمية�جودة ��� �رئ���� �كم�ون �ا��اص �القطاع �دعم �س�يل ��� �ا���ومات �وتطبق�ا �تت�نا�ا �ال�� �و�نظمة للوائح
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� �كداعم �ا��اص �القطاع �يلعبھ �الذي �بالدور �وا�� �اع��اف �و�ذا �للدول، ��حيان–�قتصادية ��عض �للدور��- و�� موازي

�املؤشر�بق ��ذا �أيضا���تم ��قتصادية، ��عز�ز�التنمية ��� �والطر�قة�ا���ومي �الناس �حياة �تنظم �القوان�ن�ال�� �جودة ياس

.ال���يتفاعل���ا�الناس�مع�ا���ومة�����شكيل�عملية�ا��وكمة

�ون�الناس�سواسية�أمام�القانون��و�أحد�عناصر�حقوق���سان��ساسية،�و�و�أيضا�عنصر�

�سنة�م�م�من�ناصر�ا��وكمة�الرشيدة،�أيضا�سيادة�القانو  �2000ن��و�أحد�أ�داف��لفية�ال���اعتمد��ا��مم�املتحدة

مدى�ثقة�املتعامل�ن�بتطبيق�"،�حيث�يق�س�مؤشر�سيادة�القانون�2015ل�ي�يتم�الوفاء���ا�من�قبل�الدول��عضاء�قبل�

العقود،�حماية�القوان�ن�من�قبل�ا���ومة��ش�ل�م�ساوي�ع����ل��فراد�واملنظمات،�و�ش�ل�خاص�الثقة����مدى�تنفيذ�

".حقوق�امللكية،�مل�الشرطة،�واملحاكم،�فضال�عن�إحتمال�حدوث�ا��رائم�والعنف

� �واملساءلة �مؤشر�املشاركة �إنتخاب�"يق�س ��� �املشاركة �ع�� �ما �بلد �مواط�� �قدرة مدى

�و�عالم �ا��معيات، �ت�و�ن �التعب���وحر�ة �حية �إ�� �باإلضافة �قدرة�"ا��ر�ح�وم��م، �املؤشر�مدى �آخر�يق�س �و�مع�� ،

���� �التعب���و�عالم �مستوى �قياس �إ�� �باإلضافة ��س��اتيجيات �ورسم �القرارات �إتخاذ �عملية ��� �املشاركة �ع�� املواطن�ن

  .الدول�محل�القياس

� ��نفاق �سياسات �حوكمة �مف�وم �ع�� �الوقوف �ذكر�أ�م�س�تم �وكذلك ��عر�ف�ا �خالل �من �ا��زء ��ذا ��� العام

  .عوامل�نجاح�عملية�ترشيد��نفاق�العامضوابط�ا،�ومن�ثم�التعرض�أل�م�

يقصد�بحوكمة�سياسات��نفاق�العمومي�مختلف��جراءات�ال����س��دف�1

�بالقدر�الذ ��نفاق �فاعلية �ز�ادة �ع�� �ال��اماتھ�العمل �ومواج�ة �تمو�ل �ع�� �الوط�� ��قتصاد �قدرة �ز�ادة �معھ �يمكن ي

 .الداخلية�وا��ارجية�مع�القضاء�ع���مصادر�التبديد�و�سراف�إ���أد�ى�حد�ممكن

تحقيق�أك���نفع�للمجتمع�عن�طر�ق�رفع�كفاءة��ذا��نفاق�"كما�ينظر�إ���مف�وم�حوكمة�سياسات��نفاق�ع���أ��ا�

رجة�ممكنة�والقضاء�ع���أوجھ��سراف�والتبذير�ومحاولة�التوازن�ب�ن�النفقات�العامة�وأق����ما�يمكن�تدب��ه�إ���أع���د

  .من�املوارد�العادية�للدولة

��قتصاد� �قدرة �ز�ادة �معھ �يمكن �بالقدر�الذي ��نفاق �فعالية �ز�ادة �ع�� �العامة �للنفقات �الرشيدة �ا��وكمة ��عمل كما

�القضاء�ع���مصدر�التبديد�إ���أد�ى�حد�ممكن،�لذا�فإن�القومي�ع���تمو�ل�ومو  اج�ة�ال��اماتھ�الداخلية�وا��ارجية�مع

ترشيد��نفاق�العام�ال�يقصد��ع�ضغطھ�ولكن�يقصد�بھ�ا��صول�ع���أع���إنتاجية�عامة�ممكنة�بأقل�قدر�ممكن�من�

  .�نفاق�و�سراف

�عن��: �أك���نفع�للمجتمع �تحقيق �العامة �ب��شيد�النفقات املقصود

طر�ق�رفع�كفاءة��ذا��نفاق�إ���أع���درجة�ممكنة،�والقضاء�ع���أوجھ��سراف�والتبذير،�ومحاولة�تحقيق�التوازن�ب�ن�

�النف �ترشيد ��مر�أن �وحقيقة �للدولة، �العادية �املوارد �من �تدب��ه �يمكنھ �ما �وأق��� �العامة �يتطلب�النفقات �العامة قات

:�ل��ام�بالضوابط�التالية

 تحديد�ا���م��مثل�للنفقات�العامة؛ -

 فرض�الرقابة�ع���النفقات�العامة؛ -

 ا��رص�ع���تجنب��سراف�والتبذير؛ -

 .تطبيق�القوان�ن�والتنظيمات�املشرعة�من�قبل�السلطة -

شيد�سياسات��نفاق�العمومي�البد�من�توافر�جملة�لضمان�نجاح�عملية�تر �

  :من�العوامل�نذكر�م��ا
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�حصر��ختصاصات� �خالل �من ��جل �ومتوسطة ��جل �طو�لة ���داف �تقر�ر�وتحديد يتم

وظائف�املتعددة�ال���الرئ�سية�ال���من�أجل�ا�تطلب��موال�كما�أن�طبيعة���داف�تحدد�طبيعة�و��م�الوظيفة�أو�ال

يتم�تنفيذ�ا�من�أجل�تحقيق���داف�سواء�املتعلقة�باملجتمع�ك�ل�أو�بالوحدات�التنظيمية،�ومن�الضروري�عدم��عارض�

أ�داف�الوحدات�التنظيمية،�ومن�الضروري��عدم��عارض�أ�داف�الوحدات�التنظيمية�مع�أ�داف�املجتمع�املددة�سلفا�

 .جل���خطط�تنمية�طو�لة�ومتوسطة�� 

�عت���عملية�تحديد��ولو�ات�من�أ�م�العمليات�الفرعية����منوظمة�التخطيط،�وان�اح��ام��ذا�

�أ�مية� �درجة �تحديد ��ع�� ��ولو�ة �وتحديد �استخدامھ، �منفعة �و�عظيم �الضياع �من �العام �املال ���فظ �ضرورة املبدأ

�العموم �ال�يئة �تر�د �الذي �أو�املشروع �قلة�ال��نامج �ظل ��� �م��ايدة �س�انية �حاجات �إشباع �ع�� �قدرتھ �ومدى �تنفيذه ية

 .املوارد�املتاحة،�مما��سا�م�بدور�كب������تحقيق���داف�املحددة�مسبقا

يقصد�بقياس�أداء�برامج��نفاق�العام�تقييم�كدى�كفاءة�وفعالية�أداء�

�إل��ا،�وذلك�أن�الوحدات�ا���ومية�الوحدات�و�ج� زة�ا���ومية�عند�قيام�ا�ب�نفيذ�ا��دمات�وال��امج�املختلفة�املو�لة

�للمواطن�ن �وال��امج �عند�تقديم�ا��دمات �العامة �للموارد ��مثل ��ستخدام �عن �للمساءلة �تخضع �ا��كم�. يجب�أن وان

�عم �طا�ع �ذات �أو�م�مة �أو�سياسة �برنامج �أي �وكفاءة �فعالية �وا��قيقية�ع�� �الواقعية �آثار�ا �حول ��عد�دراسة �يأ�ي ومي

 .بالنظر�إ�����داف�املحددة�مسبقا

��دف�دراسة�عدالة��نفاق�العام�إ���ت�يان�مدى�مالءمتھ��

�املجتمع� ��� �الفئات��ك���فقرا �ل�ا(��اجات �ال�عالقة ��بات �للمستفيدين�كتوز�ع ��ل�)با��اجة�الفعلية �حصة �ومراعاة ،

فئة�من��نفاق�العام�ومدى�استخدام�ا�ل��دمة�العمومية،�و�التا���يتوجب�ع���الدولة�أن�ترا���العدالة����توز�ع�املنافع�

من�ذلك�أن�وا��دمات�ال���ت�تج�عن�النفقات�العامة،�فال�تحا�ي�طبقة�أو�فئة�من�الطبقات�أو�الفئات��خرى،�وال�يقصد�

ي�ساوى�نص�ب��ل�الطبقات�بل��ناك�طبقات�الفقراء�������حاجة�ماسة���دمات�الدولة��ستوجب�ز�ادة�النفقات�عل��ا�

 .ألجل�ال��وض���ا

ضرورة�توافر�نظام�رقا�ي�فعال�يضمن�توافق�التنفيذ�مع�ما�سبق�التخطيط��

�عمل �تتضمن �أن �ع�� �الرقابة�لھ �إ�� �املس�ندية �الرقابة �تطو�ر�مف�وم �مع ��نجاز، �لطرق �مستمرة �مراجعة �الرقابة ية

ول�ي�ت�ون�مثل��ذه�الرقابة�ع���برامج��نفاق�العام�مجدية،�فإنھ�البد�أن�ت�ون�منظلقا��ا�ووسائل�ا�م���مة�. التقييمية

،�وضمان�حماي��ا�من��نحراف،�لذا�فإن�حدود�صالحية�ومؤدية�إ����س�يل�م�مة�ال��امج����تحقيق���داف�املطلو�ة�م��ا

أج�زة�الرقابة�ووسائل�القيام���ا�يجب�أن�ت�ون�وا��ة،�ال�من�الناحية�القانونية�فحسب�بل�ع���صعيد�الواقع�العم���

  .ج��ا�إيجابياأيضا�الرقابة�تحقق�من�خالل�إنجاز�ا�أل�داف�ا�وقدر��ا�ع���توف���الشروط�الالزمة�وتوجيھ�املشار�ع�العامة�تو 

  : ثالثا

ميكن التعرض لواقع اإلنفاق العام يف اجلزائر من خالل التعرف على حجم اإلنفاق العام أبرز املؤشرات الدولية يف حتليل 

  .ائرالبنية املؤسساتية يف اجلزائر، وأخريا التعرف على آليات ترشيد اإلنفاق العام يف اجلز

1

�الدراسة� �من�ف��ة ��خ��ة �املرحلة �ودائما،�خاصة�خالل �مستمرا، ����ا��زائر���زا �العامة �املوازنة ،�)2016-2000(عرفت

 :ناتج�عن��ختالل�ا��اصل�ب�ن�نمو��يرادات�العامة،�ونمو�النفقات�العامة،�و�ش�ال�الثالثة�املوالية�تو���ذلك
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  .تقار�ر�بنك�ا��زائر

خالل�الف��ة�املمتدة�من� العام �نفاق ��م �غطي �ان العامة �يرادات ��م أن )01(رقم� الش�ل من�خالل يت��

 بالقدر ل�س ولكن �يرادات انخفاض �س�ب العامة امل��انية �� ��ز ،�لتبدأ��عد�ا�ظ�ور 2009إ���غاية�سنة��2000سنة�

  : وترجع�أسباب�ال��ز�املوزا�ي����ا��زائر�إ���العامة، النفقات بھ زادت الذي

حوا���(مليار�دينار��525خصص�لھ�غالف�ما���أو���بـــ�) 2004-2001املخطط�الثال�ي�(برنامج�دعم���عاش��قتصادي� -

 ؛)مليار�دوالر�16ما��عادل�(مليار�دينار��1216،�قبل�أن�يبلغ�غالفھ�املا���ال��ا�ي�)�يمالي�ن�دوالر�أمر��7

،�)مليار�دوالر�114(مليار�دينار��8705خصص�لھ�) 2005/2009املخطط�ا��ما�����ول�(ال��نامج�التكمي���لدعم�النمو� -

� �السابق �ال��نامج �مخصصات �ذلك ��� �)مليار�دينار�1216(بما �ال��امج �ومختلف �ا��نوب�، �برنام�� �السيما �ضافية،

وال�ضاب�العليا،�وال��نامج�التكمي���املوجھ�المتصاص�السكن�ال�ش،�وال��امج�التكميلية�املحلية،�أما�الغالف�ال��ا�ي�فقد�

ف�،��عد�إضافة�عمليات�التقييم�للمشار�ع�ا��ار�ة�ومختل�����2009اية�) مليار�دوالر�130حوا���(مليار�دينار��9680قدر�بــ�

 التمو�الت��ضافية��خرى 

- � �النمو��قتصادي �توطيد �(برنامج �الثا�ي �ا��ما��� �) 2010/2014املخطط �لھ ��عادل�(مليار�دينار��21214خصص ما

� �)مليار�دوالر�286حوا�� �السابق �لل��نامج ��جما�� �الغالف �ذلك ��� �بما �لھ�)مليار�دينار�9680(، �خصص �ال��نامج �أن �أي ،

 ؛)مليار�دوالر�155(مليار�دينار��11534

ف��ة�الر�ود��قتصادي�العال��،�نالحظ�من�الش�ل�أن�النفقات�العامة�أصبحت�تزداد��2009/2010أما�خالل�الف��ة� -

بوت��ة�متناقصة�مقارنة�بالف��ات�السابقة،�و�ذا�راجع�إ���آثار��زمة�واملتمثلة����انخفاض�أسعار�الب��ولية،�الذي�أدى�إ���

�ا ��يرادات ���م �املخصصة�انخفاض �العامة �النفقات ���م �مع�ا �تراجع �و�التا�� �الب��و��، �الر�ع �ع�� ��عتمد �ال�� لعامة

للموازنة�العامة،�مما�أثر�بصورة�مباشرة�ع���نفقات�ال�سي���والتج���،�ومرد�ذلك��جور�ال����انت�بأثر�رج���منذ�سنة�

�بن�2008 �العامة �نمو�النفقات �يرتبط �كما ��نفجار��جتما��، �أسعار�لتجنب �فارتفاع �طرديا، �ارتباطا مو�أسعار�الب��ول

 الب��ول�يؤدي�إ���التوسع����السياسة��نفاقية؛

- � �الف��ة �خالل �انكماشية��2011/2015أما �بداية �اعتبار�ا �و�مكن �متناقصة، �بوت��ة �العامة �النفقات استمر�ارتفاع

 ؛2016،�للتناقص��ذه�النفقات�سنة�لتطبيق�سياسة�تقشفية����ظالل�تأث��ات��زمة��قتصادية

�نفقات�ال�سي���والتج����و�عود��ذا�إ���سياسة�ترشيد��2012/2015وخالل�الف��ة� - تراجعت�النفقات�العامة،�وكذلك

 .النفقات�العامة�ال���ت�ن��ا�الدولة�ملجا��ة�التأث��ات�املحتملة�لألزمة��قتصادية
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  .تقار�ر�بنك�ا��زائر

� �الش�ل �خالل �من �أن�) 02(نالحظ �أي �املوازنة، �ورصيد �أسعار�النفط �تقلبات �ب�ن �قو�ة �طردية �عالقة ��ناك أن

ا���ومة�ا��زائر��عمل�ع���التوسع����نفقا��ا�العامة��لما�ارتفعت�أسعار�النفط،�ب�نما�تتجھ�نحو�سياسة�تقشفية��لما�

�للصدمات�ا��ارجية،�ما�دام�معتمدا�ع���النفط�كمصدر�يبقى��انخفضت��ذه��سعار،�وعليھ� قتصاد�الوط���عرضة

  .،�وافتقاره�الس��اتيجيات�التنو�ع��قتصاديوحيد�للمداخيل

  .�ر�بنك�ا��زائرتقار 

� �رقم �الش�ل �أك���من�) 03(أما �التج�����انت �نفقات �أن �خاللھ �من �ونالحظ �العامة، �النفقات ��ي�ل �تطور فيمثل

،��س�ب�التخصيص�املا���لنفقات��س�ثمار�املوج�ة�إ���ال��نامج�)2016- 2000(نفقات�ال�سي���خالل�ف��ة�الدراسة�املمتدة�

�نفقا �أن �كما �النمو، �لدعم �ع���التكمي�� �نفس�ا، �السابقة �الف��ة �خالل �م�سارعة �بوت��ة �الز�ادة ��� �ال�سي���استمرت ت

� �الف��ة �خالل �م�سارعة �بوت��ة �تزداد ��انت �أن �فبعد �ز�اد��ا، ��غ��ت �التج����ال�� �نفقات �سنة�)2014-2000(عكس �أما ،

�التج����بمقدار��2016 �نفقات �وانخفضت �املواز�ن �انقلبت �ال�سي����مليار�دينار�جزائري،�709فقد �لنفقات �بال�سبة أما

والتج���،�فقد�انقلبت�املواز�ن�مرة�أخرى،�وأصبحت�نفقات�التج����تفوق�نفقات�ال�سي��،�وتزداد�بوت��ة�م�سارعة،�و�ذا�

� �الثا�ي �ا��ما��� �املخطط �إ�� �بفعل�) 2009/2014(راجع �املخطط ��ذا ��� �امل��ل �التعطل �استدراك �الدولة ومحاولة
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��قت ��زمة �إفرازات �سكن �مليون �مشروعات �مثل �م��ا، �الك��ى �املشروعات �تكملة �خالل �من �العاملية، اجتما��،�(صادية

ومشروع�الطر�ق�السيار�شرق�غرب�الطرق�الرابطة�) ر�في،��سا����مدعم،�ترقوي�مدعم،�ترقوي�عمومي،�البيع�باإليجار

�صناعي �كإ�شاء�مناطق �ا��ديدة، �املشروعات��خرى �العديد�من �إضافة�إ�� �وع���عكس�نفقات�التج����بھ، �وسياحية، ة

  .ال���ارتفعت�بوت��ة�م�سارعة،�تراجعت�نفقات�ال�سي���بوت��ة�م�سارعة�خالل��ذه�الف��ة

2

�ح �تصورا �تقديم �مع �القرارات، �وصنع �العامة �السياسات �رسم ��� �رئ�سيا �مدخال �الدولية �املؤشرات �أثر��ذه�تمثل ول

السياسات�ومدى�تحقيق�ا�ملا��و�مخطط�لھ،�ت��ز�أ�مية�املؤشرات�الدولية�����و��ا��عت���أحد�املراجع�امل�مة�ال����س�ند�

ا���ف���..إل��ا�الدول�وا���ات�املانحة����تحديد�الدول��ك���مالئمة�لتنفيذ��شاطا��ا����مجاالت��س�ثمار،�منح�القروض

  .الدولة��ش�ل�انطباع�عال���عن

� �العال�� �التنافسية �مستوى �بھ �يق�س �مؤشرا �العال�� ��قتصادي �املنتدى �أن��GCIيصدر �مف�وم �من �ينطلق الذي

و�ت�ون�املؤشر�من�" مجموعة�من�العوامل�والسياسات�واملؤسسات�ال���تحدد�مستوى��نتاجية����الدولة"التنافسية����

  :محاور �3موزعة�ع����ركنا�12

 Basic requirementsاملتطلبات��ساسية� -

 Efficiency enhancersعوامل��عز�ز�الفعالية� -

 Innovation and sophistication factorsعوامل��عز�ز�التطور�و�بت�ار� -

 

https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report.

��نفاق� ��� �مؤشر��سراف �ضمن �عامليا �جدا �متأخرة �مراتب �ا��زائر�تحتل �أن �أعاله �ا��دول �خالل �من يت��

�املرتبة� ،�و�كذا�تصنف�ا��زائر�2014/2015عامليا�سنة��116إ���املرتبة��2009/2010سنة��80العام،�فقد�تراجعت�من

ضمن�الدول��ك���إسرافا�و�درا�للمال�العام��ذا�من�ج�ة،�ومن�ج�ة�أخرى�أنھ�رغم��ل��ذه��موال�ال���تم�تبذير�ا�لم�

�اتخاذ� �يتطلب ��مر�الذي �إليھ، �ا��زائر�ة �ا���ومة ��س�� ��انت �الذي ��و�ال�دف �العمومية �ا��دمات �مستوى �ش�د

  .ة�والضرور�ة�ألجل�ترشيد�النفقات�العامةا���ومة��جراءات�الالزم

� �الدولية �الشفافية �منظمة �صلة��Transparency Internationalيصدر�عن �ذات �بيانات �ع�� ��عتمد و�و�مؤشر�مركب

للتنمية���فر�قينذر�م��ا،�البنك�العال��،�البنك��مؤسسة�عاملية�12بالفساد����القطاع�العام�من�خالل�م���تقوم���ا�

. ي�العال���قتصادواملنتدى�
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: https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report . 

،�أي�2016سنة��108،�لتصبح����املرتبة�2013سنة��94تم�تص�يف�ا��زائر�ضمن�مؤشر�مدر�ات�الفساد����املرتبة�

�ملحار�ة� �و�افية �فعالة �سياسات �ت�ت�� �فا��زائر�ال �و�التا�� � �مؤشر�الفساد، �ضمن �متقدمة �مستو�ات �ا��زائر�تحتل أن

.الفساد�والقضاء�عليھ

�� �سنة �املفتوحة �امل��انية �مبادرة ��2006تأسست �للم��انيات �الدولية �الشراكة �قبل ��عمل�IBPمن ��ع�� �شفافية�ال�� يات

دولة،�يق�س�م���امل��انية��100أصبح�يفوق��2015دولة�ثم����سنة��59امل��انيات�حول�العالم،�حيث�بدأت�بم���شمل�

�مدى�الشفافية�واملشاركة�املجتمعية�واملسائلة�من�خالل سؤال��عد�ا�باحثون�مستقلون�تركز�ع���ثمانية��125املفتوحة

:مس�ندات�رئ�سية

  م��انية�املواطن�-4امل��انية�املعتمدة����-3مشروع�امل��انية������-��2انية����بيان�ما�قبل�امل�-1

  .تقر�ر�التدقيق�املا���-8تقر�ر���اية�السنة�����-7تقر�ر�نصف�السنة�������-6التقار�ر�الش�ر�ة�����������-5
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�100من�أصل��2وحصدت�ا��زائر�أيضا�ضمن�مؤشر�امل��انية�املفتوحة�املراتب��خ��ة،�حيث�تحصلت�ع���النقطة�

�نقط �سنة �2008ة �ع�� �لتحصل �تحسنا �ش�دت �ثم ،19�� �أصل �من ��100نقطة �سنة �2015نقطة �ا���ومة� ، �أن أي

،�بل�ال�جتماعية�و�قتصادية���ا���طليعة�الدول�ال���ال�تقدم�معلومات�دقيقة�عن�م��اني��ا�ومؤشرات�ا��الة��  ا��زائر�ة

تقدم�ح���ا��د��د�ى�من�املعلومات�للمواطن�ن�ومنظمات�املجتمع�املد�ي،�و�و�ال���ء�الذي�ال�ي�يح�معرفة�كيفية�اقتطاع�

  .املال�العمومي�واستعمالھ،�والذي�ي�سم�بالتبذير�و�سراف�ور�ما��و�الس�ب�الرئ�����وراء�إخفاء�ا���ومة�للمعلومات

  :لنجاح�عملية�حوكمة�سياسات��نفاق�العمومي�البد�من�توافر�جملة�من�املتطلبات�نذكر�م��ا

��ن �وحوكمة�سياسات �رشادة �الدولة���ر�الزاو�ة �لتدخل ��مثل فاق��عت���ا���م

من�الدخل�القومي�موجھ�لإلنفاق��%15و�%10العمومي�فقد�استقر�التقليديون�لف��ة�من�الزمن�ع���تحديد��سبة�ماب�ن�

���شطة� �مختلف ��� �تتم���بالتدخل �التداخلية�ف�� ��يديولوجية �ذات �الدول �ب�نما �باعتبار��يديولوجية�الفردية، العام

���شطة�ال���تقوم���ا�الدولة،�لذلك�يجب��قتصادية�ما�ي��تب�ع���ذلك�ز�ادة���م��  نفاق�العام�ملواج�ة�الز�ادة���

�إذ�أ�املز�د�من��س�ثمارات����املشروعات� ع���ا��زائر�أن��عمل�ع������يع�القطاع�ا��اص�وفتح�بابا�املنافسة�أمامھ،

�نمو�املديونية �وكذا �ال��ز�املواز�ي �من �مز�د �إ�� �يؤدي �قد �للدولة �اململوكة ����العامة �خاصة �التجارب �عديد �أثب�ت �فقد ،

البلدان�ال���تتجھ�نحو�اقتصاد�السوق�أن����يع�القطاع�ا��اص�وعدم�مزاحمتھ�لھ�أثر�إيجا�ي�كب���ع����قتصاد�من�

حيث�نجاح�املشار�ع�ونقص�الت�اليف،�باعتبار�أن�املس�ثمر�ي�ون�أك���حرصا�ع����موال�من�أجل�تحقيق�أر�اح�أك��،�أما�

�الدو  �املوارد�قيام �بإنفاق �ت�اليف�إنجاز�املشار�ع �ما�يز�د�من �وتبذيره، �العام �إل�دار�املال �املجال �فيف�� �املشار�ع لة�بتلك
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ع���مختلف�ال�شاطات��قتصادية،�وذلك�بضبط��سب�تدخل�ا،�وف���املجال�للقطاع�ا��اص�خاصة����املشار�ع�ال���

  .تنقص�عليھ�مبادئ�حكمة��نفاق�العاميمكن�أن�يؤد��ا��ذا��خ���بكفاءة�أك��،�تجسيدا�ملا�

�عت���ا��باية�الب��ولية�من�أ�م�مصادر�املوازنة�العامة�با��زائر،�وذلك�ب�سبة�متوسطة�

.2016-2000خالل�الف��ة��%54تمثل�أك���من�

�ال �سياسة �ترشيد �ع�� �العمل ���ا ��سراف�يقصد �عن �و�بتعاد ��نفاقية دولة

�وتحر�ر� �الضر���، �النظام �وإصالح ��يرادات ��عبئة �مواصلة �ضرورة �مع �العمومية، �النفقات �وفعالية �كفاءة �من والرفع

�املس��دف� ��جل �والبعيد �املالية ��وراق �أسواق �إ�� �املوجھ ��جل �القر�ب ��شقيھ �املال �أس �وتدفقات �ا��ارجية، التجارة

مار�املباشر،�وتخصي����املشار�ع�العامة����ظل�أسعار�صرف�ع���مواصلة�النمو�ع���املدى�الطو�ل،�باإلضافة�إ����س�ث

��نفاقية،� �سياس��ا �اتجا�ات �النظر��� �ا��زائر�إعادة �ع�� �لزاما �بات �لذا �لالستمرار، �مسار�قابل �إ�� �العامة �املوارد إعادة

�وف ��جتما�� ��نفاق �احتواء �يتطلب �ما �التقاعد�و�ذا �معاشات �نظم �معا��ة �وكذا �الدعم، �ونظام �العامة ��جور اتورة

�و��� ��جتماعية، �الرعاية �ومساعدات �العامة �التقاعد �معاشات �إصالح �حالة �و�� ��جتماعية، �الرعاية �مساعدات العامة

�حما �مع �تدر�جيا، �التقاعد �سن ��و�رفع �ا��يار��ك���جذبا �يبدو�أن �التقاعد، �معاشات �إصالح �املعرضة�حالة �الفئات ية

  .للتأثر�وتوسيع�نطاق�ا��صول�ع���املزايا�عند�ا��اجة

إن�من�الوا���أن�جميع�أوجھ��نفاق�ل�ست�ع���درجة�واحدة�من���مية،�ف�ناك�من�

املعيار�الذي�يمكن�بموجبھ��املشار�ع،�ومن�وجوه��نفاق،�ما��ستوجب�تقديمھ�ع���غ��ه،�إال�أن�الصعو�ة�تمكن����وجود

  .تفضيل�مشروع�ع���آخر،�أو�ج�از�ح�ومي�ع���آخر

�متعددة،�� �مجاالت ��� �الدولة �لتدل �غ���مباشرة �وسيلة �العمومية �عت����موال

�ا���ومة� �تقوم �ال�شر�عية�ح�� �من�ظرف�السلطة ��ذه��موال�مرخصة �ت�ون �يجب�أن �أداء�وطبعا �أثناء �لكن ب�نفيذ�ا

�املراقبة� ��دف ��ان �وان �مراقب��ا، �ضرورة ��ستد�� �مما �قصد، �أو��� �قصد �عن �أخطاء �ترتكب �قد �مل�ام�ا ��خ��ة �ذه

�ال�سي���ا��سن� �أي �ال�شر�عية، �السلطة �ل�ا �رخصتھ �املسار�الذي �وفق �التنفيذية �السلطة �عمل �ي�ون ��و�أن �سا���

  .ل�الألموال�العمومية�وترشيد�استعما

�باأل�داف�� ��دارة �م��انية �عت���ظ�ور

(MBO)��،تجديد�جذري����فك�إدارة�املالية�العامة�إذ�ترتكز��ذه��خ��ة�ع���عنصر�الكفاءة��دار�ة،�كما���تم�بالتخطيط

سواء����القطاع�العام�أو����القطاع�(دارة����تحقيق�أغراض�التخطيط�قص���املدى�وتقييم��داء،�و�ستخدم�ملساعدة�� 

  . لقياس�فعالية�ال��امج) اجتماعية(وتقييم�ال��امج،�وع���وضع�مؤشرات�،�و�و�يؤكد�ع���قياس��نتاجية،�)ا��اص

��ا�صاح��ا�ارتفاع�قيا���������ز�انخفاض�حاد����عائدامنذ�الصدمة�النفطية��خ��ة�وجدت�ا��زائر�نفس�ا�أمام�

ومع�ا�عدام�التخطيط�وغياب�رؤ�ة�وا��ة�لتطو�ر��قتصاد�وتنو�عھ،�وعدم�وجود��يئات�اس�شرافية�املوزانة�العامة،�

�السياسات� �نفس �أس��ة �نفس�ا �ا���ومة �وجدت �ا��زائري، ��قتصاد �و�غي���ب�ية �بديلة �التحض���لسياسات ��� �سا�م

��س���ع �ال�� �املال�و�ساليب �واختالس �بالفساد �مرتبطة �قضايا �عدة �املرحلة ��ذه �عرفت �كما �مضت، �عشر�ت�ن �منذ ل��ا

�ضرور�ا�وحاجة�م��ة����س�يل�تحقيق���داف�املوضوعة� العام،��ذه�الظروف�جعلت�من�ترشيد��نفاق�العام�مطلبا

���مقدار�ما�تحقق�م��ا،�رغم�ذلك�بأقل�الت�اليف،�إال�أن��ذه���داف�لم�تكن�وا��ة�ومحددة��ش�ل��سمح�بالتعرف�ع

  .لم�تحقق�ا��زائر�أي�نتائج����مجال

  :يمكن�إدراج�العديد�من�النتائج�من�خالل�الدراسة�ونوجز�أ�م�ا����ما�ي���

- ���� �النفقات �تخفيض ��ع�� �قد �ما ��نفاق، ��� �القرار�الصائب �اتخاذ �ع�� �باألساس �يقوم �العامة �النفقات ترشيد

 ادتھ����مجاالت�أخرى؛مجاالت�معينة�وز�
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..2018ارس م 14و 13يومي 

ع���الرغم�من�أن�ا��زائر��عت���أك���بلد�مغار�ي�وإفر�قي�وتوفر�ا�ع���أفضلية�ا����ات�الطبيعية�و�م�انيات�املادية� -

�الدراسات�التقنية�وسوء� �وذلك�راجع�لضعف �ترشيد�النفقات، �مجال ��� �أخ��ة �يحتل�مراتب �إال�أنھ والطاقات�ال�شر�ة،

املشار�ع،�حيث�نجد����الغالب�أن�عددا�كب��ا�من�ال��امج�واملشار�ع�تجاوزت�ما�قد�خصص�ل�ا����اختيار�نوعية�ال��امج�و 

 م��اني��ا��ولية؛

�عد�ترشيد�النفقات�العمومية�ضرورة�حتمية�ع���اقتصاديات�الدول�الر�عية�بصفة�عامة�وا��زائر�بصفة�خاصة،� -

�التقلبات� ��ذه �النفط، �أسواق �التقلبات�ا��الية��� �ل��زائر،�وعليھ�تفرض�ا �العامة �املوازنة ��ش�ل�مباشر�ع�� �أثرت ال��

نفس�ا�غ���م�يأة�ل�سي����زمة�وإدار��ا،�لفقدا��ا��دوات�املناسبة�سواء�من�حيث�الرؤ�ة�الوا��ة�أو�وجدت��ذه��خ��ة�

 نظرا�العتماد�ا�ع���مورد�وحيد�و�و�النفط؛�س��اتيجية�أو�القدرة�ع����س�شراف�ورد�الفعل،�

�ان�شار� - �أسبابھ �من �ولكن �فقط، ��نفاق ��� �ا��زائر�التوسع ��� �العامة �النفقات �ارتفاع ��� �الرئ���� �الس�ب �يكن لم

� �الف��ة �خالل �ا��زائر �عرفت �حيث �والتبذير، �و�ختالس �بنك�) 2010-2000(الفساد �كقضية �عديدة، �فساد قضايا

قضايا�الفساد����ا��زائر،�والكث���من�قضايا�الفساد�ال����عت��ان�من�أك����2وسونطراك��1ا��ليفة،�وقضية�سونطراك�

 .�خرى�ال���بات�املواطن�ا��زائري��سمع�ع��ا��ل�يوم

:من�خالل�ما�سبق�يمكن�إدراج��عض�التوصيات،�نوجز�أ�م�ا����ما�ي���

ضرور�ة� ية،�كخطوةوضع�مؤسسات�ذات�خ��ة��عمل�ع���وضع�مي�ان��مات�قادرة�ع���ال�سي���العقال�ي�للموارد�املال -

 وان��اج�العقالنية�����سي���املوارد�املالية�وال�شر�ة�ومحار�ة�الفساد�والرشوة؛للمسارعة����تحس�ن�طرق�ال�سي��،�

 النفقات، أم للموارد بال�سبة سواء للم��انية ��� ا��اص�بال�سي�� املعلومات ونظام الضر��� �حصاء عملية عصرنة -

 غياب �س�ب الضر�بة، يدفعون  ال املواطن�ن من كب��ا عددا خاصة�أن العقار�ة، الضر�بة حساب نظام تحس�ن إ�� باإلضافة

 الرقمنة؛ نظام

إصالح�النظام�الضر�������ا��زائر�من�خالل�وضع�قوان�ن�وعقو�ات�رادعة�وصارمة�مل�افحة�ظا�رة�ال��رب�الضر���� -

 �عت���مصدر��ام�من�مصادر�تمو�ل�املوازنة�العامة؛�خاصة�أن�ا��زائر�ش�دت�ان�شارا��ائال�ل�ذه�الظا�رة،�فالضرائب

 لتحقيق وا��ة قواعد ووضع مردود�ا وز�ادة العامة �يرادات مصادر تنو�ع ع�� عمل�ا���ومة�ا��زائر�ة ضرورة -

�السيما ا��ودة معاي�� أر�� ا���ومية الدوائر �افة تطبيق �� و�ستمرار املا�� و�نضباط الشفافية  جالم �� العاملية،

 ا��دمات؛

- ���� �املضطرد �ال��ايد �من �ا��د ���دف �ا��زائر�ت�ن��ا، �ع�� �يجب �ال�� ��تجا�ات �أحد �العام �لإلنفاق �سقوف وضع

 �نفاق�العام،�باإلضافة�ع���تفعيل�دور�القطاع�ا��اص����تقييم�العمليات�املالية؛

�وا - �رؤ�ة �رسم �خالل �من �ل���ومة �العام �التوجھ ��� �ا��اص �القطاع �مؤسسات �مع�وضع �تتما��� �لھ �ومناسبة ��ة

 .التوجھ�العام�للدولة،�و�التا���ال�ي�ون�أي�خالف����التوج�ات�ما�ب�ن�القطاع�العام�والقطاع�ا��اص
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،�2014،�مركز�دراسات�الوحدة�العر�ية،�68-67بحوث�اقتصادية�عر�ية،�العددان�،�مجلة�: �سام�عبد�هللا�ال�سام  1

  .178ص�
2
،���اديمية�للدراسات��جتماعية�و��سانية،�قسم�العلوم��قتصادية�والقانونية،��سام�عبد�هللا�ال�سام،�� 

  .5ص�،�2014،�جانفي�11العدد�

 
3

  . /http://wormac.com: مجموعة�ورماك�الدولية�للتدر�ب�و�س�ثمارات،�ع���املوقع��لك��و�ي�
  .11�،12�،13،�ص��سام�عبد�هللا�ال�سام،� 4

 
5
،�مجلة�ا��قوق�والعلوم���سانية،�جامعة�ز�ا�ي�عاشور�با��لفة،�العدد�نر�مان�رقوب،� 

  .395،�ص�)2(�30قتصادي،�
6

،�أطروحة�دكتوراه،��لية�العلوم��قتصادية�وعلوم�ال�سي��،�قسم�مسعود�دراو����

  .171،�ص�2006تصادية،�جامعة�ا��زائر،�العلوم��ق
7
�وعياش�بلعاطل،��  �عمل�مقدمة�ضمن�فعاليات�امللتقى�الدو���سميحة�نوي ،�ورقة

�و�س�ثم: "حول  �ال�شغيل �ع�� �وا�ع�اسا��ا �العامة ��س�ثمارات �آثار�برامج �تقييم �خالل �وعلوم�"2014-2001ار�والنمو��قتصادي �والتجار�ة ��قتصادية �العلوم ��لية ،

  .5،�ص�2013مارس��11�،12ال�سي��،�جامعة�سطيف،�
8
  .396،�ص�نر�مان�رقوب،�� 

9
قتصادية�والتجار�ة�وعلوم�ال�سي��،�جامعة�تلمسان،�،�أطروحة�دكتوراه،��لية�العلوم��محمد�بن�عزة،�� 

  .73-74،�ص�2015
10

�وكمال�حمانة �مج�� �لل�شر�سليم �امل��ل ،

  .http://platform.almanhal.com/Files/2/106524: ��و�ي�التا��،�ع���املوقع��لك16-�15لك��و�ي،�ص�
11

،�03معة�ا��زائر�،�جا07،�املجلة�ا��زائر�ة�للعوملة�والسياسات��قتصادية،�العدد�فاطمة�الز�رة�عيدودي،�� 

2016�،190.  

 ب�ن ي��اوح مجال ضمن العام �نفاق �� ا���ومة رشادة مدى املؤشر �ذا ،�و�قيم)7-1(النقطة� ب�ن قيمتھ ت��اوح و �عمال رجال نظر وج�ة ع�� بناء املؤشر �ذا حساب يتم*

  سبعة لقصوى ا بالقيمة املمثلة العام �نفاق �� والرشادة )واحد القيمة(الكب��� �سراف
12

 https://www.weforum.org/  
.192،�ص�فاطمة�الز�رة�عيدودي،�� 13  

  .ما�ع���أن�البلد�ال��عرف�الفساد�تما��100ع���أن�البلد�فاسد�للغاية�ب�نما�الدرجة��0درجة�بحيث�الدرجة��100يقوم�ب��ت�ب�الدول�ع���سلم��شمل�مؤشر�**

�من�***  �ي��اوح �تنقيط �سلم �ضمن �عليھ �املتحصل �الك�� �التقييم �ح��� �الدول �ترت�ب �املشاركة�100إ����0يتم ��� �تتمثل �فرعية �مؤشرات �املؤشر��عطي �تفصيل �ب�نما ،

  .املجتمعية،�املراقبة�ال��ملانية�واملراقبة�املحاس�ية
14

  .194املرجع�نفسھ،�ص� 
15
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  ا��م�ور�ة�ا��زائر�ة�الديمقراطية�الشعبية

  وزارة�التعليم�العا���والبحث�العل��

  ت�سة-الت����جامعة�العر�ي�

  �لية�العلوم��قتصادية�والعلوم�التجار�ة�وعلوم�ال�سي���

  و�الت�سيق�مع�مخ���الدراسات�البي�ية�والتنمية�املستدامة

      :�نفاق�البي��  
  

و�التنمية�املستدامة����العالم�و����البلدان�العر�ية�خاصة��عد�صدور�تقار�ر��مم�املتحدة��نمائية�) ا��كم�الراشد( ا��وكمة� ظ�ر��ل�من�مف�وم

الب�ئة�����س�يل�تحقيق�جملة� حماية, و�ل��ام املشاركة, التضامن, املسؤول و�س��الك اإلنتاج���إذا��انت�التنمية�املستدامة�ترتكز�ع���أسس, 

 ر�ط, للموارد عقال�ي واستخدام استغالل تحقيق, القائمة الب�ئة باملشكالت الس�ان و�� �عز�ز, للس�ان� أفضل حياة نوعية من���داف��كتحقيق

�ذا�لن�يتأ�ى�إال�, تق�� اقتصادي نمو تحقيق, املجتمع وأوليات حاجات �� ومناسب مستمر �غي�� إحداث, عاملجتم بأ�داف ا��ديثة التكنولوجيا

��غية� �البي�ئية �ا��وكمة �مبدا �تفعيل �خالل � تنمية تحقيقيتأ�ى�من � �أو�مستدامة � �ا��وكمة �املصط���ن�أي �ب�ن �الوطيدة �العالقة �ت��ز ��نا من

  .ا��كم�الراشد�و�التنمية�املستدامة

 All of the concept of good governance emerged and sustainable development in the world and in the Arab 

countries, especially after the release of United Nations reports development, if sustainable development is based on 

grounds such as production and responsible consumption, solidarity, participation and commitment, protection of the 

environment in order to achieve a number of objectives as the fulfillment of quality a better life for the population, 

enhancing the awareness of population problems existing environment, to achieve the exploitation and use rational 

resources, linking modern technology to the objectives of the community, creating a continuous and appropriate 

change in the needs and priorities of the community, to achieve a technical economic growth, this will not only come 

to exercise a measure of justice and accountability and the consecration of democracy or what is known as the 

components of good governance, from us highlight the close relationship between the terms of any governance or good 

governance and sustainable development. 

Keywords: 

good governance ,economic corruption,  sustainable development, 
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� مجاالت�عدة،�ما� �� وصنا�� �حداث�من�تطور�تكنولو�� �سارعو  والتعقيد عالم�����ونة��خ��ة�بال��كيبال تم�ّ

��ش���انواعھ�واست��اف�املوارد� واملجتمع الفرد حياة ع�� سلبية آثارا ترك �التلوث �ظا�رة �تف��� �و�التا�� �سواء، �حد ع��

��خذ �دون �مفرط ��ش�ل �املا�القادمة، �جيال حقوق  ا��سبان �� وال��وات ��زمات �تفاقم �إ�� �أدى �و�قتصادية�ما لية

الذي�يؤدي�بالضرورة�) ا��وكمة(كذلك�غياب�سياسات�ا��كم�الراشد. وان�شار�الفقر�والبطالة�وظ�ور��فات��جتماعية

��عرف� �أو�ما �القادمة ��جيال �مستقبل �الن�يجة �و�� �والفعالية �للكفاءة �شديد �وانخفاض �املتاحة ��سي���املوارد �سوء إ��

�م�د �أصبح �املستدامة �فقد�.دابالتنمية �املح��� كث��ة وضغوطاً  تحديات البي�ية املشكالت طرحت وعليھ �الصعيدين ع��

 املخاطر،��غية �ذه من ل��دّ  البي�ية با��وكمة ��تمام �ستد�� ما عاملية، طبيعة ذات أصبحت البي�ية فاملخاطر والدو��؛

  .املستدامة ما��عرف�بالتنمية القادمة، �جيال حقوق  وتأم�ن واستمرار���ا تواز��ا ع�� الب�ئة،�وا��فاظ حماية

  :و����ذا�السياق�تأ�ي�إش�الية�املداخلة��اآل�ي

ة�املنادية�ل��فاظ�ي�ناول��ذا�البحث�إحدى�املواضيع�ال�امة�وا��ساسة�خاصة����ظل��تجا�ات�ا��ديث�

�وكذلك� �ا��ضراء �واملنتجات ��خضر �واملس��لك �البي��، �او ��خضر �باالقتصاد ��عرف �عما �ا��ديث �وك��ة �الب�ئة ع��

  مستدامة تنمية تحقيقاستدامة�املوارد،�و�ذا�يتأ�ى�من�خالل�تفعيل�مبدا�ا��وكمة�البي�ية��غية�

ا��وكمة�البي�ية�ودور�ا����تحقيق�التنمية�املستدامة�وما��ليات�املتبعة�من���دف��ذه�الدراسة�إ���إبراز�ما�ية�

طرف�الدولة�وا��ماعات�املحلية����س�يل�تفعيل��ذا��سلوب�ا��ديث�للمحافظة�ع���الب�ئة�من�ج�ة�وتحقيق�التنمية�

  . من�ج�ة�اخرى 

بحثية�مكت�ية����مراجع�أدبيات�ال���تناقش���عتمد�البحث�ع���املن���الوصفي،�حيث�تم�القيام�بدراسة�

وكذا�املصط���ا��ديث�املتعلق�بالتنمية�املستدامة،�. دور�ا��كم�الراشد�أو�ا��وكمة����وضع�السياسات�العامة�املحلية

�املف�وم �ب�ن �إبراز�العالقة �ثم �املفتاحية، �أو�ال�لمات �املصط��ات �إحدى �تناولت �ال�� �السابقة �الدراسات �إ�� �ن�باإلضافة

  .والتطلع�إ���تجر�ة�ا��زائر�ال���انت��ت�آليات�ا��وكمة�البي�ية�مع�إعطاء��عض�املؤشرات�صادرة�عن�البنك�الدو��

  :ف�و��شتمل�ع���العناصر��تية�أما�عن�

  .ـ��طار�النظري�ل��وكمة�البي�ية

  .ـ�مف�وم�التنمية�املستدامة�ومباد��ا،�أ�عاد�ا�ومؤشرا��ا

  .يق�التنمية�املستدامة����ا��زائر����ظل�ا��وكمة�البي�يةـ�سبل�تحق

�ال�ا��صر:  �املثال ���سا�ي� نذكر�ع���س�يل ��من ��� �البي�� �البعد �أسماء، ،�-مقار�ة�معرفية–درغوم

  ،)2009- 2008جوان�.... مذكرة�لنيل�ش�ادة�ماجست������العالقات�الدولية،�قسم�العلوم�السياسية،�جامعة�(

سايح�بوز�د،�دور�ا��كم�الراشد����تحقيق�التنمية�املستدامة�بالدول�العر�ية،�حالة�ا��زائر،�اطروحة�دكتوراه،�جامعة��

 .2103-2012, تلمسان

�لية�,  26عدد, مجلة�التواصل, ا��كم�الراشد�و�مش�لة�بناء�قدرات��دارة�املحلية����ا��زائر, بومدين�طاشمة

  ,2010, جوان, تلمسان, بلقايدجامعة�ابو�بكر�, ا��قوق�

�املح�� �املستوى �املستدامة�ع�� �التنمية �ا��زائر�وتحقيق ��� �السياسة�العامة�البي�ية �عياش، �والية�-سم���بن �حالة دراسة

  .2011- 3،2010،�مذكرة�ماجست��،�قسم�العلوم�الساسية�والعالقات�الدولية،�جامعة�ال�جزائر)2011-2009(ا��زائر

لة�الب�ئة����ا��زائر�من�منظور�اقتصادي،�اطروحة�دكتوراه����العلوم��قتصادية،�جامعة�ر�يعة�بوس�ار،�مش� 

  .2016-2015محمد�خيضر��سكرة،�
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دراسة�تقييمية�لتجارب��عض�الدول�م��ا�ا��زائر،�: مسعودي�محمد،�فعالية��ليات��قتصادية���ماية�الب�ئة�

  .2104-2013ي�بكر�بلقايد�تلمسان،اطروحة�دكتوراه����العلوم��قتصادية،�جامعة�ا�

-اسماء�سالمي،��عالم�و�تصال�كفاعل�اس��اتي������ارساء�ا��وكمة�البي�ية����ظل�املخاطر�و�زمات�الرا�نة 

  .،�السنة�الثامنة2016،�د�سم��،�25الواقع�واملامول،�مجلة�دراسات�وابحاث،�العدد�

قتصادية�ا��زائر�ة�ب�ن�ا��اجة�و�الضرورة،�مداخلة����ملتقى�عا�شة�بن�عطاهللا،�التا�يل�البي���للمؤسسة��

  ,2012نوفم����07-06دو���حول�التا�يل�البي���للمؤسسات����اقتصاديات�دول�شمال�افر�قيا�يومي�

ا��سن�شكرا�ي،�نحو�حوكمة�بي�ية�عاملية،��لية�العلوم�القانونية�و�قتصادية�و�جتماعية،�جامعة�القا���� 

  .كة�املغر�يةعياض،�اململ

حالة�ا��زائر،�مذكرة�ماس������العلوم�: بن�برا�م�سارة،�ا��وكمة�البي�ية�ودور�ا����تحقيق�التنمية�املستدامة

2015-�2014سكرة�–السياسية�والعالقات�الدولية،�جامعة�محمد�خيضر�

يـــعـــرف�البنك�الدو���ا��كم�الرشيد�بأنھ�التقاليد�واملؤسسات�ال���من�خالل�ا�تتم�ممارسة�السلطة����الدول�من�

  :أجل�الصا���العام،�و�ذا�التعر�ف��شمل

  .عملية�اختيار�القائم�ن�ع���السلطة�ورصد�م�واس�بدال�م• 

  .ملوارد�وتنفيذ�السياسات�السلمية�بفاعليةقدرة�ا���ومات�ع���إدارة�ا• 

".اح��ام��ل�من�املواطن�ن�والدولة�للمؤسسات�ال���تحكم�التفاعالت��قتصادية����و�جتماعية�فيما�بي��ا• 

�الرشيدة �ا��اكمية �مف�وم �فان ��نما�ي �املتحدة ��مم �ل��نامج �مم: "ووفقاً ��قتصادية��و �السلطة ارسة

�خالل�ا� �من �ال�� �والعمليات�واملؤسسات �املستو�ات،�و�شمل��ليات ��افة �ع�� �شؤون�الدولة �إلدارة �و�دار�ة والسياسية

���ل� �الوساطة �و�قبلون �بال��اما��م �و�وفون �القانونية �حقوق�م �و�مارسون �مصا���م �عن �واملجموعات ��املواطنون ع�ّ �

  ".خالفا��م

 

�لتقر�ر�التنمية���سانية�العر�ية� �و�ا��كم�الذي��عزز�و�دعم�و�صون�رفاه�: "فان�ا��كم�الراشد) 2002(وفقاً

��سان�و�قوم�ع���توسيع�قدرات�ال�شر�وخيارا��م�وفرص�م�وحّر�ا��م��قتصادية�و�جتماعية�والسياسية،�و�س���إ���

�وت�ون�مسؤولة�أمامھ�لضمان�مصا���جميع�أفراد�الشعبتمثيل��افة�ف ��امالً   1."ئات�الشعب�تمثيالً

�� ،�) ا��كم�ا��يد/ ا��كم�الصا���/ ا��كم�العقال�ي�/ا��اكمية�/ الرشادة(كما��عرف�ا��كم�الراشد�كذلك�بـ

تقارب�كب�������عر�فھ�و�نورد��بال�سبة�ألصل�ال�لمة�،�نجد�أن��ناك�تباين����ان�ساب�أصل�مصط���ا��كم�إال�أن��ناك

  :�ذه�التعار�ف�فيما�ي��

�� �ملصط�� �كمرادف �عشر �الثالث �القرن ��� �الفر�سية �اللغة ��� �الراشد �ا��كم �مصط�� ثم�" ا���ومة"ظ�ر

و�ناء�) charge de gouvernance) (1679" (ت�اليف�ال�سي��"ل�ستعمل����نطاق�واسع�مع��ا�عن�) 1978(كمصط���قانو�ي�

  .�ذا�التعر�ف،�ل�س��ناك�شك�أو�اختالف�حول��صل�الفر�����لل�لمةع���أساس�

�منتصف�� ��� �الدو�� �البنك �قبل �من �استعمالھ �أعيد �قديم، �مصط�� �ف�و �إنجل��ي �أصل�ا �ا��اكمية �لمة

�و�يمكن� �التنمية، �تحاليل �معاجم ��� �وخاصة �السياسية �ا��طابات ��� �الك��ى ���تمامات �من �أصبح �حيث الثمان�نات

  ".طر�قة��سي���سياسة،�أعمال�و�شؤون�الدولة" أنھ�شرحھ�ب
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�ح���التنفيذ� ��� �من�خالل�ا�وضعت �السياسية�ال�� �الشروط �من �لتحديد�مجموعة �املصط���فرض �أن��ذا كما

�املس���و�بقية� �القطب �و�مع ��دارة �مع �العالقات �الوقت �نفس �و�� �السيا��� �للعمل �شرعية �تك�سب �ال�� املخططات

  . املجتمع

�م�  �الباحث�ن�ان �عد�احد �اذ �الشمولية �طا�ع �يك���� �اصبح �او�ا��وكمة وجود�) R .A. Rohdes(ف�وم�ا��اكمية

  2:ستة�توج�ات�و�استخدامات�ل�ذا�املف�وم�مت�املة�فيمابي��ا�و���

  .ا��د�من�التدخل�ا���ومي�وضغط�النفقات�للتعب���عن�دولة�ا��د��د�ى: �تجاه��ول 

والذي�يركز�ع���) corporate governance(��منظمات��عمال�ا��اصة�و�الذات�استخدام�مف�وم�ال��ك���ع�: �تجاه�الثا�ي

� �املسا�مون ��� �اساسية �أطراف �ثالثة �ا�� ��ش���ا��اكمية �الصدد ��ذا ��� �املسا�م�ن، �املال(ادوار�ومطالب �ا����ة�)راس ،

  ).العمل(والعمال) �دارة(

ة�ا���ومية�من�خالل�ادخال�اساليب�جديدة�����دارة��التمك�ن،�املعرفة�والثقة�يتم�التعب���عنھ�باإلدار : �تجاه�الثالث

  .الشاملة�والقيم��بداعية�وطرق�قياس��داء�ا��ديث�وغ���ا

�الرا�ع �و���يع�: �تجاه �واملنافسة �املساءلة �ونظام �الشرعية �حيث �الديمقراطية، �القيم �ومنظومة �ا��اكمية �ب�ن ير�ط

  .كز�ة�و�عظيم�دور�منظمات�املجتمع�املد�ي����الرقابة�واملساءلةالقطاع�ا��اص�والالمر 

  .يركز�ع���التفاعل�الرس���وغ���الرس���ملجموع�املؤثر�ن����ب�ئة�العمل: �تجاه�ا��امس

  .يركز�ع���ادارة�مجموعة�شب�ات�املنظمة����عدد�من��ج�زة�واملنظمات: �تجاه�السادس

 ع�� التأث�� خالل من واملنظمات التنظيمية�والعلميات املي�ان��مات �ليات جموعةم إ�� البي�ية��ش�� فا��وكمة�

�وقدرات �البي�ية اتجاه السياسية الفواعل مخرجات أو سلوكيات نتائج� أو مخرجات خالل من تظ�ر وال�� ال�شاطات

3.السياسات

�السيا���  �ا: البعد �السلطة �بطبيعة �تمثيل�ااملرتبط �وشرعية �تفعيل��4،لسياسية �ضرورة ��� �البعد ��ذا و�يكمن

ال����عت���شرطا����تجسيد�ا��كم�الراشد،�من�خالل�تنظيم�انتخابات�حرة�و�نز��ة�مفتوحة�ل�ل�املواطن�ن،� الديمقراطية

�ما�� �مستقلة�قادرة�ع���تطبيق�القانون،�و��يئة�برملانية�مسؤولة�ل�ا�من��م�انية ستطيع�أن�تحقق�بھ�مع�وجود�سلطة

.نظام�إعالمي�يجعل�ا����اتصال�مستمر�مع�املواطن

و��عت���جو�ر�الرشادة�ال���تقوم�ع���عنصر�ن�الرشادة� 5.املرتبط��عمل��دارة�العامة�و�مدى�كفاء��ا: البعد�التق�� -

اسية�و�املالية،�و�ي�ون�املوظف�ن��دار�ة�و�الوظيف�العمومي،�و��و�ما�يقتض�أن�ت�ون��دارة�مستقلة�عن�السلطة�السي

  .  ال�يخضعون�إال�لواجبات�وظيف��م،�و�ي�ون�اختيار�م�وفقا�ملعيار�الكفاءة

�و�جتما�� - ��قتصادي �و�العالقات�: البعد �للدولة �القرار��قتصادي �اتخاذ �أساليب �كشف ��� �يتمثل و�الذي

كما�يرتبط��ذا�البعد��6،تاج�و�السلع�و�ا��دمات�ع���أفراد�املجتمع�قتصادية�مع�الدول��خرى�ذات�العالقة�بتوز�ع��ن

�املجال�ن� ��� �العامة �السياسات �وطبيعة �زاو�ة، �من �الدولة �عن �استقالليتھ �ومدى �املد�ي �املجتمع �ب�ية �بطبيعة �شقيھ

ذا�عالق��ا�مع��قتصاديات��قتصادي�و�جتما���وتأث���ا����املواطن�ن�من�حيث�الفقر�ونوعية�ا��ياة�من�زاو�ة�ثانية،�وك

  7.ا��ارجية�واملجتمعات��خرى�من�زاو�ة�ثالثة

تقوم�ع���أساس�املشاركة�وتمثيل�الشعب�وحر�ة�التعب��،�وكذا�املحاسبة�واملراقبة�ألداء�ا���ومة،�من��:1.2

  .خالل�توف����طار�املؤس����مل�افحة�الفساد

من�خالل�اح��ام�وتطبيق��تفاقيات�واملواثيق�الدولية���قوق���سان،�ال���تنص�ع���إشاعة�مبادئ��:2.

  .�ح��ام�و�عز�ز�الكرامة�وعدم�التمي���ب�ن��فراد�واملساواة
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�است�ناء�2.3 �دون �املواطن�ن �جميع �ع�� �واملطبق �السائد ��سا��� �املرجع �القانون �ي�ون �من�. أن �ذا

خالل�إرساء�قواعده�و�طار�الدستوري،�وتفعيل�ادوار�املؤسسات�الوطنية��عمل����س�يل�تطبيق�و�عز�ز��سس�السليمة�

�ب�ن� �ما �الشر�ف �والتنافس �السياسية، �ا��ياة �وتنظيم �للسلطة، �السل�� �والتداول �ال����ة، �و�نتخابات للديمقراطية،

  .ال������ألي�مواطن�القوى�و�حزاب�السياسية،�وضمان��من

�ا��كم��4. �تحقيق �س�يل ��� �املؤسسات ��ذه �تلعبھ �أن �يمكن �الذي �الفعال �الدور بالنظر�إ��

الراشد�فانھ�يتع�ن�ع���الدولة�أن��عمل�ع������يع�إ�شا��ا�وإشراك�ا����الشؤون�العامة،�وأن��عط��ا�الشرعية�القانونية�

  .الرقا�ي�والعم���وتحقيق�مف�وم�املشاركة����التنمية�ال����سمح�ل�ا�بأداء�دور�ا

����خدمة�: ا5.2 �وال�شر�ة �الطبيعية �واس�ثمار�املوارد �ضرورة�إدارة��موال�العامة �ع�� �املبدأ يقت�����ذا

د�الوظائف العامة�تحت��املجتمع�و��ون�بذلك�أفراد�الشعب�شر�اء�����ذه�ال��وات�وأن�تؤمن�بمبدأ�ت�افؤ�الفرص�وتقلّ

�   .معيار�املساواة�وعدم�التح�ّ

�ع���بنقل�صالحيات�اتخاذ�القرارات�إ���املستو�ات�املحلية�و�قليمية،�أي�العمل�ع���إ�شاء�توازن�: 

�أ �بمشاركة �املنتخبة �املجالس �ل�ذه �ا��ر�ة �دائرة �وتوسيع �واملحلية �والوالية �املركز�ة �السلطة �ب�ن �املجتمع،�الكفاءات فراد

  .و�ذا�لبناء�نظام�معر����عزز�بناء�وعصرنة�النظام�السيا����وترت�ب�أولو�تھ

،�من�خالل��فصاح�عن�السياسات�العامة�)ا��اكم�واملح�وم(أي�وضوح�العالقة�ما�ب�ن�السلطة�وا��م�ور� 

خاذ�وتنفيذ�القرارات�بتوف���و�شر�الوثائق�واملعلومات�الوا��ة�عن�ال�يئة�املتبعة�بجميع�أنواع�ا،�والوضوح����عمليات�ات

  .ا���ومية

��ان�مباشرة�أو�ع���ممثل�ن��: �سواء �صنع�القرار، ��� �واملشاركة �املواطن�ن�بإبداء�الرأي، �جميع �حق أي�ضمان

  . وتتطلب�املشاركة،�ضمان�ل��ر�ة�السياسية،�و�نتخابية،�والتعب��. منتخب�ن

�ومسؤول�ن�ومواطن�ن�يخضعون�للقانون�وال����ء��سمو�ع���� اماً بمع���أن�ا��ميع،�ح�ّ

��ذه� �توافق �وأن �املجتمع �أفراد �تمي���ب�ن �و�دون �عادلة �بصورة �القانونية �والنصوص ��ح�ام ق �تطبّ �أن �و�جب قانون، ال

�ضم �وت�ون ���سان، �معاي���حقـــوق �الطبيعيةالقوان�ن ���سان ات �و��ر�ّ �ل�ا �مف�وم�. انة �العلمية �املادة ��ذه وس�ناقش

  8.سيادة�القانون�كأحد�خصائص�ا��اكمية�الرشيدة�بأسلوب�عل���ومتخصص

ع����ل�مسؤول�����يئة�إدار�ة�أن�يتمتع�بمبدأ�املحاسبة�وان�ي�ون�مستعدا�لإلجابة�أو��ستفسار�عن��ل��

�املو  �واستخدام �امل��تبة�تصرف �املسؤولية ��امل �وتحمل �وسياساتھ، �وقراراتھ �تصرفھ، �تحت �وضعت �ال�� �والصالحيات ارد

  .عن��ذه�القرارات�ونتائج�سياساتھ

نة،�:  بمع���أن�جميع�املصا���املتعلقة�باملجتمع�قد�تصطدم�بخالفات�تحتاج�إ���اتخاذ�قرار�حازم����مسألة�معيّ

�للنفع�العام�للوطن�وألفراد�املجتمع�وما�يقتضيھ�واقع�ا��ال�من�إجراءاتفيجب��غليب�رأي�املجموعة�تحق   9.يقاً

�� �للمواطن�ن �وا��دمات �ت�افؤ�وتوفر�الفرص �خالل�أي �من �ا��ياد �وال��ام ���صية، �أو�اعتبارات �تمي��، دون

  .تنفيذ��ل��امات

�ومؤس� �املؤسسات�العامة �إدارة �والفاعلية��� �تحقيق�الكفاءة �استمرار�ة �ال���تضمن ��� �املد�ي سات�املجتمع

�إ����عز�ز�مف�وم�التنمية�والتنمية�املستدامة،�و���ال����عمل�ع����ل��ام�بتوظيف�املوارد� ع�دائماً ر�والتطلّ م�و�زد�ا التقدّ

  10.الوطنية�بالصورة�السليمة�والوا��ة�ل�ل�أفراد�املجتمع

�لتحس�ن�أوضاع�الفئات��ع���العدالة��جتماعية�و   ع�دائماً إزالة�ونبذ�الفوارق�ب�ن�مختلف�أفراد�املجتمع�والتطلّ

  .املحرومة�وامل�مشة�وضمان�أم��م��جتما���والعمل�ع���توف���احتياجا��م��ساسية
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ولة�من�نوا������اتفاق�عام�ما�ب�ن�ا���ومة�واملواطن�ن�لرسم�التوج�ات�العامة�واملستقبلية�للد: 

ع���أساس�ا��ضارة�والثقافة��جتماعية�والتار�خية�للمجتمع،�مع��خذ��ع�ن�. التطو�ر�التنموي�واملجتم���و�قتصادي

 . �عتبار�املتغ��ات�املحلية�والدولية�ا��الية�واملستقبلية

عات�ا��غرافية�للدولة،���دف�إدارة�إن�تفعيل�مبدأ�توز�ع�السلطات�ع���أفراد�املجتمع�من�خالل�التوز� 

����تحقيق�مف�وم�ا��اكمية�الرشيدة،�ف�شعر�الفرد�بأنھ� �عميقاً ل��عداً �وا��فاظ�ع���حقوق��فراد�داخل�ا��ش�ّ شؤو��ا

  11.�و�صاحب�القرار�و�عتمد�ع���نفسھ�من�أجل�تحقيق�الذات�من�ج�ة،�وأنھ�تحت�املراقبة�الشعبية�من�ج�ة�أخرى 

  

�او� �ل��ياة �الداعمة �ا��صائص �مرونة �شان �من �التقليل �دون �و�ا��الية �املستقبلية ��جيال �احتياجات �تلبية �عملية ��

  :وألك���شمولية�يجب�ان�نفرق�ب�ن�ار�عة�ا�عاد�لالستدامة�ع���النحو�التا���12.ت�امل�و�تماسك�النظم��جتماعية�

  .النظم��ي�ولوجية-

  .النظم��قتصادية�و��شطة��جتماعية-

  .ا��كم�وال�شاط�السيا���-

  .�داء�وقدرات�املؤسسات-

  :و�عرف�كذلك

�املستدامة�� �احتياجات�"التنمية �تل�� �التجار�ة��شرط�أن �و��عمال �و�املجتمعات �و�املدن �عمل�تطو�ر��رض ��

��جيا �بقدرة �املساس �يجب�ا��اضر�بدون �الذي �البي�� �التد�ور �خطورة �العالم �و�يواجھ �حاجيا��ا �تلبية �ع�� �القادمة ل

  13."  التغلب�عليھ�مع�عدم�التخ���عن�حاجات�التنمية��قتصادية�و�املساواة�و�العدل

��عر�ف�ا�كذلك�� �ع���"و�يمكن ��جتماعية�اك���قدر�مع�ا��رص �بالرفا�ية ��رتقاء �ا�� �الذي�يؤدي �ال�شاط بأ��ا

��ضرار�البي�ية� �و�بأقل�قدر�ممكن�من �الطبيعية�املتاحة ��قتصادية�14." املوارد �عن�التنمية وتختلف�التنمية�املستدامة

��قتصادية،� ��عتبار�وا��وانب، ��ع�ن �تأخذ �أل��ا �اشمل �املستدامة �التنمية ��عد �حيث �والتداخل، �التعقيد �حيث من

  .�جتماعية�البي�ية

  15:�س���التنمية�املستدامة�ا���تحقيق���داف�التالية

 
 الس�ان��� حياة نوعية تحس�ن التنمو�ة السياسات وتنفيذ التخطيط عمليات خالل من املستدامة التنمية تحاول �

 عادل و�ش�ل فقط الكمية ول�س للنمو النوعية ا��وانب ع�� ل��ك��ا طر�ق عن وروحيا نفسيا اجتماعيا، اقتصاديا، املجتمع

 .وديمقراطي ومقبول 

 للمشا�ل مناسبة حلول  إيجاد �� الفعالة املشاركة ع�� وح��م الب�ئة اتجاه باملسؤولية إحساس�م تنمية طر�ق عن

 .املستدامة التنمية ومشار�ع برامج وتقديم ومتا�عة وتنفيذ إعداد �� مشارك��م خالل من تواج��ا، ال��

 ع�� ومحتوا�ا الطبيعية النظم مع والتعامل والب�ئة، الس�ان �شاطات ب�ن العالقات ع�� ال��ك�� خالل من

 �خ�� �� ت�ون�العالقة أن ع�� وال��يئة، حو�صال  الب�ئة نوعية ع�� ا��فاظ مقاي�س طر�ق عن وذلك ��سان، حياة أساس

  .وا���ام ت�امل عالقة
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حاول  لذلك محدودة موارد أ��ا ع�� املوارد مع املستدامة التنمية تتعامل ع��� و�عمل تدم���ا أو است��اف�ا دون  تَ

 .عقال�ي �ش�ل وتوظيف�ا استخدام�ا

الس�ان� توعية خالل من وذلك املجتمع، أ�داف يخدم بما ا��ديثة التكنولوجيا توظيف املستديمة التنمية تحاول 

وتحقيق� ا��ياة نوعية تحس�ن �� م��ا وا��ديد املتاح استخدام وكيفية التنموي، املجال �� املختلفة التقنيات بأ�مية

 بمع�� مسيطرا�عل��ا، �ثار �ذه ت�ون  أن �قل ع�� أو سالبة، بي�ية وآثار مخاطر إ�� ذلك يؤدي أن دون  امل�شودة، ��داف

 . ل�ا مناسبة حلول  وجود

 ع�� والسيطرة ة�قتصادي التنمية تفعيل يمكن بواسطتھ الذي التوازن  بتحقيق و�سمح إم�انياتھ يالئم نمط وفق

 �� التنمية لدعم الالزمة الطبيعية املوارد قاعدة ست��ف ت أن دون  املناسبة ا��لول  وإيجاد البي�ية املشكالت جميع

 .املستقبل

 باالعتماد�ع�� كفاءة ذات بدائل عن و�بحث الطبيعية، املوارد �شمل الذي الطبي�� الرأسمال ع�� يحافظ بحيث 

 �� لتؤكد�املساواة والتقلبات للمخاطر مالئمة وإدارة تحتية و��� مؤسسات تطو�ر يتطلب بدوره و�ذا التكنولو��، التطور 

نفسھ ا��يل و�� املتعاقبة �جيال ب�ن ال��وات تقاسم

 الب�ئة ع�� سلبية آثار أي تقليل أجل من يتطور  أن يجب و�س��الك، �نتاج نمط :

 .املوارد واس�نفاد ال�در تجنب ا��صوص وجھ وع�� و�جتماعية، الطبيعية

 الوقت نفس و�� جنوب / شمال عالقة وخاصة الدول، ب�ن التضامن (خالل من املبدأ �ذا عن التعب�� يتم :

 تلتقي الذي والدو�� الت�سيق�املح�� لعنصر دعما والعقبات؛ املشا�ل ومواج�ة �ستدامة أ�داف إلرساء وذلك �جيال، نب�

 .�رض �وكب لس�ان �من والع�ش البقاء آمال عنده

 ال�� املجتمع ئاتف �ل ب�ن الفعلية الشراكة :أي الفئات، جميع مشاركة �ستد�� املستدامة التنمية :

 .التنمية لعملية والبي�ية �قتصادية �جتماعية، �ستدامة �� وحساسا �اما دورا تلعب

 .التنمية عملية ضمن) الب�ئة حماية (البي�� البعد دمج يجب مستدامة، تنمية لتحقيق : 4.8.2

 كما ا��يطة، مبدأ تطبيق لخال من ي�ون  �حتياط أو ا��ذر مبادئ إرساء :

 .مخاطر أي تكبد ملنع ومتناسبة مؤقتة تداب�� اعتماد السلطات تضمن

��جراءات باإلضافة الوقائية و�جراءات التداب�� اتخاذ معروف خطر وجود حالة �� و�جب :  إ��

 اقتصادية املتاحة�و�ت�اليف التقنيات أفضل باستخدام راملصد ع�� �ول  املقام �� �خ��ة �ذه تنفذ أن ع�� الت��يحية،

 .مقبولة

 القيام أو التلوث، �ذا ت�لفة يتحملوا أن يجب �التلوث، الب�ئة ع�� يؤثر �شاط يمارسون  الذين الفاعل�ن

 .ومجتمعية بي�ية مسؤولية يتحمل بحيث التلوث من �د�ى با��د باالل��ام

تلعب� حيث املستدامة، التنمية تب�� إطار �� " السوق  تحدده نقدي �عو�ض تحت التلوث حقوق  " مبدأ ظ�ر وقد

 كما ��ا، ا��دود�املسموح امللوث تجاوز  إذا خاصة نفس�ا، ت��يح ع�� السوق  �ساعد ال�� املساحات ��لق �اما دورا الدولة

ح  ع�� معتمدة التلوث، وال��ية�من امللوث ب�ن ري  تج ال�� املباشرة املفاوضات ع�� �قتصادية املص��ة سيطرة دون  ول  تَ

 ع�� ل��صول  ا��راري  �حتباس مل�افحة�ظا�رة دو�� مشروع من كجزء أصدر الذي كيوتو، بروتو�ول  من املست�بطة �سس

  .�نبعاث تصار�ح
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 16 : املستدامة�عدة�ا�عاد�ومن�ا�م�ا�

  ستدامة�يجب�ال��ابط�و�ندماج�ب�ن�ثالثة�محاور�اساسية�واملتمثلة���لتحقيق�التنمية�امل

  .املحور��قتصادي-

  .املحور��جتما��-

  .املحور�البي��-

�وا��دمات� : �السلع �بإنتاج ��سمح �والذي �املستدام �بھ�النظام��قتصادي نقصد

�وتحقي ���سانية، �ا��اجات ��ضرار�بالب�ئةإلشباع �دون �مستمر�ودائم ��ش�ل �الرفا�ية ��نتاج�. ق �بتغي���انماط و�ذا

ا��الية�وكذلك��س��الك�املعتمد�ع���املوارد�الطبيعية�بطر�قة�غ���مقبولة�عن�طر�ق��در�املوارد�الطبيعية،�والبحث�عن�

قتصادية�دون�اضرار�بالب�ئة�وا��د�من�اساليب�جديدة�وفعالة�لتحقيق�استدامة�التنمية��قتصادية�وتلبية�ا��اجات��

  .التلوث

نقصد�باستدامة�التنمية�اجتماعيا�تحقيق�العدالة����توز�ع�ال��وة�ب�ن�افراد��:   

, املجتمع�و�ايصال�جميع�ا��دمات�الضرور�ة�ا���جميع�الفئات�و�القضاء�ع���جميع�الفوارق�ب�ن�س�ان�املدن�و��ر�اف�

�ط�م�باتخاذ�القرارات�لتحقيق�ا��ر�ة����و�اتاحة�املشاركة����املشاورة�ل��ميع�و�ر , املسا�مة����تحقيق�التنوع��جتما��و 

مع�تحديد�عامل�اسا��������ذا�ا��انب�و��و�النمو�الديمغرا���املعقول����اي�بلد�و�احداث�التوازن�����ذا�املجال�, ذلك

الن�اي�ز�ادة�ديموغرافية�سر�عة�ال�تحقق�التوازن�مع�تلبية�حاجات�, مع�ام�انات�ا���ومة�و�الدولة�و�موارد�ا�الطبيعية

�النمو�السر�ع ��ذا �مسايرة ��� �ا���ومة �قدرة �لعدم �الس�انية �الكثافة �ا��اجات�, �ذه �تلبية ��� �قدرا��ا �محدودية �ظل ��

و�بالتا���است��اف�, و�من�ثم��ستغالل�غ����مثل�لل��وة, مما�ير���ز�ادة�عدد�الفقراء�, قديم�ا��دمات�الضرور�ة�للس�انو 

  .و�يثقل�ع����جيال�املستقبلية, مة�التنميةاملوارد�الطبيعية�و��ذا��عيق�استدا

�الطبيعية،�:  �املوارد �من �ثابتة �املحافظة�ع���قاعدة �ضرورة تفرض�التنمية�املستدامة

�ونقاء �ا��يوي، �التنوع �وتحقيق �املتجددة، �الطاقات �است��اف �لتجنب �عقالنية، �بطرق �واستغالل�ا �انتاج �انماط �باتباع

  .ال�واء،�وخصو�ة�ال��بة،�واملحافظة�ع���التنوع�البيولو��

يركز�املختصون����مجال�الب�ئة����مقار���م�للتنمية�املستدامة�ع���حدود�الب�ئة�وال����ع���ان��ل�نظام�طبي���

ماية�الب�ئة�لھ�حدود�معينة�ال�يمكن�تجاوز�ا�من��ستغالل�و�فراط�و�ست��اف،��ع���تد�ور��ذا�النظام�البي��،�و��

  .يجب�تجنب�انماط��س��الك�و�نتاج�القديمة�ال�������ء�بالب�ئة

    17:يجب�تحقيق�املؤشرات�التالية�:لتحقيق�التنمية�املستدامة�

�بتوصيات� ��عرف �فيما �لتحقيق�التنمية�املستدامة ��مم�املتحدة ���نة �طرف �من �املؤشرات�املوالية �صياغة تتم

  :ة�و���مؤشرات��غطي���عاد�السابقة�و���جند

�والوط���ا��ام��افية�:  �الفردي �الدخل �السابقة�كمتوسط �املؤشرات ال��عد

رغم�ا��اجة�ل�ا،�لكن��ذا�التصور�يخلق�جدل�كب���فيما�يخص�ا��لل�الذي�يحدثھ����توز�ع�ال��وة،�وا�عدام�العدالة����

و�و�ما�يحرم��جيال�القادمة�من��ستفادة�من�ثروات�البالد�ومن�املنطلق�السالف�الذكر�يجب��غي���انماط��نتاج�ذلك�

�و�قاء� �ال��وة �من �حق�ا �لتنال �املستقب�� �ا��يل �حق �است��اف �وعدم �ا��ا�� �ل��يل �رفا�ية �تحقيق �اجل �من و�س��الك

  .الب�ئة�نظيفة�وصا��ة�ألك���مدة�زمنية�ممكنة

  :سبق�ولتحقيق�تنمية�اقتصادية�مستدامة�يجب��عتماد�ع���املؤشرات�التاليةمما�

  .معدل�استخدام�املوارد�الطبيعية�����نتاج��لما��ان�اقل�ف�و�أحسن-

  .معدل�اس��الك�الفرد�من�الطاقة�سنو�ا-

  .كمية�النفايات�الصناعية�وامل��لية�ومعا����ا-

  .ل�الفرد�ومعدل��س�ثمار�ا���الدخل�الوط���داء��قتصادي�للبلد�و�قاس�بمتوسط�دخ-
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  .ا��الة�املالية�للبلد�وتقاس�ب�سبة�الديون�ا���الناتج�الوط����جما��-

��جتماعية�� �املساواة �اي �بلد �ل�ل ��جتما�� �ا��انب �ترتكز�ع�� �مؤشرات ��

واملشاركة����اتخاذ�القرار،�و�ساوي�الفرص����ا��صول�ع���ا��دمات�العامة�ومن��والعدالة����توز�ع�ال��وة،�واملسا�مة

  ا�م�املؤشرات�����ذا�املجال

  .معدل�النمو�الديموغرا���السنوي����البلد-   

  .�سبة�وفيات��طفال�دون�ا��مس�سنوات-   

  ).زائرالسنة�ا��امسة����ا��(�سبة��طفال�الذين�يتعدون�املرحلة��بتدائية�-    

  تتمثل�اساسا���: 

  ).ال�واء،�املاء،�الطبيعة(معدل�التلوث�البي���املسموح�بھ�- 

  .معدل�الصناعات�امللوثة�بالنظر�ا���القطاع�الصنا���ك�ل-

  .التأث���البي���ع���حياة�الفرد-

العالقة�ا��دلية�ب�ن�الب�ئة�و�التنمية�وصوال��من�خالل�ابرازنا�ملف�ومي�ا��وكمة�و�التنمية�املستدامة�تتج���لنا�

التنمية�ومعرفة�إم�انية�التوافق�بي��ما��إ���مف�وم�التنمية�املستدامة��كفلسفة�و�اس��اتيجية�إلحداث�التوازن�ب�ن�الب�ئة�و 

ال�التعارض�،�ذلك�التوافق�الذي�تم�ب�ن��خصائي�ن�البي�ي�ن�و�التنمو��ن�انطالقا�من�مف�وم�التنمية�املستدامة�فبعد�أن�

ا�أت���اعت����خصائي�ن����التنمية�إن�املبالغة������تمام�بالب�ئة�قد�ي�ون�من�شأنھ�إعاقة�حركة�التنمية�و�حصر�نمو�

ل�م�فيما��عد�أن�مراعاة��عتبارات�البي�ية�يدخل����إطار�متطلبات�التنمية�خاصة��عد�أن�امتدت�املشكالت�البي�ية��إ���

��عتبارات� �تلك �مراعاة �يجب �و�التا�� �التنمو�ة �العمليات ��� �عل��ا ��عتمدون �ال�� �و��ضرار�بموارد�ا �التنمية �حركة إعاقة

  .�م�التنمو�ة�من�خالل�ما�أصبح��عرف�بمف�وم�تقييم��ثر�البي���للمشروعاتالبي�ية����خطط�م�و�مشار�ع

أساسيا�لتحقيق� مطلبا �عت�� من�معرفة�ا�م�مؤشرا��ا�وال�� البد ا��زائر �� البي�ية للتعرف�ع���واقع�ا��وكمة

 .التنمية�املستدامة

  .تتمثل��ذه�املؤشرات����املؤشرات�السياسية،��قتصادية�و�جتماعية

�املجال� �و�فتح �ا��ز�ية �للتعددية �بت�ن��ا �املسار�الديمقراطي ��� �نوعية �نقلة �اواخر�الثمان�نات �ا��زائر��� عرفت

إلحداث�نوع�من�التحول�ع���مستوى�الساحة�, ب�العتيد�منذ��ستقالل�للممارسة�السياسية��عد�ال�يمنة�املوروثة�ل��ز 

و�ال���تركزت�اساسا�ع���نقاط�من�شا��ا�ترسيخ�مظا�ر�املمارسة��96و��89السياسية�من�خالل�اصدار�مراجعة�لدستوري�

�السلطات �فصل �كمبدأ �القضاء, الديمقراطية �, استقالل �السلطة �ع�� �و�التداول �ا, �نتخابات �و�التجم�رالتجمع , ملد�ي

�و�التعب�� �ال��افة �التحول�...حر�ة �عملية �كب���ع�� ��ش�ل �و�اثرت �العقبات �بالكث���من �املظا�ر�اصطدمت ��ذه لكن

  . الديمقراطي

اذا�نظرنا�ا���تجر�ة�ا��زائر�الديمقراطية�ع���ضوء�مؤشرات�ا��كم�الراشد�نجد�ا�ال�تزال��عا�ي�من�الكث���من�

��تمام�بموضوع��دارة�املحلية����السنوات��خ��ة��و��ا��ش�ل�مركزا��اما����نظام�ا��كم�النقائص�و��ذا�بالرغم�من�

�بناء� ��� �الفشل �و�مؤشرات �سيمات ���ان �ا�شغاالتھ �و�من �املواطن �من �قر��ا �و�كذا �التنمية ��� �البارز �و�دور�ا الداخ��

شل����ا���ومات�املتعاقبة�����عث�التنمية�و�ا��كم�الراشد�بقيت�مطروحة��شدة،�و�يمكن�مالحظة�مستوى�و�درجة�الف

�ل��ذه�ا��صوصيات�ت�بع�من�مش�ل�جو�ري�, بناء�حكم�صا������س�يل�تحقيق�طموحات�املواطن�ن�و�تلبية�متطلبا��م�
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�و�بالتا���تف����و�تنامي�ظا�رة�الفساد����مختلف��ج�زة��دار�ة�ليتعمق�املش�ل�اك�� , يتعلق�بالتخلف�السيا����و��داري 

�نفق� �ا��زائر��� �بدخول �ادى ��مر�الذي ��دارة �مع �عالقتھ ��� �الثقة �ملبدا �افقده �ما �و�قناعتھ �بذلك �املواطن �عد�ادراك

مظلم�من��زمات�و�الصراعات�املتعاقبة�و�املختلفة�و�ا��روج�منھ�ال�ي�ون���بالعودة�ا���تفعيل��و�تطبيق�اليات�ا��كم�

ال��نة�, املرصد�الوط���ملراقبة�الرشوة�و�الرقابة�م��ا, �ذا�الشأن�كمجلس�املحاسبة�الراشد�من�خالل��ج�زة�املختصة���

  .��نة�اصالح��يا�ل�الدولة, الوطنية�للوقاية�من�الفساد�و�م�افحتھ

��قتص �النظام �من �أثر�انتقال�ا ��قتصادية ��صالحات �من �جملة �ا��زائر�ة �الدولة �تب�ت �ا���لقد �املخطط ادي

 حول  2005-2001اقتصاد�السوق����ظل��ندماج�العال���و�ذا�بإعداد�ا�ملختلف�ال��امج�لإل�عاش��قتصادي�للف��ات�

�ال�شر�ة املوارد وتنمية املع���� وتحسن�املستوى  الزراعة ��شطة ودعم �نتاجية املؤسسات لدعم املوج�ة ال�شاطات

� �القطاعات �مست �ا(وال�� ��جتماعيةالفالحة �وا��ماية �ال�شغيل �املحلية، �التنمية �املائية، �واملوارد �برنامج�. لصيد وتبعھ

   2009-2005تكمي���للف��ة�

 تحسن محاوره أ�م العالم�ومن �قتصاد ع�� و�نفتاح الوط�� �قتصاد بناء إلعادة ���س�يل�مواصلة�ا���ود�

�م�افحة �س�ثمار إطار �عصرنةا غ�� �قتصاد وترقيتھ، �تثم�ن املنظومة لرس��، وتطو�ر�ا،� الوطنية ال��وات املالیة،

�ثم� و�الصید التقليدية والصناعات السياحة بقطاع ال��وض �ا��ما����البحري  �ذا خصص وقد 2014-2009ال��نامج

 شغل مناصب قومنھ�خل ال��وة خلق واستعمال�ا��� السابقة ���ال��امج تحققت ال�� القاعدية لتوظيف�امل�شآت ال��نامج

 املشار�ع ا��ار�ة،�إطالق الك��ى  املشار�ع �ما�استكمال شقان ع�� ال��نامج �ذا شمل وقد .للفرد املستوى�املع���� لتحسن

  .ا��ديدة

3.2.1:  

 م�افحة�الفقر،�ال��ة�والتعليم،�البطالة�والضمان��جتما��: نجد�من��ذه�املؤشرات

 �جتماعية�والتنمية العدالة شرط�ضروري�لتحقيق أنھ اعتبار ��داف��نمائية�ع�� أبرز  الفقر ع�� اء�عت���مسألة�القض

فيما� .العمل�ل�م اليوم�وتوف���فرص �� دوالر من اقل ع�� �ع�شون  الذين الس�ان �سبة تخفيض ع�� �ذا�يمر��.املستدامة

� �ل��زائر �ا��ام �الداخ�� �الناتج �من �الفرد �نص�ب ��3.894بلغ �سنة �الوط���2016دوالر �الديوان �كشف �ما �حسب ،

لإلحصائيات

�ع��� �التنمو�ة �ال��امج �ضمن �املسالة ��ذه �الفقر�وادراج �وطأة �من �التخفيف �ع�� �ا��زائر�ة �الدولة �عملت ولقد

�بالتع �الوط�� �وزارة�التضامن �ا��زائر�من�قبل �و�جتما���كإنجاز�ا���ارطة�الفقر��� �السيا��� ��قتصادي، اون�املستوى

  .مع�برنامج��مم�املتحدة،�كذلك�وضع�مخطط�وط���ملحار�ة�الفقر�وال��م�ش�من�طرف�وزارة�ال�شغيل�والتضامن�الوط��

 وز�ادة�مستو�ات �نتاجية رفع �� �سا�م ف�و سواء�ع����فراد�او�الدولة،�فبال�سبة�لألفراد املزايا من يوفر�التعليم�جملة

 فإنھ بال�سبة�للدولة أما ذلك، وغ�� �جتما�� السلم �� وارتقا��م لألفراد الص�� توى املس تحس�ن �� �سا�م كما �جور،

الصادر�عن��2017وضع�مؤشر�جودة�التعليم�العال���لسنة�. �جتماعية والفروقات الفقر و�قلص �قتصادي النمو �عزز 

،�����ل�من�ع���املستوى�ا��ام���و�املستوى�املنتدى��قتصادي�العال������دافوس،�ا��زائر����املركز�ا��ادي�عشر�عر�يا

حسب�التقر�ر�الذي�أعدتھ�مؤسسة�محمد��2017دولة����مؤشر�املعرفة��131ب�ن��96املرتبة� ا��زائر احتلت�بتدا�ي،�كما�

ضمن�مشروع�املعرفة�العر�ي املتحدة للمعرفة�بالشراكة�مع�برنامج�التطو�ر�لألمم�بن�راشد�آل�مكتوم

 اتمنجز  ال��ة عرف�قطاع ال��ية،�حيث املنظومة إصالح إطار �� لقد�تب�ت�ا��زائر�جملة�من�السياسات�

��امة �قاعدية �توف�� و�يا�ل �ع�� �عملت �ذلك �جانب �واملساعدون� أطباء من ال�شر�ة املوارد ا�� �ومتخصصون، عامون

�اذ. الطبيون  �مر�ض �الص�� �القطاع �يبقى ��ل�ا���ود�املبذولة �من �بالرغم ����" ولكن �متأخرة�جدا �مرتبة حلت�ا��زائر���

دولة�ع����195من�ب�ن��130،�حيث�جاءت����املرتبة�“ال�س�ت”نية�مؤشر�ال��ة،�لدراسة�قامت���ا�املجلة�الطبية�ال��يطا

،�ع���معاي���متعددة�م��ا�عدد�الوفيات�ال���“ال�س�ت”و�عتمد�التص�يف�الذي�قامت�بھ�املجلة�الطبية�ال��يطانية�. العالم
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أحصت�املجلة�السل،��ان�من�املمكن�تجن��ا�نظر�ا،�من�خالل��سعاف�السر�ع�والعالج�الفعال،�ومن�ب�ن��ذه��مراض�

  18."سرطان�الثدي،�سرطان�الدم�وامراض�القلب

الشباب� أج�زة�إلدماج حد��ا�عن�طر�ق�استحداث من محاولة�م��ا�التخفيف البطالة ملحار�ة ا��زائر ج�ود تظ�ر

 �جتما�� الضمان قطاع اطلق كما. �الصندوق�الوط���للتام�ن�ع���البطالة،�الو�الة�الوطنية�لدعم�و�شغيل�الشباب م�نيا

 كتعميم�العمل الب���ال�ي�لية كتحديث �جتما�� الضمان إدارة �سي�� عصرنة طموحا�تركز�اساسا�حول  إصالحيا برنامجا

 ع�� �عميم�ا تم ال�� "الشفاء"�جتما�� �لك��ونية�للممؤمن البطاقة ال�شر�ة،�كذلك�ادراج باإلعالم�����و�تأ�يل�املوارد

�سبة�البطالة�با��زائر�خالل�ش�ر�أفر�ل�من�نھ�حسب�تقر�ر��شره�الديوان�الوط���لإلحصائيات�فان�املستوى�الوط��،���ا

و�التا���. باملائة�10.5عندما��انت����حدود��2016باملائة،�مقارنة��ش�ر�س�تم����12.3ارتفعت�لتصل�إ����سبة��2017عام�

باملائة�مقارنة��ش�ر��1.8مع����يل�ارتفاع�يقدر�بـ�مليون���ص،�أي��1.508فإن�عدد�الس�ان�ا��زائر��ن�البطال�ن��و�

  .2016س�تم���

 من�خالل�السياسات�املتبعة�من�طرف�ا���ومة�وسن�ال�شر�عات يظ�ر ا��زائر �� البي�ية ا��وكمة عن ا��ديث 

�ا�شاء �وكذلك �البي�ية �الب�ئة�والقوان�ن �بحماية �املتعلقة �واملخططات �واملشار�ع �ا���. ال�يئات ��و�� �املرحلة ��� فعمدت

� �مسميا��ا �وتطورت �الب�ئة �حماية ��� �مختصة �وزارة �ال��يئة�(�شكيل �والغابات، �والب�ئة �الري ��را��� �واستصالح الري

  ).العمرانية�والسياحة�والب�ئة

 ا��ق����ا��ياة وحماية ج�ة، من وتنمي��ا الب�ئة حماية ��دفالقوان�ن� من جملة ا��زائري  املشرع أصدر لقد

��جيال �او سواء ملختلف �يظ�ر و�ذا املستقبلية، ا��الية �خالل ما � من �الب�ئة�10-03القانون �بحماية  إطار �� املتعلق

  .املستدامة التنمية

 :أ�م�ا من لب�ئةا ���مجال القوان�ن من ا��زائري�جملة املشرع أصدر القانون  إ����ذا باإلضافة

  املتعلق�ب�سي���النفايات�ومراقبتھ�وازال��ا،�2001-12-12املؤرخ�����19-01القانون�رقم�

املتعلق�ب��يئة��قليم�وتنميتھ�مستدامة�من�اجل�الر�ط�ب�ن�حماية�املوارد،��2001-12-12املؤرخ�����20-01القانون�رقم�

� �رقم �القانون �ال�شري، �و�التطور ��قتصادية ��06-07التنمية ��� �اطار��2001-02-17املؤرخ ��� �املحمية �باملجاالت يتعلق

  .التنمية�املستدامة

�وضع �تم �ا��باية� البي�ية لإلدارة و�دوات �ساليب من مجموعة كما �ا��ظر�و�لزام �ال��خيص، �طر�ق عن

�.البي�ية �فقد �البي�ية �املؤشرات �من �نجد �الصدد ��ذا �و�� �ل”صنف �العال�� �البي�� �مؤشر��داء �ا��زائر����″2016عام ،

دولة،�ال���شمل�ا�التص�يف،�الذي��عت���بقياس�ومقارنة��داء�للسياسات�البي�ية�����180عامليا،�من�أصل��83املرتبة�الـ�

. بالواليات�املتحدة��مر�كية�واملنتدى��قتصادي�العال��“ يل”و�و�املؤشر،�الذي�أصدرتھ�جامعة�. مختلف�بلدان�العالم

�ال��ة �للمؤشر،�و�ق�س���ة�الب�ئة،�حماية���ة���سان�من��و�عدّ البي�ية�وحيو�ة�النظام�البي���املقاي�س�الرئ�سة

وتندرج�الفئات�ال�سع�تحت��ذين�. �ضرار�البي�ية،�ب�نما�يق�س�حيو�ة�النظام�البي��،�حماية�النظام�البي���وإدارة�املوارد

�و�شمل ��ساس�ن �ا: العنصر�ن �ال�واء، �جودة �مصايد�الزراعة، �الغابات، �والطاقة، �املناخ �واملسكن، �البيولو�� لتنوع

  .�سماك،��ثار�ال��ية،�املوارد�املائية،�املياه�والصرف�الص��

مما�سبق�يتج���لنا�واقع�التنمية�املستدامة����ا��زائر،�اذ�تبقى�مؤشرا��ا�غ���مرضية�بالرغم�من�اشتمال�ا�ع���

  :ض�الواقع،�و�عود��ذا�الفشل�ا���مجموعة�من�املعوقاتبرامج�ومخططات�لك��ا�لم�تتجسد�ع���ار 

 .العوملة�و�ثار�امل��تبة�ع��ا�ال���تحول�دون�تحقيق�مبادئ�التنمية�املستدامة -

 .ظا�رة�الفساد�ال���ت��ايد�حد��ا�من�سنة�ألخرى  -

 .عدم��ستقرار�وغياب��من -
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 .ز�ادة�حدة�الفقر،�البطالة�و�مية -

 .ل�واء�وكذا�تراكم�النفاياتز�ادة��سبة�التلوث�ل��و�وا -

 .استمرار�ظا�رة�ا��فاف�والت��ر -

 .مش�ل��كتظاظ����املناطق�ا��ضر�ة�اقر�ال��وح�الر�في�نحو�املدن -

 .تراجع�م�سوب�املوارد�املائية�وتلو��ا -

 .نقص�التجر�ة�للمجتمع�املد�ي����مشاركتھ����وضع�السياسات�وال��امج�للتنمية�املستدامة -

��ش �التكنولوجية�ب�نما ��جتماعية، ��قتصادية، �ال�شر�ة، �التنمية �مجال ��� �م��وظا �تقدما �الدو�� �املجتمع �د

والبي�ية،��ع�ش�البلدان�العر�ية�تباطؤا�شديدا����معدالت�النمو�ولعل�أ�م�س�ب�ل�ذا�التد�ور��و�طبيعة�ا��كم�السائد�

  .ملجال�لتف�����ل�ظوا�ر�الفساد����ذه�الدول�الذي�ال����ع�ع����ستقرار�والتنمية�و�فتح�ا

�و�التا��� �العقبات �تلك �تجاوز �ع�� �الدول ��ذه �ال�محالة �س�ساعد �آلياتھ �وتفعيل �الراشد �ا��كم �من�� �تب�� إن

��قتصادية� ��دار�ة، ��صالحات �من �جملة �تطبيق �طر�ق �عن �املتحدة ��مم �إطار�برنامج ��� �املستدامة �التنمية تحقيق

  .والسياسية�بصفة�خاصة

�الصراعات�بال �حب�سة �تبقى �أ��ا �إال �الدول ��ذه ��� ��صالحات �ومشار�ع �املبادرات �الكث���من �وجود �من رغم

  .واملصا���ال��صية�الضيقة�للفاعل�ن�السياسي�ن

لتحقيق�التنمية�املستدامة�يجب�إرساء�مبادئ�ا��كم�الراشد�وم�افحة��ل�أش�ال�الفساد�الذي�ير�ن�مستقبل�

�ال �و�عرقل �القادمة �حقوق��جيال �ان��اك �إ�� �و�ؤدي �القانون �وحكم �ا��يدة �الديمقراطية �يقوض �وكذا نمو��قتصادي

  .��سان�و�زعزع�الثقة�ب�ن�املواطن�و�دارة�و�ضعف�نظام�ا��كم

�تنمية� �تحقيق �ال�يمكن �اذ �املستدامة، �والتنمية �الراشد �ا��كم �ين �التوافقية �العالقة �استخالص �يمكن وعليھ

�آليا �تطبيق �دون �ا��كم�مستدامة �ألن �مت�املة، �مستدامة �تنمية �لتحقيق �الطر�ق �تأم�ن �تضمن �ح�� �الراشد، �ا��كم ت

�ز�ادة� �و�التا�� �والسلطة، �املواطن�ن �ب�ن �للتواصل �فعال �مناخ �تأم�ن �وكذا �إدار�ة �إصالحات �من �عليھ �يتضمن �بما الراشد

  .�يالرفا�ية�و�زد�ار�بال�سبة�ل�م،�وز�ادة�استقرار�م�وفق�منظور��من���سا

وتبقى�التجر�ة�ا��زائر�ة����مجال�تطبيق�آليات�ا��كم�الراشد�ومسارات�التنمية�املستدامة�تتأر���ب�ن�الفشل�

والنجاح،�فاملؤشرات��يجابية�ال���تمثل�عوامل�للنجاح�يجب�إثراؤ�ا�وتدعيم�ا�أي�عدم�ال��اجع�ع���املك�سبات�ال���تم�

  .راك�ا�او�تدارك�ا�مستقبالأما�عوامل�الفشل�يجب�استد. تحقيق�ا���د��ن

  :ومن�توصيات�تحقيق�التنمية�املستدامة�بال�سبة�ل��زائر

  .العمل�ع����شر�ثقافة�ا��كم�الراشد�وتوعية�خاصة�للشباب�املحرك��سا����للتغي�� -

  .محاولة��ستفادة�من�تجارب�الدول�الرائدة����تطبيق�ا��كم�الراشد -

  .راشد�ع���مستوى�ا���ومة�وا��معيات�قتناع�بضرورة��خذ�بمتطلبات�ا��كم�ال -

 . بناء�وتطو�ر�املؤسسات�و�يئات�ا����ة�و�س�شارة�وتطو�ر�انظمة�باالعتماد�ع���التكنولوجيات�ا��ديثة -

 .م�افحة��ل�اش�ال�الفساد�مع�ترسيخ�الديمقراطية�والعدالة�واملشاركة�املجتمعية -

امةضرورة�وجود�إرادة�سياسية�فاعلة�لتحقيق�التنمية�املستد� -
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 الغاز ش�ل وال�� الباطنية، موارد�ا استغالل إ�� التوجھ غ�� ينقذ�ا حال ا���ومة تجد لم ل��زائر، ا��انقة �قتصادية �زمة ظل ��  :

 لاستغال إست�ناف ا��زائر�ة ا���ومة قرار بخصوص قائما مازال فا��دل. فيھ الطاقة قطاع لتنو�ع يتحرق  بلد املوارد�� تلك أ�م أحد ال��ري 

 النفط من برميل مليار 7.55 وع�� ال��ري  الغاز من مكعب م�� تر�ليون  20 ع�� أمر�كية دراسات حسب تتوفر ال�� ا��زائر �� ال��ري  الغاز

 يصدم �مر لكن ا��زائر�ة، ا���ومة قبل من املسطر املستدامة التنمية ملسار خدمة و�ذا التقنية، الناحية من استغاللھ يمكن الذي ال��ري،

 باإلضافة التقليدية، الطاقو�ة باملواد مقارنة جدا م�لفة صناعة �عد بديلة جديدة كطاقة ال��ري  الغاز أن أ�م�ا والعراقيل العقبات من بالعديد

 ال�� البحثية الورقة �ذه تقديم إرتأينا سبق ما خالل ومن ل�ذا. الطاقات من النوع �ذا وإستغالل إستخراج عملية �سب��ا ال�� البي�ية �ضرار ا��

  .املستدامة التنمية ومتطلبات امل�لفة الصناعة إش�الية ب�ن بديلة كطاقة با��زائر ال��ري  الغاز �� الطاقوي  �س�ثمار مستقبل موضوع ت�ناول 

In light of Algeria's suffocating economic crisis, the government has not found a solution to save it other 

than to seek to exploit its underground resources, of which rock gas is one of the most important resources in a 
country that is burning to diversify its energy Sector.The debate is still ongoing regarding the decision of the Algerian 
government to resume the exploitation of shale gas in Algeria, which according to US studies is available on 20 
trillion cubic meters of shale gas and 7.55 billion barrels of rock oil, which can be exploited technically. This is in the 
service of the sustainable development path established by the government But it is shocked by many obstacles, the 
most important of which is that rock gas as a new alternative energy is a very expensive industry compared to 
traditional energy materials, in addition to the environmental damage caused by the process of extracting and 
exploiting this type of energy. For this reason, we have presented this paper, which deals with the future of energy 
investment in rock gas in Algeria as an alternative energy between the problem of expensive industry and the 
requirements of sustainable development 

 : Rock gas, Energy security, Sustainable development, Algeria 

  

418



 

 

  

  

..

 �ان سواء الغاز م��ا خاصة بأنواع�ا الناضبة الطاقات �� ذلك �ان اءسو  بإمتياز الطاقو�ة الدول  من ا��زائر �عت��

  .��ا تزخر ال�� الطاقو�ة �م�انيات حيث من عمالق �عت�� ال�� املتجددة الطاقات وكذلك ال��ري، أو الطبي��

 أصبح امل��ايدة، �اجاتا� تلبية �� الطاقة ع�� الكب�� �عتماد ن�يجة الب�ئة تواجھ ال�� بال��ديدات املعرفة تزايد ومع

 نموذج و�ان الب�ئة حماية ومقتضيات املختلفة التنمية متطلبات ب�ن التوازن  يحقق نموذج نحو �نتقال الضروري  من

 �جيال بنص�ب �خالل دون  الطبيعية املوارد من �نية ا��اجات لتلبية �س�� أ��ا إذ توافقا، أك�� يبدو املستدامة التنمية

  .م��ا حاجيا��ا تلبية ع�� القادمة

 نحول  �تجاه ورد أخذ و�عد إختارت املتجددة الطاقات من ��ا تزخر ال�� ال��مة �م�انيات وأمام ا��زائر لكن

 وكذا النفط من ل�ل فعال مكمل تمثل أ��ا إال متجددة، وغ�� ناضبة طاقة أ��ا من من و�الرغم الطاقة �ذه ال��ري، الغاز

  .الطبي�� الغاز وكذا النفط من ب�ل مقارنة جدا م�لفة صناعة �عد اأ�� إال الطبي��، الغاز

  :مفاد�ا إش�الية ع�� �جابة الدراسة �ذه �� سنحاول  سبق مما

 الصناعية الت�اليف إرتفاع ظل �� ا��زائر �� إستدامة أك�� تنمية أجل من مناسبة طاقة ال��ري  الغاز ي�ون  أن يمكن �ل -

  ؟ ھب ا��اصة

  : أ�م�ا فرعية، �ساؤالت �ش�الية �ذه ضمن يندرج

  ؟ ا��زائر �� ال��ري  الغاز استغالل واقع �و ما  -

  ؟ الطاقة من النوع �ذا من ا��زائر إم�انيات مدى ما -

  ؟ الب�ئة بحق �خالل دون  التنمية مسار دعم �� ال��ري  الغاز �سا�م أن يمكن كيف -

  :أ��ا �� الدراسة ه�ذ أ�مية تكمن

  .العالم �� التنمية �� مباشرا تأث��ا وتؤثر واملستقبل ا��اضر ��م ال�� املواضيع أ�م أحد ت�ناول  -

 من آمن طاقوي  مستقبل لضمان مصادر�ا مختلف �� �س�ثمار ام�انية ومدى الطاقة مصادر مختلف كفاءة مدى دراسة -

  .املستدامة التنمية أ�داف تحقيق أجل

 من القادمة �جيال نص�ب �� التأت�� حدة من والتخفيف ا��زائر �� ال��ري  الغاز طاقة إستغالل ام�انية مدى سةدرا -

 .الناضبة الطاقات

 يقع الذي قنادسة �شار حوض �ما �ت�نرئ�س منطقت�ن �� وتوجد املك�شفة باألحواض ا��زائر �� الفحم يتواجد

 لتوليد املستخرج الفحم �ستعمل �ان فقد 1972-1942 السنوات �� املنجم �ذا استغل �شار، جنوب �لم 24 �عد ع��

 1972 سنة املنجم أغلق وقد الصغ��ة، الصناعات �عض وكذا امل��لية وللتدفئة ا��ديدية للسكك طاقة كمصدر الك�ر�اء

 ع�� و�حتوي  �شار جنوب �لم 80 �عد ع�� يقع الذي العبادلة وحوض. طن مليون  15 بحوا�� بھ املتبقية �حتياطات وقدرت

 توليد �� استخدام�ا يمكن أنھ إال طن مليون  40 بـ تقدر الفحم من �حتياطات قلة من و�الرغم الفحم، من طبقات ثالث

  1.محليا الك�ر�اء

 أ�م من �عت�� اذ ال��ري  والغاز النفط من �ائلة احتياطات ا��زائر تمتلك: 

 حقل �� �خ��ة �ذه غالبية تتمركز عامليا، 11 املرتبة �� وتأ�ي ولي�يا نيج��يا من �ل �عد املوارد حيث من إفر�قيا �� البلدان

 إفر�قيا والثانية عامليا التاسعة املرتبة ا��زائر فتحتل للغاز بال�سبة أما لل��راء، الشر�� ا��نوب �� الواقع مسعود حا���

 مكمن 244 ع�� با��زائر والغاز النفط احتياطي يتوزع الرمل، حا��� �� �حتياطات �ذه غالبية تتمركز إذ نيج��يا، �عد
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 حوا�� مر�ع كيلوم�� 10000 ل�ل �بار معدل يبلغ حيث الطبي��، الغاز إلنتاج 136 و النفط إلنتاج مكمن 108 م��ا استغالل

 غاز تصدير �� عامليا الثانية املرتبة تحتل كما املكثف الطبي�� الغاز تصدير �� عامليا الثالثة املرتبة ا��زائر وتحتل ب��، 13

 12.2 حوا�� 2011 سنة و�لغت برميل، مليار 14.65 بحوا�� 2006 سنة ا��زائر �� النفط احتياطي قدر وقد السائل، ال��و�ان

  2.خام نفط ش�ل �� واملتبقي طبي��، وغاز مكررة مواد ش�ل �� إنتاج�ا من% 65 ا��زائر وتصدر برميل، مليار

 من إنتاجية توفر أن يمكن وال�� طن 29000 بـ ا��زائر �� اليورانيوم احتياطات تقدر: 

 دوالر 80 إنتاجھ ت�لفة وتبلغ ا��فيف، املاء �ستعمل ال�� فاعالتامل باستخدام نفط م�ا�� طن مليون  400 �عادل الك�ر�اء

 بقدرة الوسارة �ع�ن والثا�ي ميغاواط، 15 قدرتھ العاصمة �� �ول  نوو��ن مفاعل�ن ا��زائر وتمتلك واحد، كيلوغرام ل�ل

  .ميغاواط 600

 العالم �� ال��ري  الغاز من لالس��جاع قابل تق�� �� احتياطي ثالث ا��زائر تلكتم 

 وال�� معت��ة با��زائر ال��ري  الغاز طاقات بأن علما الرقم �ذا يرتفع أن املتوقع ومن مكعب، قدم ترليون  707 ب يقدر وا��

  .رئ�سية أحواض سبعة ع�� تتوفر

 املركز تحتل ا��زائر فإن الطاقة ملعلومات �مر�كية �دارة إ�� اس�ناداو  أنھ سوناطراك، لشركة العام املدير أكد  

 ،)مكعب م�� مليار 19796( مكعب قدم ترليون  707 بـ ال��ري  للغاز تقنيا املس��جعة املوارد حيث من العالم �� الثالث

 علما يرتفع قد الرقم �ذا فإن ملختصةا املؤسسات مع بالت�سيق سوناطراك بھ قامت الذي التقييم إ�� اس�نادا أنھ إ�� مش��ا

 الشركة مع بالتعاون  �مر�كية الطاقة وزارة طرف من أنجزت دراسة وأكدت معت��ة، با��زائر ال��ري  الغاز طاقات بأن

 أفضل ولتقييم ال��ري، الغاز ع�� تحتوي  م�مة رئ�سية أحواض سبعة ع�� تتوفر ا��زائر أن املتقدمة، الدولية للموارد

 إي�� غرار ع�� الك��ى  النفط شر�ات مع �عاون  اتفاقيات سوناطراك شركة وقعت التقليدية غ�� الطاقة من واردامل ل�ذه

 الغاز عن للبحث التجر��� ا��فر �عمليات للقيام ا��زائر رخصت 2014 و�� تال�سمان، وشركة شل وشركة وأنادار�و

  3.الوزراء مجلس بقرار مرتبطة تبقى التقليدي غ�� لغازا �ذا واستغالل الستكشاف املقدمة املشار�ع أن إال ال��ري 

 �عد عامليا الثالثة املرتبة تحتل ا��زائر أن التقليدية غ�� املحروقات احتياطات حول  �مر�كية الطاقة لوزارة تقر�ر أكد وقد

  :لالستخراج القابلة ال��ري  الغاز احتياطات حيث من و�رجنت�ن الص�ن

  31220  الص�ن  01

  22456  �رجنت�ن  02

  19796  ا��زائر  03

  17500  الواليات�املتحدة��مر�كية  04

  16044  كندا  05

  15260  املكسيك  06

  12236  أس��اليا  07

  10920  جنوب�إفر�قيا  08

  7980  روسيا  09

  6860  ال��از�ل  10

-  204372  

  :متاح�ع���املوقع�10: ،�صEIA�،2013تقر�ر�الو�الة�العاملية�للطاقة��

ldshalgaz/pdf/overview.pdfgov/analysis/studies/wor-www.eia  
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 الغاز احتياطات ع�� تحتوي  ال�� الدول  ضمن عامليا الثالثة املرتبة تحتل ا��زائر أن السابق ا��دول  من نالحظ

 و املائية، املوارد عن �عيدة �عت�� ال�� البالد جنوب �� جاذبية الت�و�نات أك�� وتقع. و�رجنت�ن الص�ن من نل �عد ال��ري،

  :التا�� ا��دول  يو��ھ كما البالد جنوب أحواض �� 19800 بحوا�� املقدرة �حتياطات �ذه تقع �رالتقر  وفق

  غدامس

  ال��ي 

8.46  

1.68  

  مو�دير

  ا�نات

  تيميمون 

  رقان

0.3  

1.8  

4.56  

3.63  

  0.78  تندوف

  21.21  املجموع

   2013تقر�ر�و�الة�الطاقة�العاملية�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )02( رقم ا��دول  بيانات ع�� باإلعتماد الباحث�ن إعداد من: 

 يو�� كما الكب��، ا��نوب منطقة �� �ل�ا تقع وال�� ا��زائر، �� ال��ري  الغاز م�امن أ�م السابق ا��دول  يو��

 فإن ذلك غ��و �.تقنيا لالستخراج القابل �جما�� إ�� م�سو�ة حدى، ع�� منطقة �ل �� املوجودة ال��ري  الغاز �سبة الش�ل

 لت�ون  الكب�� العر�ي املغرب وكذلك العر�ي، والعالم إفر�قيا �� ال��ري  الغاز احتياطات حيث من �ول  املركز تحتل ا��زائر

  .ا��ديد الوقود �ذا يخص ما �� الر�ادة مركز �� بذلك

 تم الذي ال��ري  الغاز استغالل قانون  ع�� 2013 جوان �� ا��زائري  ال��ملان صادق 

 من بالرغم ا��م�ور�ة، رئ�س من بأمر ال��ري، الغاز استخراج ل���ومة ي�يح الذي السنة، نفس من فيفري  �� إصداره

 قد ال��بة �� التنقيب عمليات خالل ساما كيميائيا عنصرا 750 حوا�� �� �س�ب ما بي�يا �مر بخطورة املختص�ن ت�ب��ات
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 القيام ع�� ا���ومي التصميم انتقدت ال�� ا��زائر �� �حتجاجية ا��ر�ات حفيظة أثار ما و�و السرطان، �� جل�ا �بت�س

 ا��زائر�ة السلطات أن اك�شفنا ال��ري  الغاز موضوع �� بحثنا وأثناء ا���ات، من العديد قبل من رفضھ من بالرغم باألمر

 شركة و�انت ا��نوب، من عدة مناطق �� فعليا عليھ ونقبت الزمن، من مدة منذ تامة سر�ة �� ال��ري  الغاز ملشروع ج�زت

 ذلك �عد لتقوم صا��، ع�ن جنوب الواقع أحنات حوض �� ال��ري  الغاز من آبار�ا أو�� 2011 حققت قد سوناطراك

 الغازات صناعات بتطو�ر مرتبطا يبقى الذي الطاقوي، �من �س�� بما ا��زائري  النظام م�ش�ثا مؤقتا، امللف �ذا بإغالق

  4.املتجددة والطاقات التقليدية غ��

 تجر�ة تكمن كذلك القص��، املدى ع�� إلغاءه تم الذي �ستغالل قرار �� محصورة ا��زائر تجر�ة تبقى ح�ن ��

 مجددا زائر�ةا�� ا���ومة قامت 2013 سنة ففي املح��، وح�� �جن�� �س�ثمار ��ذب محاول��ا �� املجال �ذا �� ا��زائر

 خاصة الطاقة مجال �� جديدة بتطورات ��تمام ع�� ا��ث خالل من �قتصاد، إنقاذ بأمل والغاز، النفط قانون  بمراجعة

 ا��اصة ��شطة ل���يع إضافة الضر��ية ا��وافز إدخال�ا تم ال�� الرئ�سية التغ��ات ب�ن ومن ال��ري، الغاز م��ا

 �� بما مك�شفة غ�� مناطق �� وال��سبات الصغ��ة با��قول  ا��اصة ��شطة عن فضال ن،ال��ر�� والنفط الغاز با��قول 

 من للعديد جزائر�ة تراخيص ا��زائر�ة الدولة منحت وعليھ املعقدة، ا��يولوجيا ذات وا��قول  البحر�ة ا��قول  ذلك

 �� م��ا محاولة ال��ر��ن والنفط لغازا ع�� للتنقيب إن����، مان وتال�س وإ�ي شل غرار ع�� الدولية النفطية الشر�ات

 املس�ثمر�ن جانب من ا��ذر التفاؤل  من الرغم وع�� الصناعة، �ذه إ�� الداخل�ن أول  ت�ون  وأن تفاضلية، م��ة اك�ساب

 معظم إ�� تفتقر ا��زائر تزال فال ا��زائر، �� ال��ر��ن والنفط الغاز إنتاج يبدأ أن املتوقع غ�� من ولكن الدولي�ن،

 يواج��ا ال�� فالعقبات القر�ب، املستقبل �� مس�بعدا أمرا ال��ري  الغاز إنتاج �� السر�ع النمو يجعل ال�� تطلباتامل

 ال�� للمساحة النا�ي املوقع تتضمن، �وسط الشرق  �� �قتصادية ا��الة دراسة ل�شرة وفقا القطاع �ذا �� �س�ثمار

 آبار ألن ا��فارات من مز�د إ�� ا��اجة وأيضا املياه، ومحدودية التحتية لب�يةا وغياب البالد �� ال��ري  الغاز ع�� تحتوي 

 �ر�� ع�� سي�باطأ ال��ري  الغاز إنتاج أن إ�� �شارة وتجدر التقليدي، الغاز آبار من أسرع �ش�ل تنضب ال��ري  الغاز

  5.الطبي�� الغاز قطاع �� �س�ثمار أعاقت ال�� العوامل نفس �س�ب

 عملية وقدرات متطورة تقنيات تتطلب التقليدية غ�� املحروقات استغالل إن  

 يقت��� ا��زائر �� الطاقة �ذه استغالل فإن ول�اذا، عل��ا، تتوفر ال�� العالم �� الشر�ات من القليل �ناك ك��ى  ومالية

 ذلك ومع ،.أكيدة م�ارة ذات شر�ات مع مس��دفة شراكة إطار �� تخصصةم �شر�ات �ستعانة �� تتمثل حذرة، مبادرة اتخاذ

 التج��� نقص �س�ب جدا مرتفعة �مر�كية املتحدة الواليات خارج ال��ري  الغاز وتطو�ر واستغالل استخراج ت�لفة تبقى

 �اي�سفل حقول  �� ��م 1200 أفقي بتفر�غ م�� 3200 بطول  عمودي ب�� حفر ي�لف املثال، س�يل فع�� التمو�ن، وشب�ات

 ما بحسب ا��زائر �� الب�� نفس ��فر دوالر مليون  16 إ�� 14 عن يز�د بـما مقارنة أمر��ي دوالر مالي�ن 8 املتحدة بالواليات

   6.ا����اء قدره

 النفط لشركة بالنيابة التنفيذي املدير أعلن أنھ إال املجال �ذا غمار ��وض البا�ظة الت�لفة من الرغم وع��   

 ومن لالس��جاع، القابل ال��ري  الغاز الستخراج دوالر مليار 70 س�س�ثمر املجمع أن ��نون  سعيد سوناطراك، لغازوا

 القادمة سنة العشر�ن خالل املبلغ �ذا باس�ثمار ستقوم الشركة أن ا��زائر�ة لإلذاعة تصر�ح �� �خ�� �ذا أكد آخر جانب

 عمل منصب ألف 50 يفتح سوف �س�ثمار �ذا أن إ�� مش��ا سنو�ا، ل��ري ا الغاز من مكعب م�� مليار 20 إنتاج أجل من

  . دوالر مليون  18 اس�ثمار يتطلب ب�� �ل وأن سنو�ا، ب�� 200 حفر يتطلب الكمية �ذه لبلوغ فإنھ سوناطراك و�حسب جديد،

 املستوى  ع�� الت�لفة ع�� �كما� �� �سعنا فال ال��ري، الغاز آلبار الفع�� �ستغالل ع�� تقدم لم ا��زائر أن و�ما  

 وال�� �مر�كية املتحدة الواليات اخ��نا ولذلك واقعيان التجر�ة �ذه غمار خاضت دولة مع باملقارنة باالستعانة إال الوط��

 ال��ري  الغاز استخراج تقديرات ت��اوح 2010 سنة العال�� الطاقة مجلس تقديرات فحسب الصناعة، �ذه �� رائدة �عت��

 �عد ا��الية ا��فر عمليات ت�اليف أن ا����اء ير�� كما مكعب، قدم ألف ل�ل أمر�كية دوالر 4و 2 ب�ن أمر��ا لشما ��

 وإزالة املياه عن التعو�ض وت�اليف الب�ئة، تح�� ال�� القوان�ن سن مع �رتفاع �� س�ستمر فإ��ا ذلك منذ و�الرغم با�ظة
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. العمل وإكمال ل��فر أمر��ي دوالر مالي�ن 8 عن يز�د ما النموذجية ل��ري ا الغاز آبار ت�لف حيث الكيميائية املخلفات

 ومدى البي�ية القوان�ن إ�� باإلضافة اليھ، الوصول  ام�ان ضوء �� اجماال ا��زائر �� ال��ري  الغاز استخراج سعر و�تحدد

  7.الطبي�� للغاز �ساسية الب�ية من القرب

7.9  9.7  11.9  13.3  15.9  16.9  

  .24: ،�ص2015صندوق�النقد�العر�ي،�النفط�والغاز�ال��ر��ن�وآثار�ما�ع���أسواق�النفط�العاملية،��

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )03( ا��دول  ع�� باالعتماد الباحث�ن إعداد من

 تزايد �� �� ال��ري  الغاز استخراج ت�لفة فإن الزمن �� التقدم مع أن السابق�ن والش�ل ا��دول  من نالحظ

  .2035 سنة آفاق �� دوالر 16 الـ يفوق  ما إ�� ،2011 �� حرار�ة وحدة للمليون  دوالر 7.9 من ت�تقل سوف حيث مستمر،

 �� �ختالف يكمن ولكن التقليدي، الطبي�� ازوالغ تماما م�شا��ا الكيميائية تركي�تھ حيث من ال��ري  الغاز �عت��

 استخراج عدم و�س�ب الطبي��، الغاز تواجد بمناطق مقارنة تقليدية �عت�� ال وال�� الغاز �ذا ��ا يتواجد ال�� امل�امن

 ا����اء قبل من مج�ودات مجرد تبقى استخراجھ ت�لفة تقديرات فغن ذكره، سبق كما فعليا ال��ري  للغاز ا��زائر

  .الطبي�� للغاز �قتصادية القيمة ع�� ال��ري  الغاز الستخراج �قتصادي التقييم �� سنعتمد وعليھ ختص�ن،امل

 صندوق  تقار�ر إ�� ��أنا فقد ا��زائر، �� الغاز سعر بھ يرتبط الذي ا��ام حول  �افية معلومات توفر لعدم ونظرا  

 سنة تقر�ر و�حسب ا��زائري، الطبي�� الغاز بيع لسعر السنوي  املتوسط حول  مفصلة غ�� أرقاما ي�شر الذي الدو�� النقد

 الغاز استخراج ت�لفة من بكث�� أقل و�� ،)MMBTU( بر�طانية حرار�ة وحدة للمليون  أمر��ي دوالر 10.5 بلغت فقد 2013

  .MMBTU/ أمر��ي دوالر 44.9 إ�� 9.1 ب�ن ما 2012 سنة) Medlok( قدر�ا وال�� ا��زائر �� ال��ري 

  8:التالية �سباب إ�� ذلك و�عود مستقبال لالرتفاع مر��ة الت�لفة أن �عتبار �ع�ن أخذنا اوإذ

ü انخفاض وأ�م�ا ا��قول  لتلك ا��يولوجية ا��واص لتغ�� ن�يجة مستقبال س�نخفض ا��الية ا��قول  من �نتاج 

  .املطلوب للمستوى  الضغط رفع أجل من خاصة أج�زة واستعمال املاء حقن استعمال إ�� وال��وء الطبي�� الضغط
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ü وأك�� أصعب جيولوجية تركيبة ذات أخرى  أماكن �� التنقيب إ�� الشر�ات ستضطر السابقة الوضعية استمرار �س�ب 

 فيھ يصبح الذي ا��د إ�� الت�اليف �� مستمر ارتفاع إ�� يؤدي الذي �مر املخزونات من أقل كميات ع�� وتحتوي  �عقيدا

  .تماما مر�ح غ�� تلك استغالل

ü قطاع( القطا�� املستوى  ع�� �ذا اقتصاديا، مجد غ�� الرا�ن الوقت �� ال��ري  الغاز استخراج أن �ست�تاج يمكن إذا 

 الغاز مشار�ع �� الدوالرات مليارات اس�ثمار من الرغم فع�� كث��ا، �مر يختلف فال الك�� املستوى  ع�� أما ،)الطاقة

 وإن املتوسط املدى ع�� س�بقى التحتية الب�ية وكذا البطالة الضرائب، الدخل، ع�� ادي�قتص أثر�ا صا�� أن إال ال��ري 

  .جدا �امشيا الطو�ل نقل لم

ü ضرائب وفرض املشار�ع تلك تحتاج�ا ال�� العاملة واليد ال��ري  الغاز استخراج ملشار�ع املوج�ة �موال اعتبار أن كما 

 �قتصادية الناحية من كب�� نقص �شو�ھ تحليل �و ال��ري  الغاز استخراج �عملشار  صافية إيجابية آثار أ��ا ع�� عل��ا،

 توج���ا يمكن �ان املشار�ع ل�تھ وج�ت ال�� فاالس�ثمارات البديلة الفرصة ت�لفة التحليالت تلك �غفل حيث البحتة النظر�ة

 ع�� ترتكز التحليالت �ل فإن ذلك �ع� عالوة الشمسية الطاقة مثل املتجددة الطاقة كمشار�ع جدوى، أك�� مشار�ع إ��

 التحليالت تلك تتضمن ال ذلك إ�� إضافة ك�ل، واملجتمع لالقتصاد فائد��ا مدى عن النظر �غض فقط املا�� املردود

 من ع�د�ا سابق إ�� املشار�ع ف��ا يقام ال�� املناطق إعادة ت�لفة تقدير وأ�م�ا ال��ري  الغاز الستخراج الضمنية الت�اليف

 .البي�� التوازن  ضمان أجل

 يزال ال فالوضع ا��زائر، �� ال��ري  الغاز استغالل يخص ما �� 

 توقعات تؤكد إذ. ا��زائر �� �خ�� �ذا استغالل نحو التوجھ تصاحب ال�� الدوافع أ�م �عض ي�� ما و�� ومعارض مؤ�د ب�ن

 السنوات خالل خانقة أزمة إ�� تتجھ ا��زائر �� و�جتماعية �قتصادية الوضعية أن واسع نطاق ع�� صادي�ن�قت ا����اء

 ت��يص يمكن ومنھ الطلب �� وضعف العرض �� فائض �س�ب يطول  قد والذي العاملية النفط أسعار انحدار �س�ب املقبلة

  9:ي�� ما �� الدوافع أ�م

ü قتص�� �تواجھ �ال�� ��زمة ����تكمن �يحدث �ملا �ر�ينة �يجعلھ �مما �النفط، �إيرادات �ع�� ��ليا ��عتمد �أنھ ��� �ا��زائري اد

  .أسواق�النفط�العاملية،�وصعو�ة�الت�بؤ�ب��م�العوائد�مستقبال

ü ع���� ��عمل �الذي ��يرادات، �ضبط �وصندوق �العمومية �ا��ز�نة �ع�� �ثقيلة �إضافية �أعباء �قذف �أسعار�النفط تراجع

  . دوالر�و�حتياجات�ا��قيقية�للم��انية�37ن�الرقم�الذي��عتمده�لسعر�ال��ميل�عند��عديل�الفجوة�الكب��ة�ب�

ü العاملية�� ��جن�ية �العمالت �مقابل �الدينار�ا��زائري �قيمة �تراجع ��� �مباشرا ا �س�بً ��انت �العاملية ار�أسعار�النفط ا��ي

  .�خرى 

ü ما�ينعكس�سلبا�ع���مخططات�النظام�و�ؤدي�إ���ا��يار�أسعار�النفط�العاملية�يؤدي�إ���تراجع�أسعار�الغاز�الطبي�،��

  .تأجيل�املشار�ع�أو�إلغا��ا�لنقص�التمو�ل،�و�عت���عوائد�الغاز�جزءا�أساسيا�من�موارد�ا��زائر

ü من�املر���أن�تتأثر�أسعار�الغاز�الطبي���ا��زائري�أك���فأك���بثورة�إنتاج�الغاز�ال��ري����الواليات�املتحدة��مر�كية�

اشنطن�رفع�القيود�ع���رفع�القيود�ع���صادرا��ا،�مما�يز�د�املعروض����السوق�الفور�ة�إ���جانب�بروز�منتج�ن�وقرار�و 

  .جدد�وصعود�إنتاج�الغاز�املسال����قطر

وكما�سبق�ذكره�وحسب�التقديرات�وكما�سبق�تناولھ،�تمتلك�ا��زائر�ثالث�احتياطي�عال��،�و�س�ب�تجمع�تلك�العوامل�

  .��ع���مستقبل�صناعة�الغاز�ال��ري�وجعل�من�توجھ�ا��زائر�نحو�استغاللھ�حتمية�اقتصاديةأدى�إ���التأث�

بالرغم�ما�سبق��شارة�إليھ�من�عوامل�تدفع�با��زائر�نحو�استغالل�الغاز�. 3

  10:�ذه�الطاقة�أ�م�اال��ري،�إال�أنھ��ناك�مجموعة�من�العوائق�ال���تقف�أمام�التوجھ�نحو�

ü إنتاج�الغاز�ال��ري�يحتاج�الس�ثمارات�وت�اليف�إنتاج�مرتفعة�ال��ستطيع��قتصاد�تحمل�ا�حاليا.  

ü إ���� �ال��وء �عل��ا �يحتم �ا��زائر�ما �ال�تتوفر�عل��ا �عالية �وتكنولوجية �فنية �م�ارات �يتطلب �الغاز�ال��ري استخراج

  .�كية�أو�كندامختص�ن����املجال�مثل�الواليات�املتحدة��مر 
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ü موقف�املجتمع�املح��،�فقد�رافق�انطالق�عمليات�التنقيب�ع���الغاز�ال��ري����والية�تم��است�احتجاجات�غاضبة�

من�قبل�ا��ما���،�ع��ت�من�خالل�ا�عن�مخاوف�ا�من�عملية��ستخراج�وخاصة��ضرار�البي�ية�ال���تتعدى�تلوث�املياه�

�م �إ���تبديد �إضافة �تلوث�ال�واء، �تفت�ت�إ�� ����عملية �املياه �إ���كميات��ائلة�من �ا��اجة �ا��وفية��س�ب خزونات�املياه

  . ا���ر�الز���

 من ا��زائر، ذلك �� بما تنميةال مقار�ة إرساء إ�� العالم يتوجھ

 وال�� البي�ية املشا�ل من الكث�� سب�ت ال�� �حفور�ة، للطاقة نظيفة و�دائل استخدامات عن املتواصل البحث خالل

 إ�� باإلضافة الدفينة الغازات ز�ادة بي��ا ومن املعمورة، �ذه ع�� املوجودة ا��ية وال�ائنات ��سان وجود ع�� أثرت بدور�ا

 التطورات �ذه خضم و�� وغ���ا، وال�واء واملياه ال��بة ع�� وأثرت التلوث �سبة من زادت ال�� الصناعية لفاتاملخ

 تأث�� وكذلك الب�ئة، ع�� املتوقعة استغاللھ عملية بإفرازات للطاقة جديد كمصدر ال��ري  الغاز يط�ر العاملية، والتوج�ات

 �� �س�ثمار قضية املوضوع �ذا �� يطرح من ف�ناك املتجددة، الطاقة مجال �� �س�ثمار ع�� للطاقة ا��ديد املصدر �ذا

 ال��ري  الغاز آبار �� لالستغالل البا�ظة و�س�ثمارات والت�اليف املصار�ف بتوجيھ املناداة خالل من املتجددة الطاقات

 كحل الب�ئة، ع�� ��ائيا تؤثر ال نظيفة قو�ةطا بدائل �� �س�ثمار إ�� التلوث من التقليص ملحاولة املصاحبة الت�اليف وأيضا

 من يحمل بما ال��ري، الغاز استغالل نحو التوجھ من أفضل الطاقة، ع�� امل��ايد العال�� للطلب �ستجابة ملش�لة

  11.ال�يدرولي�ي التكس�� أو �فقي ا��فر مجال �� با�ظة مالية وت�اليف بي�ية تأث��ات

�الش�ست�. 2 �لغاز �التأث��ات �أ�م �ت��يص يمكن

   12:والتداعيات�املرتبطة��عملية��ستخراج����ما�ي��

ü  :تلك�� �فرص�ل�سرب �عنھ �ينجم �قد �ما �لتكس���ال��ور، �ال���يتم����ا �املياه �الكيماو�ات��� باستخدام

  املياه�ا��وفية؛الكيماو�ات�وتلو���ا�لل��بة�ومصادر�

ü  :إن�استخدام�املياه�املمزوجة�بالكيماو�ات����عمليات�ا��فر�

ي�تج�عنھ�مياه�صرف�صنا���ملوثة�بكيماو�ات�مذابة�ف��ا،�ما�يجعل�تلك�املياه�غ���قابلة�إلعادة�تدو�ر�ا��مرة�أخرى�قبل�

  ي��تب�عليھ�ارتفاع�فاتورة�الت�اليف؛��معا����ا،��مر�الذي

ü مر�الذي�قد�يخل�بالتوازن���� �كب��ة�من�املياه، فعمليات�تكس�����ور�الش�ست�تتطلب�كميات

  البي�������عض�مناطق�ا��فر؛

ü و��� �الب��ول، �مادة �وجود �إم�انية �مع �التكس���ال�يدرولي�ي، �مسرطنة��س�ب �مواد �

�ال��� ��مر�كية �املتحدة �بالواليات �قياسا �إال�أنھ �فعال، �ا��زائر�للتجر�ة �خوض �عدم �و�س�ب �آبار��ستخراج، �من بالقرب

  .حدث�ف��ا��مر�فعال

�والطاقة�.3 �الغاز�ال��ري �من ��ل ��� ���مة �ا��زائر�إم�انات تمتلك

و�س�ب�ذلك�صعبت�املفاضلة�بي��ا،�ومن�سوف�ي�ون�سباق�����ستغالل�و�نتاج�و���ما�ي���مقارنة�ب�ن��ل�الشمسية،�

  .من�طاقة�الغاز�ال��ري�والطاقة�الشمسية�ضمن�متطلبات�التنمية�املستدامة

  :ديةيمكن�مقارنة�الطاقة�الشمسية�وطاقة�الغاز�ال��ري�حسب�املعاي����قتصا�
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..2018مارس  14و 13يومي 

�لما�تنامى�انتاج�الطاقة�الشمسية��لما�انخفضت�أسعار�الطاقة��-

  .�حفور�ة

  .تزايد��مدادات�ع���املدى�الطو�ل�وانخفاض�أسعار�-

  .مال�كب���كبداية�وال�تحتاج�إ���مواد�أولية�تحتاج�ا���راس�-

�الش�- �الطاقة �استغالل �الطاقة��سمح �يمكن ��� �باالقتصاد مسية

  . توف���احتياجات�ا��اضر�مع�بقاء�نص�ب��جيال�القادمةو 

  

�لما�تنامى�الغاز�ال��ري�انخفضت�أسعار�الغاز�الطبي���إقليميا��-

  .وتزايد��قبال�عليھ

�الغاز��- �اسعار �املدى�انخفاض �ع�� ��مدادات �تزايد �جانب ا��

  .الطو�ل

�مواد��- �ا�� �وتحتاج �كب���لتوف���التكنولوجيا �مال �راس �ا�� تحتاج

��ثار�الب�ئة� ��س�ب ��ستخراج �ت�اليف �رفع �ا�� �باإلضافة اولية

  .لعملية�التصد�ع�املا�ي

�نص�ب��- �يقصد �ال �لكن �ا��الية ��جيال �نص�ب �بتوف�� �سمح

  .�جيال�القادمة

: �ول  املؤتمر ،"�مر�كية التجر�ة حول  نظرة بالب�ئة مضرة آثار ذات بديلة طاقة: ال��ري  الغاز" سم��ة، مناصرة عياش، ز���: 

  .07 ص ،2015 ،01 سطيف جامعة الدولية، �حتياجات وتأم�ن القطر�ة التنمية متطلبات ب�ن الطاقو�ة للموارد �ستخدامية السياسات

 إنتاج تزايد أن نالحظ �قتصادية الناحية من ال��ري  الغاز وطاقة الشمسية الطاقة و�مقارنة) 04( رقم ول ا��د خالل من

 الغاز أسعار انخفضت ال��ري  الغاز طاقة انتاج زاد و�لما �حفور�ة، الطاقة أسعار انخفاض إ�� يؤدي الشمسية الطاقة

 الغاز �� ا��ال �و كما كب�� مال رأس إ�� يحتاج الشمسية طاقةال استغالل أن إ�� إضافة عليھ، �قبال وزاد الطبي��

 من بداية املس��لكة املواد من العديد يحتاج الذي ال��ري  الغاز عكس أولية مواد إ�� الشمسية الطاقة تحتاج ال ال��ري،

  .�ستخراج عملية

 �ع�� ال و�ذا ��مة، طاقو�ة إمدادات يوفران �و��ما إيجابيات الطاقت�ن لكال أنھ �ست�تاج أيضا يمكن املقارنة خالل من

 �� الطاقت�ن تختلف. م��ا لالستفادة ��مة أموال رؤوس إ�� تحتاج الطاقت�ن كال أن السلبيات فمن سلبيات، وجود عدم

 لكن القادمة، �جيال نص�ب يوفر ال و�التا�� ينفذ يجعلھ ال��ري  الغاز طاقة استغالل أن حيث الطاقة اقتصاد تحقيق

  .مستدامة طاقة ت�ون  و�التا�� واملستقبل ا��اضر احتياجات بتوف�� �سمح الشمسية لطاقةا

  :ي�� كما �جتما�� املعيار حيث من ال��ري  والغاز الشمسية الطاقة ب�ن املقارنة يمكن 

�النامي��- �العالم ��� �الشمسية �للطاقة ��يجابية �الفوائد توف��

  ا�����للتوسع����استخدام�ا؛

��تصال��- �ت�لفة �تزداد �ال�� �املناطق �الفوتوفولطية �الطاقة �غطي

  بالشبكة�الرئ�سية�ز�ادة�با�ظة؛

�بتكنو �- �املرتبطة �العمل �فرص �الشمسية�استحداث �الطاقة لوجيا

� �يقارب �ما ��ستحدث �ال�� �الفولطاضوئية �م��ا �500000خاصة

  ؛2030منصب����آفاق�

��جيال��- �توف���احتياجات �خالل �من ��جتماعية توف���العدالة

ا��الية�دون�املساس�بقدرة��جيال�القادمة�ع���توف���احتياجا��ا�

  .من�الطاقة

  توف���فرص�الستغالل�ا؛�-

�ا��اصة�استحداث��- �بالت�و�ن �مرتبطة �سواء �جديدة �عمل فرص

  با��فر�والتصد�ع�واس��جاع�املياه�ومعا����ا؛

  توف���احتياجات�العديد�من�املناطق�من�الغاز؛�-

�الغاز��- �اس��الك ��� ��فراط �ألن ��جتماعية �توف���العدالة عدم

�القادمة� ��جيال �بقدرة �يخل �ا��الية ��جيال �قبل �من ال��ري

  .احتياجا��م�من�الطاقةع���توف���

: �ول  املؤتمر ،"�مر�كية التجر�ة حول  نظرة بالب�ئة مضرة آثار ذات بديلة طاقة: ال��ري  الغاز" سم��ة، مناصرة عياش، ز���: 

  .09 ص ،2015 ،1 سطيف جامعة الدولية، �حتياجات وتأم�ن القطر�ة التنمية متطلبات ب�ن الطاقو�ة للموارد �ستخدامية السياسات

 الشمسية الطاقة أن نجد  �جتماعية، الناحية من ال��ري  والغاز الشمسية الطاقة و�مقارنة) 05( رقم ا��دول  خالل من

 أيضا ال��ري  الغاز أن فيھ شك ال ومما الطاقوي  �من طر�ق عن النامي العالم �� خاصة استخدام�ا �� للتوسع فرص توفر

 ت�لفة ف��ا تزداد وال�� النائية املناطق �� الك�ر�ائية الطاقة الفوتوفولطية الطاقة توفر أيضا �حتياجات، نفس توف�� يمكنھ
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 من �ل �سمح كما املناطق، �ذه �� املتطلبات نفس  ال��ري  الغاز استغالل يوفر كما التقليدية، الك�ر�اء �شبكة �تصال

 الطاقة أن �� يكمن �ختالف أن ح�ن �� الدائمة، عملال فرص من كب�� عدد باستحداث ال��ري  والغاز الشمسية الطاقة

 الغاز عكس ع�� الطاقة من القادمة و�جيال ا��الية �جيال حاجيات توف�� طر�ق عن �جتماعية العدالة توفر الشمسية

  .القادمة لألجيال الطاقة متطليات توف�� �عتبار �ع�ن يأخذ ال الذي ال��ري 

  :ي�� كما البي�� املعيار حسب ال��ري  الغاز وطاقة الشمسية الطاقة مقارنة نيمك 

�وذات��- �ملوثة �غ�� �طاقة �ف�� �ونظيفة؛ �متجددة �طاقة توف��

�تقر  �ضارة �غ�� ��لواح�مستلزمات �استخدام �عند �خاصة �با

�ال��� �الفوتوفولطية �املولدات �خاليا �عكس �ا��رار�ة�ع�� الشمسية

�السامة� �الغازات ��عض ��ستعمل �أل��ا �الب�ئة �آثار�ع�� �ل�ا ت�ون

  والسوائل�املس�بة�للتآ�ل؛

عند�تحو�ل�) الضوضاء(منتج�صامت�وال��س�ب�التلوث�الصو�ي��-

  ة�لالستخدام؛�ضوء�الشمس�إ���طاقة�ك�ر�ائية�قابل

  ال��س��لك�أي�نوع�من�أنواع�الوقود�لتوليد�الطاقة؛�-

�توف���احتياجات��- �من �يمس �وال �الست��اف�ا �يؤدي �ال اس��الك�ا

�توف��� �ع�� �القادمة ��جيال �حق �ع�� �وا��فاظ �ا��الية �جيال

  .حاجيا��م

  توفر�طاقة�ناضبة�غ���متجددة؛�-

-�� �من �ذلك ��ان �سواء �للب�ئة �ملوثة �املياه�الطاقة �تلوث حيث

�التصد�ع،� �عملية ��� �املستخدمة �كيميائيا �باملياه�املعا��ة ا��وفية

أو�عند�اس��الك�الغاز�و�نبعاثات�النا�عة�منھ�عند�استخدام�الغاز�

  الطبي���املستخرج�من�ال��ر�مثل�انبعاثات�الغازات�السامة؛

  �س��لك�الوقود�����الت�املستعملة؛�-

ت��اف�ا�و�ضرار�بالب�ئة�و�التا���عدم�ترك�اس��الك�ا�يؤدي�إ���اس�-

�وكذا� �الطاقة، �من �توف���احتياجا��م �ع�� �القادمة �لألجيال فرصة

  .من�حيث�است��اف�الب�ئة

 السياسات: �ول  املؤتمر ،"البي�ية واملخاطر �قتصادية ا��تمية ب�ن ا��زائر �� ال��ري  الغاز" حنان، سياف خالد، بوجعدار 

  .2015 ،1 سطيف جامعة الدولية، �حتياجات وتأم�ن القطر�ة التنمية متطلبات ب�ن الطاقو�ة للموارد مية�ستخدا

 طاقة ال��ري  الغاز أن �ست�تج البي�ية الناحية من ال��ري  والغاز الشمسية الطاقة و�مقارنة) 06( رقم ا��دول  خالل من

 �جيال احتياجات يوفر ال �س��الك، عملية عند أو ستخراج�  عملية عند سواء ملوثة انبعاثات �� ي�س�ب متجددة غ��

 الطاقة عكس ، الب�ئة ع�� جسيمة أضرار لھ ي�ون  و�ذلك الطاقة من القادمة �جيال نص�ب ع�� يحافظ وال ا��الية

 ا��الية ل�جيا احتياجات توفر بالب�ئة، تضر ال بذلك ف�� وقود، أي �ستعمل ال ومتجددة نظيفة طاقة ف�� الشمسية

 غ�� طاقة ف�� ال��ري  الغاز طاقة أما مستدامة طاقة ف�� و�التا�� الطاقة، من القادمة �جيال نص�ب ع�� وتحافظ

  .مستدامة

 يو��ھ كما التكنولو�� البعد ع�� باالعتماد ال��ري  والغاز الشمسية الطاقة ب�ن املقارنة يمكن

  :التا�� ا��دول 

  التقنية�املستعملة�ف��ا��سيطة��س�يا�وغ���معقدة؛�-

  وقوف�توليد�الطاقة�عند�الغروب�و�����يام�الغائمة؛�-

�توف���تكنولوج�- ��ستد�� �مما �بالبطار�ات �الطاقة �تخز�ن يا�يتم

  للتخز�ن؛

�من��- �مجموعة �املباشرة �الشمسية �الطاقة �تكنولوجيات تواجھ

���� �وتختلف �النطاق �واسع �ان�شار �لتحقيق �املحتملة العوائق

  .مستو�ات�النفط

  التقنية�املستعملة�معقدة؛�-

  طاقة�يمكن�توف���ا����الليل�كما����ال��ار؛�-

�أي��- �دون �ال��ري �الغاز �عن �املتولدة �الطاقة �تخز�ن يتم

  عو�ات؛ص

  تواجھ�التكنولوجيا�املستعملة�مش�لة��ن�شار����املناطق؛�-

  .صعو�ة�الوصول�إ���تكنولوجيا�نظيفة�تماما�-

 السياسات: �ول  املؤتمر ،"البي�ية واملخاطر �قتصادية ا��تمية ب�ن ا��زائر �� ال��ري  الغاز" حنان، سياف خالد، بوجعدار 

  .2015 ،1 سطيف جامعة الدولية، �حتياجات وتأم�ن القطر�ة التنمية متطلبات ب�ن و�ةالطاق للموارد �ستخدامية
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 أن يمكن التكنولوجية، الناحية من ال��ري  الغاز وطاقة الشمسية الطاقة و�مقارنة) 07( رقم ا��دول  خالل من

 عوائق وجود من و�الرغم كب��، حد �إ� ونظيفة معقدة وغ�� �س�يا �سيطة الشمسية الطاقة �� املستعملة التقنية أن �ست�تج

 استخراج �� املستعملة بالتكنولوجيا مقارنة م��ا و�ستفادة، ان�شار�ا تمنع ال العوائق �ذه أن إال �امال تحكما ف��ا للتحكم

 امتالك�ا من تتمكن ح�� والوقت ا���د من الكث�� ا��زائر وتحتاج متوفرة وغ�� ومعقدة جد �عت�� ال�� ال��ري  الغاز

 ع�� وآمنة نظيفة غ�� تكنولوجيا تبقى أ��ا إال وتكرارا، مرارا التكنولوجيا �ذه تطو�ر �عد وح�� أ��ا كما م��ا و�ستفادة

  .املبذولة ا���ود �ل من بالرغم% 100 الطبيعة

 ب�ن ما املوارد �عتوز  �� العدالة تحقيق إ�� ��دف ال�� املستدامة التنمية ر�ائز من أساسية رك��ة الطاقة �عت��  

 است��اف إ�� أدى مما إنتاج�ا ز�ادة و�التا�� مستمر تزايد �� اس��الك�ا معدل أصبح ال�� الطاقو�ة ا��دمات وتوف�� �جيال

 التنمية ��لة يدفع إيجا�ي �ول  متناقضان، دوران للطاقة فإن و�التا�� الطبيعية، بالنظم و�خالل الب�ئة وتدم�� مصادر�ا

  .موارد�ا واست��اف التلوث �� املسا�مة املستدامة التنمية �عرقل سل�� والثا�ي ة،املستدام

 الغاز م��ا خاصة البديلة والطاقات �حفور�ة الطاقات ب�ن ومتنوعة �امة طاقو�ة إم�انيات تمتلك فا��زائر

 �ذه أل�مية ا��زائر�ة ���ومةا تفطنت وقد ل��زائر، الباطنية ال��وات من و��م �ك�� ال��وة �عت�� والذي ال��ري 

 تأم�ن با�شغاالت ��تمام صدارة �� الطاقو�ة املصادر �ذه �عتبار �ع�ن أخذت اس��اتيجية فتب�ت البديلة، الطاقة

 عن البعد من �عانون  الذين ا��نوب منطقة س�ان خاصة الس�ان مستوى  وتحس�ن الطاقة، من الوطنية �حتياجات

 ت�اليف عقبة من و�الرغم الطاقة، �ذه استعمال تكنولوجيا تطو�ر إ�� مستقبال س�تجھ كما ة،التقليدي الك�ر�اء شب�ات

 أو العالم ل�ذا ا��زائر لولوج واسعة آفاق �ناك يبقى أنھ إال الطاقة، �ذه وإستغالل أس�تخراج �س�يل تكنولوجيا تطو�ر

  .ا��ديدة الطاقات من النوع

  :ي�� كما النتائج �عض دراجإ يمكن سبق ما خالل من: الدراسة نتائج

 �س�ب وذلك الب�ئة، تلوث ��  كب�� �ش�ل ت�س�ب أ��ا إال بديلة، كطاقة ال��ري  للغاز �قتصادية ��مية من بالرغم -

  .�ستغالل اثناء أو �ستخراج أثناء سواء تطلق�ا ال�� الغاز�ة �نبعاث

 استغالل لعمليات ا��ث�ثة باملحاوالت مقارنة �ستغالل عن �عيدة لتزا ال فتية طاقة ا��زائر �� ال��ري  الغاز طاقة �عد -

  .الشمسية الطاقة

 استخدام معدالت وتخفض الطاقة مستقبل تؤمن أن شأ��ا من للب�ئة، وصديقة نظيفة طاقات املتجددة الطاقات �عت�� -

  .القادمة لألجيال اس��اتي�� �احتياطي عل��ا وتحافظ التقليدية، الطاقة
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www.carnegie.mec.org/2015/04/23/arpule.59869 )2017-12-17: االطالع تاریخ.(  
  2017 مارس 20: بتار�خ ، ائر�ةا��ز  اليوم أخبار للطاقة، العاملية الو�الة إحصائيات  سفيان،. ع - 6
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www.djazairess.com/akhbarlyoum/12782) .2017 دیسمبر 08: االطالع تاریخ.(  
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:   

ملالية�ال�������عت���من�أ�م�أدوات�السياسة�ا��دف��ذه�الدراسة�ا���ابراز�الدور�الذي�تلعبھ�الرقابة�ع���م��انية�الدولة�من�أجل�ا��فاظ�ع���املال�العام�وترشيد�النفقات�العامة،ال

��ا��زائر�من�خالل�ما�قامت�بھ�من��ستخدم�ا�من�أجل�دعم�التنمية��قتصادية،�وتحقيق�معدالت�عالية����الناتج�املح����جما���ع���جميع�قطاعات��قتصاد،�مع��شارة�ا�

  .الشفافيةاجراءات�ساعية�ملحار�ة�الفساد�وم�افحتھ�ووضع�قوان�ن�من�أجل�ا��فاظ�ع���املال�العام�و�عز�ز�

،�ال��نامج�التكمي���لدعم�النمو�2004ا����2001برنامج�دعم���عاش��قتصادي�من�ومن�أجل�تحقيق�معدالت�نمو�مرتفعة�عملت�ا��زائر�ع����نفاق�ع���عدة�برامج�تنمو�ة�أ�م�ا�

،�من�أجل�تحس�ن�مستو�ات�املع�شة�من�خالل�دعم�ا�لقطاع�2019ا����2014من��،�وال��نامج�ا��ما����للنمو 2014ا����2010،�و�رنامج�توطيد�النمو��قتصادي�من�2009ا����2005

ا��،�حيث��انت��سبة�النفقات�العامة�م��ايدة�و�ذا�راجع�باألساس�ا���ز�ادة�عدد�الس�ان��مر�الذي�دفع�بالسلطات�املعنية�التدخل�....التعليم�والقطاع�الص��،�قطاع�النقل

  .والتوسع����تقديم�مختلف�ا��دمات

  ترشيد�النفقات�العامة،�الرقابة�ع���املال�العام،�التنمية��قتصادية: 

 The goal of This study is to clarify the role played by the control of the state budget in order to preserve public 

money and rationalize public expenditure, which is the most important tools of the fiscal policy that it uses to support 
economic development and achieve high rates of GDP in all sectors of the economy, with reference to Algeria in combating 
corruption and putting laws in order to preserve public money and reinforce transparency. 

In order to achieve high growth rates, Algeria has worked on spending on several development programs, the most 
important are: the economic growth support( from 2001 to 2004),the  Supplementary program that supported  growth ( 
from 2005 to 2009), the Economic Growth establish Program ( from 2010 to 2014)  and  the five-year growth program 
(from 2014 to 2019), in order to improve standard living by supporting the education and health sectors, the transport sector 
etc, where the proportion of public expenditure increased and this is mainly due to the rise of population that prompted the  
government to intervene and expand the provision of various services. 

Keywords: rationalization of public expenditure, control of public finances, economic development. 
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�من� �تتدخل ��امة �أداة �أصبحت �حيث �ع���العصور، �إطار�التحول�الفكري ��� �املالية �مف�وم�السياسة �تطور لقد

��قتصادية�وظ�ور�أزمة�الكساد�ال���دعت�إ���ذلك،�ع��� خالل�ا�الدولة�لتوجيھ�ال�شاط��قتصاي�تزامنا�مع�التقلببات

سابقا،�بحيث�أن�الدولة�اليمك��ا�أن�تتدخل����س����مور��قتصادية�وإقتصار�ا�ع���تحقيق��من�عكس�ما�انت�عليھ�

ا���،و�ذا�التغ���ا��ذري�أعطا�ا�سلطة�واسعة�.....والدفاع�ومختلف�ال�شاطات�ذات�الطا�ع��جتما����التعليم�وال��ة

  .�سمح�ل�ا�بالتحكم����زمام��وضاع��قتصادية�السائدة�

ھ�الدولة�ا���تحقيق�مجموعة�من��شباعات�ال���تحمل�صفة�عدم��س�بعاد،�أي�تلك�ال���ال�يمكن�حصر�تتج  

عدد�املستفيدين�م��ا،�إال�أ��ا�وع���ا��انب��خر�تتجھ�ا���ا�شاء�مجموعة�اخرى�من�املشروعات�ال���ت�تج�مجموعة�من�

�� �تحقيق �أجل �ومن ��س�بعاد، �فكرة �تقبل �ال�� �وا��دمات �ع���السلع �العام ��نفاق �سياسة �استخدام �ا�� ��س�� ذا

��ذه� �عن �املسؤولة ��دارات �جميع ��� �و�عز�ز�الشفافية �العام �املال �ع�� �الرقابة �إح�ام �ضروررة �مع �املختلفة القطاعات

شباع،�امل�مة،�ألجل�ترشيد�النفقات�العامة�وعدم��در�ا�وتوج���ا��عقالنية�ل�ستفيد�م��ا�ا��ميع�وتحقيق�أك���قدر�من�� 

ضف�ا���ذلك�وضع�خطط�اس��اتيجية�توجھ��ذه��خ��ة�ا���املشروعات�ذات��نتاجية،�ل�سا�م�و�قدر�كب���من�تحقيق�

  .معدالت�نمو����جميع�املجاالت�والقضاء�ع���الفقر�والبطالة�وتحس�ن�املستوى�املع����

متطلبات�ترشيد��نفاق�العام؟�ما��و�ما�ية�: من��ذا�املنطلق�يمكننا�صياغة�اش�الية�بحث�نا�ع���النحو�التا��  

  دور�الرقابة����ترشيد�النفقات�العامة؟كيف��سا�م�النفقات�العامة����تحقيق�التنمية��قتصادية؟�

  :ولإلجابة�عن�عن��ذه��ش�الية�تطرق�بحثنا�ا���املحاور�التالية

من�أجل�ترشيد�النفقات�العامة�ال����عت���أداة�تكمن�أ�مية�املوضوع�من�أ�مية�الرقابة�ع���املال�العام�

  .�امة����يد�الدولة�من�أجل�تحقيق�التنمية��قتصادية

  :��دف��ذا�البحث�ا���الوصول�ا���مجموعة�من�ا��قائق�أ�م�ا

ü دف�ا���معرفة�الدور�الذي�تلعبھ�النفقات�العامة����تحر�ك��قتصاد�وتحقيق�التنمية��قتصادية�� 

ü معرفة�أ�مية�الرقابة����ترشيد�النفقات�العامة�وم�افحة�الفساد�والغش����مال�الدولة. 

ü متطلبات�نجاح�عملية�ترشيد�النفقات�العامة 

ü القواعد�ال���يجب�مراعا��ا�من�اجل�ارساء�الشفافية����القطاع�العام.  

نفقة�العامة�مع�تطور�دور�الدولة،�واختلفت�لقد�تطور�مف�وم�ال

النظرة�ا��ديثة�عن�النظرة�التقليدية�ل�ا،�كما�ترتب�ع����ذا�اختالف��ي�ل�النفقات�العامة�من�زمن�الدولة�ا��ارسة�ا���

   .زمن�الدولة�املتدخلة،�وع����ذا��ساس�سوف�نتطرق�ا����عض�من�جوانب�النفقات�العامة

رغم��عدد��عار�ف�النفقة�العامة�ووجود��عض��ختالفات�فيما�بي��ا�إال�أنھ�����صل�أن��ذه�.1

  :التعار�ف�ت�اد�متقار�ة،�ومن�ب�ن��ذه�التعار�ف�نذكر�م��ا�ماي��

���داف��- �تحقيق �أجل �من �عامة ��يئة �عن �صادرا �العامة، �املوازنة ��� �رصده �يتم �ما�� �نقدي �مبلغ ��� �العامة النفقة

 1.للمجتمع�القصوى 
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��س��الكية��- �وا��دمات �السلع �من �مش��يا��ا �ع�� �ا���ومية �و�ج�زة �الوزارات �ماتنفقھ �ا���ومي �باإلنفاق يقصد

��نتاج� �مدخالت �ع�� �و�نفاق �ا���ومي �القطاع ��� �العامل�ن �ومرتبات �أجور �ع�� �انفاق �من �ذلك ��� �بما و�س�ثمار�ة،

  .2الب�ية�التحتيةباإلضافة�ا����نفاق��س�ثماري�ع���

�من�� �البد �وقواعد �مبادئ �ا�� �أوج�ھ �مختلف ��� �العام ��نفاق �يخضع �أن �يجب ،

  .مراعا��ا�من�أجل�أن�يؤدي��نفاق�ا���ز�ادة�مستوى�ورفا�ية�املجتمع

ة�ا���تحقيق�أك���قدر�من�املنفعة�بأقل�ت�لفة��ع���قاعدة�املنفعة����أن�تتجھ�النفقات�العام.1.2

3 .ممكنة�أو�تحقيق�أك���رفا�ية�ألك���عدد�ممكن�من�املجتمع

�الرشد�.2.2 �وتحري �العام ��نفاق ��� �و�سراف �التبذير �عن ��بتعاد �القاعدة ��ذه �ع��

عدة��عظيم�املنفعة�املتحققة�من�انفاق�املبلغ�نفسھ،�أو�تحقيق�والعقالنية�عند��نفاق،�و�لغة��قتصاد��ع����ذه�القا

واليقصد�باإلقتصاد����النفقة�التقت�������نفاق�أي�ال���،�ولكن�يقصد�بھ�انفاق�ما�يلزم��4املنفعة�بأقل�ت�لفة�ممكنة،

5.كانفاقھ�م�ما�بلغ�مقداره�ع���املسائل�ا��و�ر�ة�وضرورة��بتعاد�عن��نفاق�ع���ما�و�خالف�ذل

�السلطة�. �ل��خيص�مسبق�من �لذلك�يجب�أن�تخضع �عامة �تصرف�ا��يئة �أن�النفقة�العامة �ع��

املختصة�أي�السلطة�ال�شر�عية�ال���ل�ا�فقط�حق�منح��ذا�ال��خيص�و��ون�ذلك�بقانون�خاص�واجب�التنفيذ�واليجوز�

والتقييد���ا��عد�وسيلة�فعالة�للمحافظة�ع����موال�العامة�من�ا��روج�عنھ�إال�بإست�ناء�قانو�ي،�إن�وجود��ذه�القاعدة�

  6.�سراف�والتبذير

من�ب�ن�الظوا�ر��قتصادية�ال���جلبت�إ�تمام��قتصادي�ن����ظا�رة�تزايد�النفقات�.

دية�بحتة�دون�ا��ذ��ع�ن��عتبار�درجة�نمو�العامة�و�ذا�مع�ز�ادة���م�الدخل�الوط��،�أي�أن�العالقة�بي��ما�عالقة�طر 

�ف��ا، �السائد �السيا��� �أو�النظام ��قتصادي �نوع�ن،��7الدولة �ا�� �العامة �النفقات �تزايد �وراء ��سباب �تحديد و�مكن

  .أسباب�ظا�ر�ة�وأخرى�حقيقية

ث��زمات��قتصادية�الدور�ة�نتائج�متعددة�أ��أت�ترتب�ع���قيام�ا��روب�وحدو 

الدول�املختلفة�ا���استخدام�أسلوب��صدار�النقدي�ا��ديد�عن�طر�ق�التوسع�����نفاق�العام،�والشك�أن�املبالغة����

  ي�تج��ذا�السلوك�إ���درجة�يتجاوز�معھ�ماتحتفظ�بھ�الدولة�من�غطاء�لعمل��ا�لورقية�سيؤدي�إ���حدوث�آثار�ت��مية�

�واليتوقف��مر�عند� ��ا�إنخفاض�قيمة�النقود�ودفع��سعار�نحو��رتفاع��ش�ل�ي�ناسب�مع�وحدة�ونوع�ذلك�الت��م،

 8.�ذا�ا��د�وإنما�ت���ب�آثار�ذلك�ا���النفقات�العامة�ف�س�ب�ز�اد��ا

�الطر � �إختالف �إ�� �العامة �النفقات �ز�ادة �ترجع �و�صفة�قد �ا���ومية �املحاسبة ق

�املوازنة� �عمومية �أن�اتبع�مبدأ �ا��سابات��عد ��� �القيد �طر�قة ��جمالية( خاصة ����املوازنة�) املوازنة �تقيد �أصبحت أين

�ز�ادة���م� �إ�� �النظام�يؤدي �أن��ذا �الوا�� �ومن �بي��ما، �املقاصة ��يرادات�والنفقات�دون�إجراء �للدولة�جملة العامة

 9.امة�ولكن����الواقع�ز�ادة�ظا�ر�ةالنفقات�الع

يختلف��ذا�العامل�عن�بقية�العوامل��خرى،�فز�ادة�النفقات�العامة�ال���ت��تب�عليھ�ل�ست��

���� �الس�ان �عدد ��� �والز�ادة �الس�ان، �عدد �بإزدياد �الدولة �نفقات �تزداد �أن �الطبي�� �من �إنھ �بل �بحتة، �ظا�ر�ة ز�ادة

تمنع�القيام�بمقارنات�الف��ات�املختلفة�ول�ي�نتا�ع�الز�ادة�ا��قيقية�يجب�أن�ت�ون�املقارنات�ب�ن�مقدار��نفاق�ا��قيقة�

 10.الذي��عود�ع���الفرد�الواحد�خالل�ف��ة�املقارنة،�أي�بقسمة��نفاق�الك���ع���عدد�الس�ان

ق�جديدة�للدولة�قد�ي��تب�عليھ�ز�ادة�ظا�ر�ة����إن�إ�ساع�مساحة��قليم�ن�يجة�لضم�مناط�

  11.النفقات�العامة
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�ملعا��ة� �تدخل�ا �وز�ادة �العامة �املشروعات ��� �وتوسع�ا �حياد�ا �عن �الدولة �تخ�� �نتاج ��

�مخ �ب�ن �املنافسة �عن �فضال �الكساد �ف��ات ��� �خاصة ��قتصادية �القومي�التقلبات �الدخل �فز�ادة ��قتصاديات، تلف

12.يمكن�الدولة�من�ز�ادة�إنفاق�ا

�مسؤولية الدولة�عن�أدى�إن�شار�ا�إ���تطور�الفكر�السيا����وإختفاء�فكرة�عدم

 13.النفقات�العانة�لتقديم�ا��دمات��ساسية�للمجتمع�تصرفا��ا،�كما�أن�ا�ساع��شاط�ا�و�عدد�وظائف�ا�ادى�إ���ز�ادة

�التمثيل� �مدى �إ�ساع �إ�� �املستقلة �الدول �عدد �وك��ة �الدولية �العالقات �تطور �أدى لقد

  14.الدبلوما����من�ج�ة�وتزايد�نفقات�إش��اك�الدول����املنظمات�الدولية�و�قليمية�من�ج�ة�أخرى 

اليقتصر��نفاق�العسكري�ع���مخصصات��جور�والرواتب�واملستلزمات�السلعية�وا��دمية��

ا��ار�ة�ال���تلزم�القوات�املس��ة�فقط�بل�أيضا�النفقات�املخصصة�إلست��اد�السالح�و�لفة�الصيانة،�و���العادة�التتم�

  15.بالعملة�املحلية�فقط�بل�تحتاج�إ���العملة�الصعبة

لقد�إزدادت�النفقات�العامة����العديد�من�الدول�تحت�تأث���عدة�عوامل�ذات�صيغة�مالية�صرفة�

  16:م��ا

 س�ولة���وء�الدولة�إ���القروض�خاصة�الداخلية�بما�ل�ا�من�إمتيازات�السلطة�العامة�-

 .وجود�فائض�����يرادات�-

  .املالية�العامة�مثل�قاعدة�وحدة�امل��انيةا��روج�ع����عض�القواعد�التقليدية��-

و���ن�يجة�عدة�عوامل�من�بي��ا�ز�ادة�تمركز�الس�ان����العواصم�واملدن�الك��ى�مما�ي�تج�عنھ�

17.ز�ادة�النفقات�املرتبطة�بتقديم�ا��دمات��ساسية

�وإ �الدولة �وظيفة �تطور �أدى �ا���از�لقد �ت��م �إ�� �متدخلة �دولة �إ�� �حارسة �دولة �من نتقال�ا

�النفقات� �ز�ادة �بالضرورة ��مر�الذي�يقت��� �بھ، �والعامل�ن �املوظف�ن �وإرتفاع�عدد �ومؤسساتھ �وإزدياد��يئاتھ ���ا �داري

18.العامة�ملواج�ة��ذه�الت�اليف

من�����1939عام�" خطة�تنمية�العالم"استخدم�مصط���التنمية�ألول�مرة����كتاب�

� �س�ي��"قبل ��19،"يوج�ن ��قتصادي �عرف�ا التنمية�"  BRUCE HERRICK AND CHARLS KINDLE BERGERحيث

� �ي�ون �الذين �لألفراد �خاصة �املادية �الرفا�ية ��� �التحس�نات �تتضمن �الفقر��قتصادية �ع�� �القضاء �منخفض، دخل�م

�من��NICOLAS KALDORوحسب��20،"و�مية،�املرض،�الوفاة�املبكرة �مجموعة �أ��ا �ع�� ��قتصادية �التنمية �عرف فقد

�ز�ادة� �تحقيق �ا�� �ال��اية ��� �و��دف �القومي، ��قتصاد �و�ي�ل �لتغي���ب�ية �وموج�ة �وتداب���معتمدة �وسياسات اجراءات

�متوس ��� �ودائمة �أفراد�سر�عة �من �العظ�� �الغالبية �م��ا ��ستفيد �الزمن �من �ممتدة �ف��ة �عن �ا��قيقي �الفرد �دخل ط

ف����غ���ا��وانب�الثقافية�والسياسية�و�جتماعية،�ف���ال�ع����غ������ا��انب��قتصادي�فقط،�ولكن�����21،"املجتمع

22.ة�بما�يتالئم�والقيم��خالقية�املتعارف�عل��ا�ع���التحديث�بما�ينطوي�عليھ��ذا�املف�وم�من��غ�������افة�جوانب�ا��يا

�ماتم� �اذا �وذلك �الوط��، �لإلقتصاد ��نتاجية �القدرات �ز�ادة ��� ��سا�م �اذ �للنمو��قتصادي �محر�ا �العام و�عت����نفاق

حيو�ة�توجھ��ذا��نفاق�نحو�قطاعات��قنصاد�بصورة���يحة،�ألنھ�اذا�تم�توج��ھ�نحو�القطاعات��قتصادية�الغ���

�الر�ود� �حدوث �ا�� �يؤدي ��مر�الذي �الدولة، �م��انية ���ز��� �حدوث �ا�� �يؤدي �العامة �امل��انية �لدعم �التدر�ايرادات وال��

  23.�قتصادي

�أساس� �وع�� �وحكمة ��عقالنية �وانفاق�ا ��موال ��� �التصرف �حسن ف�و��ع��

ـــــر،�و�تضمن�ترشيد��نفاق�ضبط�النفقات�واح�ام�الرقابة�عل��ا�والوصول�بالتبذير�و�سراف�رشيد�دون�اسراف�وال�تقتیـ ــ
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..2018مارس  14و 13يومي 

�املوارد� �من ـــــوى �القصـ ��ستفادة �ومحاولة ��نتاجية �الكفاية �وز�ادة �ضرور�ة، �الغ�� �النفقات �وتال�� ��د�ى �ا��د ا��

  25:د�النفقات�العامة�ع���عديد�العوامل�أ�م�ايتوقف�نجاح�عملية�ترشي و24 �قتصادية�وال�شر�ة�املتوفرة،

�أو�  �طو�لة �أ�داف ��انت �سواء �ا���ومية، �لل��امج �ودقيقة �وا��ة �أ�داف �تحديد بمع��

 .متوسطة��جل

�س�تع�ن�ع���منظومة�التخطيط�العمومية�تحديد�املشار�ع�وال��ام : ج�وفق����ظل�محدودية�املوارد،

 .سلم�لألولو�ات�حسب�درجة�إشباع�ا���اجات��فراد��ك���إ��احا

بمع���تقييم�مدى�كفاءة�وفعالية�أداء�الوحدات�و�ج�زة�ا���ومية�عند�قيام�ا� 

 .ب�نفيذ�ال��امج�واملشار�ع�املو�لة�إل��ا

ي�ب���ع���الدولة�أن��س���إ���تحقيق�أك���درجة�ممكنة� :

 .من�العدالة����توز�ع�املنافع�وا��دمات�الناتجة�عن�النفقات�العامة

من�أجل�التأكد�من�بلوغ�النتائج�املرجوة�من�النفقات�العامة�وفقا�ل��طط��

  .�اال���تم�وضع

تمثل�الرقابة�ع���املوازنة�العامة�الوسيلة�الفعالة�ملراقبة�كيفية�تحصيل��موال�العامة�وكيفية�صرف�ا،�ولذلك�ف���تمثل�

ع�الضمان�ا��قيقي�لتحقيق�الصا���العام�و�ستغالل��مثل�للموارد�املالية�املتاحة�للمجتمع،�و�س��دف��ذه�الرقابة�رف

مستوى��داء�وتجنب��ل�تبذير�أو�إسراف����املال�العام،�وح���تتحقق��ذه�الرقابة��ش�ل�فعال�يجب�ان�ت�ون�القوان�ن�

�الرقابة، �ع�� �القائم�ن �م�مة ��س�ل �الذي �تتم���باإلستقرار�ال�س�� �وأن �وا��ة �املالية �ومتا�عة��26واللوائح �مالحظة ف��

صيل�ا����اص�الذين�خول�ل�م�القانون�ذلك�والتحقق�من�مدى�مطابق��ا�النفقات�و�يرادات�ال���يقوم�بصرف�ا�وتح

للقواعد�واملقاي�س�املوضوعة�لتنظيم�ا،�كأن�يتأكد�من�أن��ل��ام�أو��مر�بالصرف�ا��اص�بنفقة�معينة�قد�تم�صرفھ،�

  27.فاملراقب�يقيم�املسؤولية�امللقاة�ع���عاتقي�مرتك����خطاء

تحتل�الرقابة�املالية�ع���تنفيذ�املوازنة�العامة�للدولة�أ�مية�بالغة�

  .لداخلية�وخارجية�والرقابية�القبلية�والرقابة�البعدية���ال�شر�ع�املا���ا��ديث�ماب�ن�الرقابة�ا

 :و�شمل��ذا�النوع�ع���ماي��

�الوظيف� �مف�ش �أوال �قبل �من �العامة �النفقات �ع�� �السابقة �الرقابة تمارس

�اح��ا �وع�� �القرارات �مشروعية �ع�� �الس�ر �يتو�� �امل�نية�العمومي �ا��ياة �و�س�� �بالتوظيف، �ا��اصة �التنظيمات م

�ثانيا �العامة، ��دارة �املالية،: ملستخدمي �لوزارة �املباشرة �للسلطة �يخضع �الذي �املا�� �املراقب �ال����28رقابة �الرقابة وتطبق

�ا��سابا �وع�� �امل��قة، �وامل��انيات �للدولة، �التا�عة �و�دارات �املؤسسات �م��انيات �ع�� ���ا �ل��ز�نة،�يل��م �ا��اصة ت

 29.وم��انيات�الواليات�والبلديات�واملؤسسات�العمومية

�التالية� �بالعمليات �للقيام �قانونا ��ع�ن ���ص ��ل �عموميا �محاسبا �30:�عد

موال�أو�السنات�والقيم�يقوم�بتحصيل��يرادات�ودفع�النفقات،�وضمان�وحراسة�� �21-90من�القانون��33حسب�املادة�

� �املادة �وحسب �املوجودات، �حسابات �حركة �وحفض�ا، ���ا �امل�لف ��36و�املواد �القانون �املحاسب��21-90من �ع�� و�جب

  31:العمومي�قبل�قبولھ�ألي�نفقة�أن�يتحقق�من

 مطابقة�العملية�مع�القوان�ن�و�نظمة�املعمول���ا

 .صفة��مر�بالصرف�أو�املفوض�لھ

 .شرعية�عملية�تصفية�النفقات�العامة
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 .توفر��عتمادات

 .أن�الديون�لم��سقط�آجال�ا�أو�أ��ا�محل�املعارضة

 .التأكد�من�تأش��ات�عمليات�املراقبة�ال���نصت�عل��ا�القوان�ن

عمال�املحاسبة�تصنف�الرقابة�املالية�املف�شية�العامة�ضمن�الرقابة�الالحقة�ع���أ

.من�خالل�ماتم�دفعھ�أو�تحصيلھ،�ولذلك�ف���تتم��عد�تنفيذ�املوازنة

�وا��ماعات� �الدولة �ألموال �البعدية �للرقابة �العليا �و�و�املؤسسة �املحاسبة �مجلس �طرف �من وتتم

�يمارس�ا �ال�� �ال��ملانية �الرقابة �ا�� �العمومية،باإلضافة �واملرافق �وواجبھ���قليمية �ومجلس��مة، �الوط�� �الشع�� املجلس

32.ان�يبقى�وفيا�لثقة�الشعب�و�ظل�يتحسس�تطلعاتھ،�و�ضطلع�بوظيفة�الرقابة����مدلول�ا�الشع��

إذا�أردنا�معرفة�واقع�الشفافية����املوازنة�العامة����ا��زائر�فانھ��ناك�عدة�

  :ة�مقدار�الشفافية�ال���تتمتع���ا�امل��انية�العامة�و����التا��محاور�لدراس

�الديون �- �أعباء �أو �النفقات �أو �باإليرادات �ذلك ��علق �سواء �امل��انية ��� �املقدمة �واملعلومات �البيانات  تفاصيل

� �وح�� �عل��ا �ا��صول �ل��م�ور �يمكن �ال�� �تلك ���ا �يقصد �واملعلومات ��خرى، �امل�مة ��مور �من ��مر�وغ���ا �تطلب وان

  .طلب�مقدم�من�طرفھ�إ���ا���ة�املخولة�ل�ا�إصدار�امل��انية

 .مدى�مشاركة�املواطن�ن����إعداد�ورصد�والرقابة�ع���امل��انية�-

 .مدى��ل��ام�ا���ومي�بإعداد�ا��سابات�ا��تامية�وتقديم�ا�لل��ملان�ملناقش��ا�-

  :�ل�س�ت�ن�IBPشراكة�املوازنات�الدولية� مؤسسة�وا��دول�املوا���يو���مؤشر�الشفافية�الذي�يصدر�عن

  2006  2008  2010  2012  2015  

  19  13  2  1  0  املؤشر

  88/104  83/100  89/94  79/85    الرتبة

https://www.internationalbudget.org

سؤ��من��91نقطة،�يقوم�ع���إجابات�م�ونة�من��100إ�����0عطي�مؤشر�املوازنة�املفتوحة�مجموعا�للدول�من�

� ��123ب�ن �من �و�ش���املجموع ��ست�يان �يضم�ا �وثائق��100-81سؤ� ��� �شاملة �معلومات �تقدم �املعنية �الدولة �أن إ��

�من� �و�ش���املجموع �معلومات�80- 61موازن��ا، �من��إ���تقديم �معلومات�قليلة،��60-�41امة�أما�املجموع ف�ش���إ���تقدي

�ش���إ���تقديم�معلومات���يحة�أو�عدم�تقدي�معلومات��20-�0ش���إ���تقدي�حد�اد�ي�من�املعلومات�ومن�40-21ومن�

  .ع����طالق

� �من ��خ��ة �الفئات �ضمن �ا��زائر�ف�� �أن �نالحظ �السابق �ا��دول �خالل �السنو �20-0ومن ��ل �ف���خالل ات

�سنة� �ففي �امل��انية، �حول �معلومات �ال�تقدم �ال�� �الدول �ضمن�املرتبة��2008مصنفة�ضمن �و����85من���79انت دولة،

� ��2015سنة �املرتبة �ضمن ���88انت �ب�ن �ال��104من �ا��زائر��ن �أن �ع�� �يدل �و�ذا ��خ��ة، �املراتب ��� �دائما �ف�� دولة

  .لدقيقة�حول�املوازنة�العامةيتمتعون�بحق�ا��صول�ع���املعلومات�ال��يحة�وا

  33:ومن�أجل�ارساء�الشفافية����موازنة�الدولة�يجب�ع���ا��زائر�مراعاة�ماي��

 �ل��ام�باملعاي���الدولية�لتحقيق�الشفافية����املالية�العامة�-

 .إشراك�املجتمع�املد�ي����جميع�مراحل�املوازنة�-

 .�يئات�العامة�املس��ة�للمال�العامدعم�الشفافية����قطاع�املحروقات،�و�دارات�وال�-

 .وضع�قانون�خاص�بالشفافية�-

��عز�ز�� �أجل �ا��زائر�من ���ا �قامت �ال�� ��جراءات �ب�ن من

  :الشفافية�والرقابة�ع���املال�العام�ماي��
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،�2003جو�لية��11قي�ملنع�الفساد�وم�افحتھ�املعتمدة�بمابوتو����قامت�ا��زائر�بالتصديق�ع���اتفاقية��تحاد��فر� ·

 34.ل���يع�و�عز�ز�قيام�الدول��عضاء�بإ�شاء��ليات�الالزمة�ملنع�الفساد�واملعاقبة�عليھ����القطاع�العام�وا��اص

 2003.35اكتو�ر��31توقيع�ا��زائر�ع���اتفاقية��مم�املتحدة�مل�افحة�الفساد�ب�يو�ورك�يوم� ·

· �� ��� ��20املؤرخ �ا���2006فيفري ���دف �الذي �وم�افحتھ، �الفساد �من �بالوقاية دعم��36:املتعلق

التداب���الرامية�ا���الوقاية�من�الفساد�وم�افحتھ،��عز�ز�ال��ا�ة�والشفافية�واملسؤولية�����سي���القطاع�العام�وا��اص،�

 .أجل�الوقاية�من�الفساد��س�يل�ودعم�التعاون�الدو���واملساعدة�التقنية�من

واملتعلق�بالوقاية�من�الفساد��2006فيفري��20املؤرخ�����01-06يتمم�القانون��2010اوت��26املؤرخ����� ·

  .1وم�افحتھ�وذلك�بإ�شاء�ديوان�مركزي�لقمع�الفساد�ي�لف�بم�مة�البحث�والتحري�عن�جرائم�الفساد

تطبيق�برامج��2001ش�دت�ا��زائر�منذ�

� �من ��قتصادي ���عاش �دعم �برنامج �و�� ��2001تنمو�ة �النمو�2004ا�� �لدعم �التكمي�� ��2005،ال��نامج ،�2009ا��

� �من �النمو��قتصادي �توطيد ��2010و�رنامج �2014ا�� �للنمو�من �ا��ما��� �وال��نامج �ا��2014، �وا��دو�املوا����2019 ،

   2016ا���2000يو���تطور�النفقات�العامة�من�

                                

�الف��ة� ��� �العامة �النفقات �مستمر��� �ارتفاع �أن �نالحظ �السابق �خال�ا��دول �تبلغ��من ��انت حيث

و�ذا��عود�ا����2004مليون�دينار�جزائري�سنة��1888930لتصل�ا����2000نار�جزائري�سنة�مليون�دي�1178122

�ل�ذا�� �املالية �املخصصات �بلغت �وقد �العامة، �النفقات ��� �التوسع �ا��زائر�سياسة �انت��ت حيث

مشروع،�استحوذ����15974ذا�املخطط�حوا���مليار�دينار�جزائري،حيث�بلغ�عدد�املشار�ع�املدرجة���525ال��نامج�حوا���

� ��ك���ب�سبة �النص�ب �ع�� �القاعدية �وال�يا�ل �الك��ى ��شغال �قطاع �حيث�40,1%ف��ا �لل��نامج، ��جمالية �القيمة من

�ا��زائري،ودعم� �الر�ف �ت�شيط �وإعادة �البطالة �من �ا��د �املع�شة، �مستوى �وتحس�ن �الفقر �من �ا��د �ا�� �دف

�الفالح ��قتصادي�ا�س�ثمارات �ال�شاط ��عث �بإعادة ��سمح �قاعدية ��يا�ل �و��يئة �واملتوسطة، �الصغ��ة �واملؤسسات ية

�من� ��جما�� �املح�� �الناتج �ل��زائر�وز�ادة ��قتصادي �الوضع ��� �تحسن ����يل �تم �املقابل �و�� �ال�شر�ة، �املوارد وتنمية
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�دينار�جزائري �3948273,6 �� مليون � 2000سنة � �د�5895856,8ا�� �مليون �سنة ��سبة� 2004ينار�جزائري �بلغت �حيث ،

،أما�الف��ة�املمتدة�من2004سنة�% 20,90ل��تفع�ا����2000سنة��%20,76النفقات�العامة�من�اجما���الناتج�املح���

�من�أجل�استمرار�ة�ال��امج�التنمو�ة�ال���طبقت����ال��نامج�وال���ش�دت��

�وصلت�سنة�السابق� �حيث �النفقات�العامة �ا����2052037ا����2005واملالحظ�استمرار�ز�ادة مليون�دينار�جزائري�لتصل

مليار�دينار�جزائري،�اعطى��2202,7،�وقد�خصص�ل�ذا�ال��نامج�مبلغ�ما���قدره�2009مليون�دينار�جزائري�سنة��4246334

�وم�افحة �للس�ان �املع�شة �ظروف �لتحس�ن �كب��ة �التحتية�ا�مية �الب�� �وعصرنة �العامة �ا��دمات ا���...الفقر�وحس�ن

مليون�دينار�جزائري��7225856,9  2005،حيث�حققت�نتائج�ايجابية�����ذه�الف��ة�حيث�بلغ�الناتج�املح����جما���سنة�

اتج�املح���مليون�دينار�جزائري،�حيث��انت��سبة�النفقات�العامة�من�اجما���الن�9922994,1وصل�ا����2009و���سنة�

� �سنة ���2005جما�� ��%17,10حوا�� � �ا�� �ترتفع �لتعود �السابقة �بالسنوات �مقارنة �منخفضة ��%25,65و�� ،�2009سنة

 حيث�ش�دت�ف��ة�،�2006بتحسن�قوي����الرصيد��جما���مل��ان�املدفوعات�مقارنة��سنة��2007تم��ت�سنة�

مليون�دينار�جزائري،�لتصل��4466940  2010يمة�النفقات�سنة�حيث���لت�ق�

مليار�دينار��21,214،حيث�بلغت��س�ثمارات�العمومية�����ذه�الف��ة�حوا���2014مليون�دينار�جزائري�سنة��6995800ا���

�من� �املح����جما�� �ارتفع�الناتج �حيث �جميع�قطاعات�التنمية، �ل�شمل �سنة��مليون�دينار �12028301,7جزائري جزائري

،�وضعت�ا���ومة�برنامج�آخر�و�و�2014مليون�دينار�جزائري�سنة��55681330,8ا����2010

إن�ا���ومة�بال�سبة�للف��ة�ا��ماسية�القادمة�ستعكف�ع���حشد��ل�الوسائل�الضرور�ة�من�أجل��

املع�شة�والقضاء�ع���البطالة�وتحقيق�معدالت�نمو�كب��ة،�حيث�وصلت��تجسيد��ل���داف�املقررة�من�تحس�ن�ظروف

� �سنة ��ش�ر�من �ال�سع �خالل �العامة �النفقات ���2016سبة �املح����5494500ا�� �الناتج �وارتفاع �دينار�جزائري مليون

�% 3,76جما���ا���مليون�دينار�جزائري�من�نفس�السنة�ووصل�معدل�النمو����الناتج�املح���� ��59683516,3جما���ا���

�توف���مختلف� �من�أجل �الدول �تدخل �وز�ادة �عدد�الس�ان �ز�ادة �العامة�ا�� ����النفقات �و�عود�الز�ادة �السنة، �نفس من

  .ا��....ا��دمات�من��عليم�و��ة

�املنظومة� ��� �أساسيا �مطلبا �ا��اص �القطاع �أو�ح�� �العام �القطاع ��� �والشفافية �الرقابة �قواعد �ارساء �ش�ل

املالية،�حيث�سعت�ا��زائر�ا���بذل�ج�ود�����ذا�املسار�وذلك�سعيا�لتحقيق�التنمية��قتصادية�من�خالل�صياغة�عدة�

  .معتمدة����ذلك�ع���النفقات�العامة�كأداة��امة����تمو�ل��س�ثمارات�العمومية�2001برامج�تنمو�ة�منذ�

  :ع���العموم�توصلنا�من�خالل��ذه�الدراسة�ا���ماي��

 .لنفقات�العامة�م�مة����دعم�البلد�بمختلف�قطاعاتھ�إال�أن�ز�اد��ا�قد��عود�سلبا�ع���الوضع��قتصاديأن�ا ·

�عز�ز�الرقابة�والشفافية��سا�م����ترشيد�النفقات�العامة�و�ذا�ما�تفتقده�ا��زائر�رغم�محاوال��ا�وا���ود�املبذولة���� ·

�التتوفر�ع��� �ال�� �الدول �ضمن �مازالت �الصدد،�ف�� �ب�ن�الدولة��ذا �الثقة �ا�عدام �يؤدي�ا�� �مما ����املعلومات الشفافية

 .والشعب

�عود��سباب�وزراء�ز�ادة�النفقات�العامة����ا��زائر�ا���ز�ادة�عدد�الس�ان�الذي�جعل�من�الضروري�ز�ادة�التدخل� ·

 .من�أجل�توف���الظروف�املع�شية�ا��يدة�من��عليم�و��ة�وغ���ا

�ا · �خالل �ا��زائر�من �تدخل �املحروقات�رغم �قطاع �ع�� �قائم �ألنھ �ضعيف �ا��زائري ��قتصاد �يبقى �التنمو�ة ل��امج

 .وم�دد���ذا��خ��

�من� · �معدالت �أع�� �ا�� �للوصول �تنمو�ة �خطط �ووضع �دعم�الرقابة �أجل �وج�ود�من �محاوالت �وسط وتبقى�ا��زائر���

 .النمو��قتصادي
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�ا���عدد�من�التوصيا �من�أجل�انطالقا�مما�سبق�توصلنا ت�ال���من�شأ��ا�يمكن�أن��سا�م�����عز�ز�الشفافية�والرقابة

  :ترشيد�النفقات�العامة�والوصول�ا���أ�داف�ومتطلبات�التنمية��قتصادية

 .العمل�ع���تحديث��نظمة�وال�شر�عات�املتعلقة�بالرقابة�والفساد��داري  ·

 .ضرورة�التوعية�الدور�ة�للمسؤول�ن�بأ�مية�الشفافية� ·

 .ذ�اجراءات�صارمة����حق����اص�املسا�م�ن����الفساد��داري�ومعاقب��ماتخا ·

 .العمل�ع���اصالح�مؤسسات�الدولة�واخضاع�ا�لقوان�ن�املساءلة ·

 .ع���الدولة��فصاح�ا��قيقي�عن�املعلومات�والبيانات�و�حصائيات�ل��م�ور�من�أجل�إعادة�الثقة�املفقودة ·

 .ب�صرف�ا�لتجنب�ظا�رة��در�املال�العام،�وتوج���ا�نحو�القطاعات��نتاجيةتقدير�جيد�لقيمة�النفقات�ال���يج ·

                                                             
  2012�،43،مكتبة�الوفاء�القانونية�لل�شر،�سكندر�ة،�1،طأحمد�عبد�السميع�عالم،. د - 1
2
  242،�ص2011،السعودية،�3،�مكتبة�املتن���لل�شر�والتوز�ع،�طفر�د��ش���طا�ر،عبد�الو�اب�أم�ن، - 

  52،�ص�2014،�عمان،�1،�دار�املنا���لل�شر�والتوز�ع،�طمحمد�خصاونة،�.د - 3
4
  59،ص�2011،�عمان،�1دار�دجلة�لل�شر�والتوز�ع،�ط�سعيد�ع���محمد�العبيدي،� - 

5
  95،�ص�2001،�دار�ز�ران�لل�شر�والتوز�ع،�عمان،��ردن،�ع���محمد�خليل،�.د - 

6
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8
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صص�علوم�اقتصادية،�،�اطروحة��نيل�درجة�دكتوراه�دولة،�تخدراو����مسعود،� -9 

  .170،�ص��2006-2005جامعة�ا��زائر،�

�العلوم�شعبان�فرج،� -10  ،�أطروحة�نيل�ش�ادة�الدكتوراه���

  .81،�ص�2012-�2011قتصادية،�تخصص�نقود�ومالية،�جامعة�ا��زائر،�
  .220،�ص�2004دار�ا��امعة�ا��ديدة�لل�شر�والتوز�ع،��سكندر�ة،�مجدي�ش�اب،� - 11
12
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14
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  .85شعبان،�فرج،�مرجع�سابق،�ص� - 15
16

  .48،�ص�2003دار�العلوم�لل�شر�والتوز�ع،�ا��زائر،��سري�أبو�العال،�.محمد�الصغ����ع��،�د.د - 
  .188املجيد�قدي،�مرجع�سابق،�ص��عبد.د - 17
18

  .�49سري�ابة�العال،�مرجع�سابق،ص�.محمد�الصغ����ع��،�د.د - 
19

  .2008،�عمان،�1عماد�الدين�لل�شر�والتوز�ع،�ط�،�شار�محمود�قبالن،� - 
20 - Jacques .v .dinavo, ,Green Wood publishing 

Group,Inc;USA,1995,p23. 
21

  . 302،�ص�2008،�عمان،��ردن،�1،�دار�املس��ة�لل�شر�والتوز�ع،�طمحمود�حس�ن�الوادي،�داحمد�عارف�العساف،�.د - 
22

  .338،�ص2008دار�ا��امعة�ا��ديدة�لل�شر�والتوز�ع،��سكندر�ة،��ايماط�عطية�ناصف،�.د�- 

 
23

،�اطروحة�نيل�ش�ادة�دكتوراه�علوم����العلوم�عادل�زق��،� -

  .14،�ص2015- 2014حمد�خيضر،��سكرة،��قتصادية،�جامعة�م
24
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25

تقييم�آثار�برامج�: �،أبحاث�املؤتمر�الدو� بلعاطل�عياش،�نوي�سميحة،�-

  .6- 5: ،�ص�ص1،جامعة�سطيف�2013مارس��12-2014�،11ا�����2001س�ثمارات�العامة�وا�ع�اسا��ا�ع���ال�شغيل�و�س�ثمار�والنمو�خالل�الف��ة�من�
26
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27
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28
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29
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  بلغة�البحث :

�إ��� �الدراسة �وضع�حلول�ت��دف �إ�� ���دف�الدراسة �ج�ة�أخرى �ج�ة�ومن ��ذا�من �العالم ��عا�ي�م��ا �ال�� �املشكالت�البي�ية �وحصر�أ�م قديم

�ي�أكسيد�ال�ار�ون�وتأث��ه�ع���الب�ئة�وتوصلت�الدراسة�إ���عرض�مجموعة�من�املشكالت�ال���تؤثر�ملش�لة��غ���املناخ�الناتج�عن�انبعاثات�غاز�ثا

��ماية�الب�ئة�من��نبعاثات�الناتجة�عن�غاز�) نموذج����مكعب(ع���الب�ئة،�وقدمت�الدراسة�عرض�وشرح�حول�نموذج�صندوق�النقد�الدو���

  .خرى���ماية�الب�ئة�تتما����ومتطلبات�التنمية�املستدامةثا�ي�أكسيد�ال�ار�ون،�كما�قدمت�الدراسة�حلول�أ

.نموذج����مكعب،�الب�ئة،�صندوق�النقد�الدو��،�التنمية�املستدامة،�غاز�ثا�ي�أكسيد�ال�ار�ون  

 The study aims to present and limit the most important environmental problems facing the world on the one 

hand, and on the other hand, the study aims to develop solutions to the problem of climate change caused by carbon 
dioxide emissions. and its impact on the environment. The study revealed a range of issues that affect the 
environment, and gave a presentation and explanation of the IMF model (CC model) to protect the environment from 
carbon dioxide emissions. other solutions to protect the environment in accordance with the requirements of 
sustainable development. 

 : G-cube model, Environment, IMF, Sustainable development, Carbon dioxide. 
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ال�شك�أن�العالم�أصبح�مقتنعا�تمام��قتناع�بأ�مية�معا��ة�املشا�ل�البي�ية�خصوصا����مجال�حماية�الب�ئة�

�ال �م�ونات ��افة �ع�� �ع��ا�آثار�خارجية�سلبية �ي�تج �ال�� �لأل�شطة �املؤسسات �مزاولة �مخاطر�التلوث�الناتج�عن ب�ئة،�من

� �سنة ��ست�و�ولم �ا�عقد �الذي �الب�ئة �حول ��ول �اقرار�املؤتمر�الدو�� �منذ �واحدة"شعار��1972خاصة �وع����ذا�"أرض ،

���� �كذلك �واملتمثل �ا��وي، �الغالف �سالمة �ازاء �املش��كة �تبعي�نا ��� �املتمثل �ال��ابط �من �جديد �ش�ل �عن املؤتمر�آنذاك

  .ا�ي��تب�عليھ�ش�ل�جديد�من�التبعية��قتصادية�املش��كةالتلوثات�العابرة�ل��دود�والشاملة،�و�و�م

�تزداد� �اقتصادية �آثارا �ل�ا �الدولية �التلوثات �فإن �جان��ا �ومن �متناميا، �بي�يا ��عدا �تك���� ��قتصادية فاملبادالت

�املخاطر�العاملية �فإن �ثم �ومن ��زون، �بطبقة �أو�املساس �التغ���املنا�� �حالة ��� �وخيمة �تصبح �بل �الب�ئة��شدة ���دد ال��

تكرس���ائيا�ترابط��قتصاد�والب�ئة�ع���الصعيد�الدو��،�و�و�ما�أدى�إ���ميالد�مف�وم�التنمية�املستدامة،�العبارة�ال���

  .1992أعتمدت�بمدينة�ر�و�ديجان��و�سنة�

تم�ا�شاء�العديد�من�ولقد�تجسد���تمام�الدو���بالب�ئة�من�خالل�عقد�الندوات�واملؤتمرات�املحلية�والدولية�و 

التنظيمات�البي�ية�ك��نامج��مم�املتحدة�للب�ئة�وال��نة�الدولية�للب�ئة،�كما�تم�وضع�العديد�من�ال��امج�وا��طط���ماية�

�التنمية� �ملتطلبات �وفقا �الب�ئة ���ماية �املكعب ��� �برنامج �باسم �املعروف �الدو�� �النقد �صندوق �برنامج �م��ا الب�ئة

  حتوى��ذا�النموذج؟�وما����أ�م���داف�البي�ية�ال���ير���تجسيد�ا�من�خاللھ؟�املستدامة،�فما��و�م

،�لقد�أصبح�العالم�أك����عقيدا،�و�دت��رض�أك���عرضة�لتأث��ات��شاطات���ســـان�ال���تقود�إ���تد�ور�الب�ئة

�با��طر   .وأصبح�الناس�أك���شعوراً

ومـا�تد�ـور�الب�ئة�إال�ن�يجة��س�ثمار�القوي�ملجمل�املوارد،�ولبعض�كيفيـات��س��الك�و�نتاج�خاصة����الدول�

املصنعة،�فنفاذ�املواز�ن�الطبيعية�الك��ى�يمكن�أن�يقــود�إ����ارثة�إي�ولوجية�واقتصادية�عاملية،�وتملك�الدول�مسؤولية�

ذلك،�حيث�يمك��ا�التقليل�من�نتائج�التلوث،�ومازالت�ال�وة�ت�سع�ب�ن�الدول�املتطورة،�والدول�السائرة����طر�ق�النمو����

  .فـي��ــذا�املجال�و���مجاالت�أخرى 

��� �وخطور��ا ،��نفجار�الس�ا�ي: مكن�حصر�املشكالت�البي�ية�من�حيث�أ�مي��ا

  : 1التلوث�بمختلف�أنواعھ،�است��اف�موارد�الب�ئة،�ولعل�أ�م�املشكالت�البي�ية�ال���تواجھ�العالم����

�ا��يــوي : ارتفــــاع�حـــــرارة��رض�- �املحيط ��� �تطلق �ال�� �ا��رار�ة ��شاطا��م��إن�الطاقة �ومن �الناس �أجســـام �من ��ـــي ك�ل

�ك�ل،� �ا��يوي �املحيط �حرارة �بدرجة �ارتفاع �يحدث �أن �إم�ان �من �تخوف �ف�ناك �وا��رائق، �النقل �ووسائل الصناعية،

  2.و�التا���يتعرض�املناخ�العال���لتغي���لن�ي�ون����صا�����سان�ع���أي�حال

���الغالف�ا��وي،�و�س�تھ����ال�واء� �CO2ع���ب��ك���غاز�) GLOBAL WARNING(إن�ظا�ـرة��حتباس�ا��راري�

��300: تقدر�بـ �أنھ ��� �وا��طر�يكمن �مستمرة، �بصورة �الغاز�يزداد�ترك��ه �و�ذا �ا��اف �ال�واء ��� �باملليون �إ���" جزء يؤدي

�الز  �تأث���الب�ت �بفعل �ا��ار�� �الفضاء �إ�� ��رضية �جو�الكرة ��� �ان�شار�ا��رارة �من �ارتفاع��قالل ��س�ب �مما جا��،

  .معدالت�درجات�ا��رارة�ع���سطح�املعمورة

ــــــة��وزون �- �ش�ل��وزون�درعا�واقيا�يحيط�باألرض�ليح���ا��ياة�فوق�ا�من��شعة�فوق�البنف��ية�ذات�: تآكـــل�طبقـ

جـواء�العليا�للغالف�ا��وي�الذي�و�بامتصاص��ـذه��شعة�يصبح��وزون�املصدر�ا��ـراري�الوحيد�فـي�� . الطبيعة�الضارة

�لم�من�سطح��رض�و�ؤدي�نقص�ترك����وزون����املجرة�السمو�ة�إ���سلبيات��60 – 40يكـون�منطقـة�دافئة�ع���ارتفاع�

وتتمثل��عض��خطار����ز�ادة��عرض�ال�شر�لألشعة�فوق�البنف��ية����ز�ادة��صابات��سرطان�ا��لد�والوفيات�. ش��

�امل ���سان،�ن�يجة��ذا �بجسم �ج�از�املناعة �فإنھ�يؤثر�ع�� �أيضا ��رضية، �الشمالية�من�الكرة �املناطق ��� �وخاصة رض،

  .وغ���ذلك�من�تلك�املخاطر
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ــــة�- ـــ القنابل�ال�و�التيـة�والنيوترونية�وغيـر�ا،�: إن�مـا�استجد�من�أنـواع�القنابـــل�الفتاكة�واملدمـــرة،�مثل: التفجيـــرات�النوو�

�تدميـر�طبقة�ل�ـ �ع�� ��عمـل �و�ل�ـا �تخلف�ـا، �ال�� �وا��ـرارة �و�شعاعـات �الغـازات �من �القدر�ال�ائـل �حيــث �من ��ائلة �آثارا ا

أمـا�بال�سبة�لألضـرار�ال����سب��ــا��ذا�املشكـــل�فاختالالت�عامليـة�ضـــارة����منــاخ��رض�علما�بأن�مركبات�ال�لور،� .�3وزون 

  .���ضمن�غازات��حتباس�ا��راري�املحتملةو�لورو�كر�ونات،�

  .إ��....ال����عت���الرئة�ال���ي�نفس�م��ا�العالم�وذلك�من�خالل�حرق����ار�وقطع�ا: تدم���الغابات��ستوائية�-

م�ع���ومع�بداية�القرن�الواحد�والعشر�ن�بدأت�ت�بلور�عقيدة�بي�ية�جديدة�ت�نا�ا�البنك�العال���لإل�شاء�والتعم���تقو �����

  : عشر�مبادئ�أساسية

  تحديد��ولو�ات��عناية؛ -

 �ستفادة�من��ل�دوالر؛ -

 اغتنام�فرص�تحقيق�الر�ح�ل�ل��طراف؛ -

 أدوات�السوق�حيثما�ي�ون�ممكنا؛ -

 �قتصاد����استخدام�القدرات��دار�ة�والتنظيمية؛ -

 العمل�مع�القطاع�ا��اص؛ -

 �شراك�ال�امل�للمواطن�ن؛ -

 حقق�نجاحا؛توظيف�الشراكة�ال���ت -

 تحس�ن��داء��داري�املب���ع���الكفاءة�والفعالية؛ -

 .إدماج�الب�ئة�من�البداية -

��ماية�الب�ئة�يجب�توفر�معاي���لقياس�درجة�التلوث�للعناصر�امل�ونة�للب�ئة�مـن�ج�ـــة�ووجود��

�درج �قبول �ع�� �واملحافظة �للرقابة �متنوعة �وسائل �تمتلك �إال�بإيجاد��يئات �ذلك �يتم �ولن �البي��، �التلــوث �مـن �معينــة ة

�منھ�بصفــة���ائيــة�مـــن�أجــل�حمايــة�الب�ئـــة،�ثــم�أن�وضــع��ــذه�املعاييـــر�م ـــن�معاي���موضوعية�لقياس�درجـــة�التلوث�ل��د

  :  4اي���يمكن�إجمال�ــا��اآل�ي�شأ��ــا�أن�تجد�الوسائل�القانونيــة�و�قتصادية�مجاال�لتطبيق�ا،�و�ذه�املع

لتحليل�ا،�وقيـاس�درجة�تلو��ـا�) وامليـاه �ال�ـواء(و�تمثل����أخذ�عينة�مـن�الوسـط�املعرض�للملوثـات�: معيـار�الوسط�الب�ئـي�-

  .ومقارن��ـا�بالدرجـة�املسمـوح���ا�علميا

املصا�ـع�والسيـارات�خالل�ف��ة�زمنية�معينة،�ومقارن��ا��و�و�تحديد�كمية�امللوثات�املنبعثة�من: مقيـاس�انبعـاث�امللوثـات�-

  .كذلك�بالكمية�املسموح���ا

و�ع���قياس�مدى�توفر��عض�الوسائل�ملعا��ة�ما��شاء�مــن�التلوث،��وجوب�وضع��ج�زة�: معيار�توفر�شروط�ال�شغيل�-

 .����عض�املصا�ع�للتقليل�من�انبعاث�التلوث

���قياس�امللوثات�ال���تحتو��ــا��عض�السلـع�علــى�أسـاس�ا��صائص�الكيماو�ة،�و�الف��يائية�و�ع: مقيـاس�السلـع�املنتجـة�-

  .وتحديد�ا��ـد��ق����املسموح�بھ���يا) مثل��صباغ�واملواد�املحفظة(امل�ونة�ل�ا�

�� ����حياة��عت���ال� ب�ئة�رقما�م�ما

��سان��مر�الذي�دفع�بھ�إ���ادراج�ا����جداول�واتفاقيات�و�روتو�والت�أعمال�و�انت�أ�م��ذه��تفاقيات�اتفاقية��مم�

  .2008،�ووصوال�إ���برنامج�صندوق�النقد�الدو������2007،�ومؤتمر�با����1997طار�ة،�و�روتو�ول�كيوتو��1992املتحدة�

،�ال����1992عت���اتفاقية��مم�املتحدة��طار�ة��شأن��غ���املناخ�لعام�

بلدا�الوثيقة�املرشدة�لألعمال�الدولية�����ذا�الصدد�وسعت��تفاقية�إ���تث�يت�ترك��ات�الغازات����الغالف��192قبل�ا�

جانب���سان����النظام�املنا��،�ع���أساس��نصاف�ووفقا�ملسؤليا��ا�ا��وي�عند�مستوى�يحول�دون�تدخل�خط���من�

املش��كة،�وإن��انت�قدرات��ل�م��ا�متباينة�،�وأشارت��تفاقية�إ���أنھ�ي�ب���أن�تتو���البلدان�املتقدمة�النمو�) أي�الدول (
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لظروف�ا��اصة�للبلدان�النامية،�كما�أقرت��طراف�زمام�القيادة����م�افحة��غ���املناخ،�و�ع��ف�باالحتياجات�املحددة�وا

�تفاقية�بأن�لألطر�أفق��عز�ز�التنمية�املستدامة،�فا��ا�تتذرع�باملبدأ�التحوطي�القائل�بأنھ�حيث�توجد���ديدات�بحدوث�

�تداب���ملنع� �اتخاذ �لتأجيل �عل���قاطع،�كس�ب �يق�ن �باالفتقار�إ�� �ال�ي�ب���التذرع �أو�غ���قابل�لالصالح �جسيم �غ���ضرر

  . 5املناخ

،�ثم�دخلت�إ���1992قمة��رض�لعام� وطرحت�اتفاقية��مم�املتحدة��طار�ة�املتعلقة�بتغ���املناخ�للتوقيع�خالل

�بالتوقيع�ع����تفاقية،�باإلضافة�إ����165قام� وقد. 1994مارس�/آذار�21ح���التنفيذ�يوم� أن� بيد. من��طراف�186بلداً

�الصناع �البلدان �تقليلمعظم �إ�� �الرامي �التطو�� �ال�دف �تحقق �لم �ال��� ية �ال�سب �إ�� �السامة �الغازات �من انبعاثا��ا

   2000.6عام� ،�وذلك�بحلول 1990تحددت�عام�

���مدينة�كيوتو،�ولقد�دخل��1997ا�عقد�مؤتمر�كيوتو����د�سم���من��

�ف��اير� ��� �ع���2005ح���التنفيذ �الصناعية �البلدان ��ول �املرفق ��� �املدرجة �البلدان �تقدم �أن �ع�� �ال��وتو�ول �و�نص ،

،�و�عفى�البلدان�1990من�مستوايا��ا����عام�% 5ب�سبة��2013العمل��ش�ل�جما���ع���تخفيض��نبعاثات�قبل�عام�

����نبعاثات�وقد�صادق�ع����ذا��تفاق�ح����غ���املدرجة����املرفق��ول�أي�البلدان�النامية�من�التخفيضات��لزامية

  . 7أ�أك���مبعث�للغازات�رفضتھ.م.بلدا�رغم�أن�الو�174الوقت�الرا�ن�

  :وتوصل�املشار�ون�����ذا�اللقاء�إ���النقاط�التالية

تحقيق�أمال�ا�ال�يجب�تفس���التنمية�املستدامة�بالكيفية�ال���تؤدي�إ���ابقاء�التخلف�����عض��نظمة�مما��عيق�ا�����-

  .املشروعة����تحس�ن�مستوى�مع�شة�س�ا��ا

-�� �والتوز�ع ��س��الك �أنماط ��� �املوجودة ��عتبار�الفوارق ��ع�ن �املستدامة �التنمية �تأخذ �أن �وأخرى�(يجب �غنية دول

  ).فق��ة

�الو���- ���لق �السائدة �القيم �أنظمة ��� �املوجودة ��عتبار�الفوارق ��ع�ن �الشاملة �التنمية �تأخذ �الضروري��أن الدو��

أ�منھ،�مما�جعل�.م.��أن��ذا��تفاق�واجھ�انت�اسة�كب��ة�ع���اثر�ا���اب�الو. و�حساس�الشامل�باملسؤلية�والتضامن

�من� �املتو�� �ال�دف ��ان �وقد �السل��، �املوقف ��ذا �من �و�متعاض �القلق �الكث���من �تبدي �واليابان ��ورو�ية الدول

�تخف �كيوتو�يتمثل��� �ب�ن�بروتو�ول ����الف��ة�ما �املتقدمة �الصناعة����الدول �من �املنبعثة �الغازات ،�2012إ����2008يض

�ي�� �كما �املحددة �ال�سب �: و�انت �الو%6اليابان �.م.، �%7أ ��ورو�ي ��تحاد �الو8%، �ا���اب �أسباب �وتكمن �وفقا�.م.، أ

لن�يتم�بفعالية�مما�يؤدي�إ���ا��اق�أضرار�بالغة��)اليابان�و�تحاد��ور�ي(لرؤ���ا�أن�تخفيض�الغازات����الدول�املتقدمة�

�الو ��� �املحلية �الو.م.بالصناعات �ا���اب �إن �أخرى �و�عبارة �ضد�.م.أ، �قوي �تناف��� �وضع ��� �سيجعل�ا �ال��وتو�ول �من أ

زداد�الدول�واملناطق��خرى،�ون�يجة�لذلك�سيفقد��تحاد��ور�ي�واليابان�مواقع�م�التنافسية�ضد�أمر��ا�من�ناحية�وت

  .8منافس��م�ضد�الص�ن�وال�ند�ودول�أور�ا�الشرقية�من�ناحية�أخرى 

���جنوب�افر�قيا�قمة�با���و�ان�ال��ك���منصبا�حول�ظا�ر�ي�الفقر��2001سبقت�قمة�جو�امسبورغ�: 2007مؤتمر�با����-

� �حظر�ا �حيث �العام �الرأي �ا�تمام �القمة ��ذه �أثارت �ولقد �الب�ئة، ��104وتد�ور �وح�ومة �دولة �رئ�س �21000وأكثــر�من

ي�تمون�لل��افة�،�وما��انت��ذه�التظا�رة��4000منتمون�ملنظمات�غ���ح�ومية،�و�8000منـدوب�و�����9000ـص�م��م�

  . 9لتصل��ذا�ا���م�من�املشاركة�لو�ال�أ�مية�املوضوع�وخطورتھ�ع���مستقبل�ال�شر�ة

،�وقد�تم�وضع�جدول�أعمال�وجدول�زم���لوضع���2007د�سم��14إ���13ثم�جاء�مؤتمر�با���الذي�ا�عقد����الف��ة�من�����

بمساعدة�مالية�( اتفاق�التخفيف�الالحق�ل��وتو�ول�كيوتو�إ���جانب�مساعدة�البلدان�الفق��ة�ع���التكيف�مع��غ���املناخ�

�الو) وتقنية�محسنة �مما�عة ��س�ب �وذلك �للتخفيف �محددة �ع���أ�داف �عن��تفاق �املش��ك�ن���زو �أ�بدرجة.م.ولكن

  .10أو��
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11:  

ü غاية��2009مؤتمر��و���اغن�� �إ�� �انبعاث�غاز�الدفيئة �����ذا��2020ع�دت����الدول�بتخفيض �اسرائيل �و�ع�دت ،

 ؛2020باملائة�ح���سنة��20املؤتمر�ع���خفيض��سبة�

ü ومؤتم� �السيا��� �مؤتمر��و���اغن �سا�م ��ان�ون �2010رات �2011،�دير�ان �الدوحة �اتفاقية��2012، �أسس �تأكيد ��

 �مم�املتحدة�فيما�يخص�بتغ���املناخ؛

ü � ��2015مؤتمر�بار�س ��� �التوصل �تم ��غ���املناخ، �حماية��12/12/2015لبحث �ع�� �الدول �اتفاق �املؤتمر�إ�� ��ذا ��

ألف��40وقد�شارك�����ذا�املؤتمر��2020اث�مع�حلول�الكرة��رضية�من�انبعاث�غاز�الدفيئة�من�خالل�تخفيض��نبع

  .ممثلمن�الدول��طراف�واملنظمة

�ل�ذا���          �ت�اليف�السياسات�املوج�ة�للتصدي �ت�ون �ع���الب�ئة،�وخطر�أن �وتأث��ه �التصدي�لتغ���املناخ يطرح�مش�ل

� �صناع �أوساط ��� �كب��ا �جدال �و�ا�ظة �فور�ة �الالزمة�املش�ل �السياسات �اعتماد �بحتمية �يجمعون �الذين السياسات،

�فعال� �حدثت �ال�� �آثار��نبعاثات �مع �والتكيف �امللوثة، �الغازات �انبعاثات ��� �التحكم �خالل �من ��ح��ار�العال��، لتخفيف

ثارا�سر�عة�وال���سوف�تحدث����العقود�القادمة،�كما�يقرون�بأن�سياسات�التخفيف�بصفة�خاصة�يمكن�أن�ت�ون�ل�ا�آ

  ,واسعة�النطاق

ول�سليط�الضوء�ع���الكيفية�ال���تؤثر���ا�سياسات�التخفيف�ع���اقتصادات�البلدان،�قام�صندوق�النقد�الدو������       

�وتداول�تراخيص� �انبعاثات�الغازات، �فرض�ضر�بة�ع�� ��مثل �البديلة �تصميمات�السياسات �ملقارنة �دراسة �باجراء مؤخرا

��� �وخطط �يظ�ر�أن��نبعاثات �التحليل �ال���يع�بأن �الباعثة�ع�� ��نباء �وتفيد �كال�السياست�ن، �عناصر�من �تضم ينة

�غ���املناخ�يمكن�التصدي�لھ�بدون��ضرار�باالستقرار�والنمو��قتصادي�الك��،�أو�وضع�أعباء�غ���ضرور�ة�ع���البلدان�

سياسات�جيدة�التصميم�فان�ت�اليف�ا��قتصادية�ال��قل�قدرة�ع���تحمل�ت�اليف�السياسات�و�تعب���آخر�إذا��انت�ال

 . بد�أن�ت�ون����املتناول�و�مكن�تدبر�ا

�ال�يئة�             �و�ش���تقديرات �الب�ئة �ع�� �وتآث��ا��ا ��غ���املناخ �جراء �خطر�جسيم �وجود �إ�� �املعدة �ش���الس�نار�و�ات

�الدول �ا���ومية �من�)  (pcc 2007ية �ل��د �سياسات �غياب �ظل ��� �العاملية �ا��رارة �درجات �أن �إ�� �بتغ���املناخ املعنية

وت��اوح�الز�ادة�وفقا�ألفضل�التك�نات����( 2100باملئة�درجة�سلسيوس،����املتوسط�بحلول���2.8نبعاثات�س��يد�ب�سبة�

درجات�مئو�ة،�وال��4درجة�مئو�ة�إ�����1,8نبعاثات�ما�ب�ن��مختلف�الس�نار�و�ات�الواردة����التقر�ر�ا��اص��س�نار�و�ات

  .يمكن�غض�الطر�ق�عن�احتمال�حدوث�ز�ادات�ع���درجات�ا��رارة�املرتفعة

أطلق�عليھ�نموذج�����2007قام�صندوق�النقد�الدو���باستخدام�نموذج�عال���دينامي�ي�عام�

  .Model G-cubed (Mckibbin and Wilcoxen. 1998) 12املكعب�

�أن����� �البلدان �من �تتطلب � �للتخفيف �عاملية �لسياسة ��ثار��قتصادية�ال�لية �بفحص �النموذج �وضع��ذا �عملية بدأت

توافق�ع���سعر�عام�مش��ك�لغازات�ال�ار�ون�أو��عبارة�أخرى�ضر�بة�عاملية�موحدة�ع���ال�ار�ون�أو�خطة�مختلطة�تل��م�

،�وأن�تقدم�ال��اما�يخص�2013وض�أن�تطبق�جميع�الدول�سعرا�موحدا�للغازات�املنبعثة����عام���ا�البلدان،�ومن�املفر 

  .املصداقية�و�غي���السعر�����جل�الطو�ل�للتحكم����مسار�نبعاثات�الغاز�ة

�السامة �بالغازات �ا��اصة ��سع����نبعاثات �آلية �إ�� �التعرض �خالل �من �النموذج ��ذا �ع�� �الضوء ��سليط �وسنحاول

�ا��اصة� �العلمية ��عض�ا��قائق �وصوال�إ���تقديم �النمودج ��ذا �تطبيق ��عد �ا��اصة �والتصورات �الس�نار�و�ات و�عض

  .باملش�لة�البي�ية

حسب�نموذج����املكعب�الذي��س���إ���التخفيف�والتقليل�من��نبعاثات�الغاز�ة،�يتم������ :�سع����نبعاثات�الغاز�ة�-أ

� �الغاز�ة �من��سع����نبعاثات �وحدة �ل�ل �ثمنا ��نبعاثات �يصدر��ذه �من ��ل �بتحميل �وذلك �والب�ئة، �باملناخ املضرة
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�بالوحدة�موحدا� �ا��اص �الثمن �املبدأ�يجب�أن�ي�ون ��ذا �تطبيق �ولضمان �فيھ، �مساو�ا�للضرر�الذي�ي�س�ب �نبعاثات

� �املستو��ن �ع�� �ي�ون �ال��نامج ��ذا �وتطبيق �استخدام�ا، �تم �كيفية �و�أي �صدرت �أينما �داخل�(املح�� �جز�ي �مستوى ع��

  ).ع���مستوى�ك���عال��(ودو���) حدود��ل�بلد

ألن��2040دوالرا����عام��86و���إطار�تطبيق��ذا�ال��نامج�يتم�رفع�سعر��نبعاثات�تدر�جيا�ح���يصل�سعر�الطن�إ�������

تطبيق�ا��يد�ل�ذا�ال��نامج�فإنھ�يتوقع�مسار��نبعاثات�يتوقع�أن�يصل�ذروتھ�����ذه�الف��ة�واذا�ما�ال��مت��ل�الدول�بال

  .13 2100خالل�سنة��2002باملئة�من�مستو�ات�سنة��40أن�ت��اجع��سبة��نبعاثات�الغاز�ة�إ���

كما�س�سا�م�نموذج����املكعب�ا��اص�ب�سع���الغازات�كحافز�م�م�مع�مرور�الزمن�و����ل�البلدان�املختلفة����ابت�ار�����

�جديدة �تكنلوجيات ��و�ارتفاع��واخ��اع �حافزا ��ناك �طاملا �امللوثة �التكنلوجيات �محل �تحل �الكر�ون �من �وخالية نظيفة

الضرائب�وال�سع��ات��لما�زادت�انبعاثات�الغازات�السامة،�ومن�املمكن�أن�تحل�طاقات�بديلة��الطاقة�املائية�والشمسية�

  .نموذج����املكعب�لم�يتعرض�ل�ا��ش�ل�صر�حواملتجددة�والوقود��حيا�ي�محل�التكنو��يات�والطاقات�امللوثة�رغم�أن�

�ال��نامج�-ب �تطبيق ��عد �ما �بف��ة �خاصة �تظافر�ا���ود�:  تصورات �ضرورة �ع�� �والدراسات ��بحاث �من �العديد ركزت

والعمل�الدو���امل�سق�ل��د�من�انبعاثات�غاز�ثا�ي�أكسيد�الكر�ون�وتجنب��ح��ار�الذي�سا�م����ارتفاع�مستو�ات�البحار�

،�كما�توقعت�أن�ت��اجع�مختلف�الشر�ات�وامل�شآت����مختلف�أنحاء���14اصتجة�عن�ذو�ان�الثلوج�وز�ادة�شدة��عالنا

���� �الكر�ون �أسعار�ضر�بة �طاملا�أن �و�ديلة، �جديدة �محل�ا�تكنولوجيات �لتحل �امللوثة �التكنلوجيات �عن�استخدام العالم

�اس �أنماط ��غ����سر�من �أن �تتوقع �كما �مستمر، �أسعار�ارتفاع �ارتفاع �فإن �ثم �ومن �امللوثة، �السلع �عن �وت�تعد ��الك�ا

�مر�. الغازات�إ����ع���سوف��سا�م����ارتفاع�ت�اليف��نتاج�بال�سبة�للم�شآت�ال����عتمد�ع���التكنولوجيات�امللوثة

عن�تراجع�����دخارات��الذي�يؤدي�إ���تراجع�انتاجية�ودخول�امل�شآت،�ومن�ثم�تراجع����إجما����س�ثمارات�و�الناتج

آلـخ،�إال�أنھ�من�املتوقع�أن�ي�ون�تأث����ذه�الصدمة�تأث��ا�مؤقتا�ع���معدالت�نمو�الناتج�القومي�....وكذا�تراجع�����س��الك

  . �جما���العال��

م�الطاقة�ف���ت�تج�أ�ف���أقل�كفاءة����استخدا.م.كما��ش���التقار�ر�إ���أن�الص�ن�أك���ملوث�مقارنة�ب�ل�من�اليابان�والو

  .15أ.م.مرات�عما�ت�تجھ�الو�5مرات�ل�ل�وحدة�من�املنتجات�مما�ت�تجھ�اليابان�و�9انبعاثات�تز�د�عن�

           ���� �لعام �الرا�ع �تقر�ر�التقييم ��� �العالم ��� �كبار�العلماء �الكث���من �أعرب �ا���ومي��2007ولقد �الفر�ق الصادر�عن

عاما،�عن�قلق�م�عن�التد�ور�البي���و�انت�رسال��م�داعية��20لذي�أ�شآتھ��مم�املتحدة�قبل�الدو���املع���بتغي���املناخ�وا

 :16لالكتئاب،�و��صو�ا����النقاط�التالية�

�ألك���من�� - �ا��وي �الغالف ��� �ثا�ي�أكسيد�الكر�ون �ترك��ات ��انت �عند�حوا����1000حيث �ثابتة �����280سنة جزءا

�ال� ��ذه �ولكن �ا���م، �بحسب �املليون �وتجاوزت ��سرعة �الصناعية �الثورة �أعقاب ��� �ارتفعت �ون�يجة���280ك��ات جزءا

�املاضية� �سنة �مدار�مئة �ع�� �ال�وكب �الي��وز�اح���سطح �وأوكسيد �امليثان �مثل �شأنا �أقل �أخرى �غازات �و�مساعدة لذلك

ة��رتفاع�املنتظم����متوسط�درجة�مئو�ة�واملعدل�بقي����ال�سارع،�ومن�ب�ن�الشوا�د��خرى�لالختالالت�البي�ي�75بمعدل�

�ال���)سن�يم��ا�خالل�القرن�املا����16حوا���(مستوى�البحر� �القطبية،�و�ضرار�امل��ايدة ����ا��ليديات �وذو�ان�ا��ليد ،

ت�س�ب�ف��ا��حداث�ا��و�ة�البالغة�ا��دة،�وقلة�سقوط��مطار����املناطق�ا��افة�وز�ادة�سقوط�ا����املناطق�الرطبة،�

  .ت�ال�امة����الدورات��ي�ولوجية�وسلوك�ا��يواناتوالتحوال 

�العاملية�بحوا��� - �درجات�ا��رارة �بأن�يزداد�متوسط �املع���بتغ���املناخ �الدو�� �ا���ومي �الفر�ق �يتوقع درجات��3كما

�25بمقدار�وأن�يرتفع�متوسط�مستوى�البحر�) درجة�مئو�ة�6,4إ����1,1ي��اوح�النطاق�ب�ن�( مئو�ة�فوق�املستو�ات�الرا�نة�

سن�يم��ا�وس��داد�سوء��حوال�املتطرفة�للمناخ�وسقوط��مطار،�وسي�سارع�ذو�ان�ا��ليد��س�ب�درجة��ح��ار��40إ���

�ك������املناطق�القطبية�وح���لو�تم�تقليص��نبعاثات��شدة،�فإن�الفر�ق�يقدر�بأن�درجات�ا��رارة�س��تفع�ع����قل�

 .2100عام��درجة�مئو�ة�بحلول �1,5بمقدار�
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كما�يرى�فر�ق�العمل�ا���ومي�الدو���أن�املستوى�الذي�تصبح�فيھ�ترك��ات�الغازات�خطرة�ل�س�مؤكدا�من�الناحية� -

�مئو�ت�ن� �درجت�ن �تبلغ �تحمل�ا �يمكن �ا��طر�ال�� �عتبة �بأن �قيما �حكما ��ورو�ي �اصدار��تحاد �من �الرغم �ع�� العلمية،

  ).جزء����املليون �500 – 450تقابل�(

وفقا�ل�ذه�السياسة�يتم�تخصيص�مبد�ي���قوق��نبعاثات،������

���ا� �املسموح �الغاز�ة ��نبعاثات �ب��م �ا��اصة �حقوقھ �ع�� �اقتصاد ��ل �و�حصل �ا��قوق، ��ذه ��� �الدولية والتجارة

صار�ح��نبعاثات�الدولية،�وفقا�لسعر�دو���مش��ك،�حيث��ش��ي�،�و�مكن��تجار�دوليا����ت2013سنو�ا،�بداية�من�سنة�

للتخفيف�أي�ت�اليف�ز�ادة�التخفيض��ضا���لالنبعاثات�تصار�ح�من��قتصادات�) ا��دية(�قتصادات�ذات�الت�اليف�

عاثات،�و�كذا�ذات�الت�اليف�ا��دية��قل�للتخفيف�لتعو�ض�ا�عن��ضطالع�بتخفيض�أك���مما�يتطلبھ�نصي��ا�من��نب

�ب�نما� �للتصار�ح، �املبدئية �املخصصات �عن �تختلف �فرادى �باإلقتصادات �ا��اصة �لإلنبعاثات �الفعلية �املسارات تصبح

  .يتما����مسار��نبعاثات�العاملية�مع�الصورة�املس��دفة

           � �دولة �فالص�ن �) متلقية(وعليھ �والنامية �الناشئة �و�قطار�املصد) دافعة(و�قتصادات �للب��ول حيث�) متلقية(رة

،�وتتلقى�الص�ن�أ��م�التحو�الت�آل��ا�غ���كفآة�2040ع���ترت�ب�����17%. 1،�%2،�%�10عتقد�أن�يبلغ���م�التحو�الت�

�بذلك� �و�ش��ي ��خرى ��قتصادات �من �كث��ا �أد�ى �بت�اليف ��نبعاثات �تقلل �أن �بام�ا��ا �إال�أ��ا �الطاقة، �استخدام ��

ة�وكذا��قتصادات�الناشئة�والنامية��خرى�حقوق��نبعاثات�من�الص�ن��س�ب��رتفاع�الشديد�����قتصادات�املتقدم

أورو�ا،�اليابان،�روسيا،�(ت�لفة�تخفيض��نبعاثات����تلك�البلدان�والت�لفة�بال�سبة�لالقتصادات�ال���تدفع�التحو�الت�

موجب�خطة�فرض�ا��دود�العليا�والتبادل�عما����عليھ�بموجب�،�أك���ارتفاعا�ب)وغ���ا�من��قتصادات�النامية�والناشئة

�املتلقية� �قتصادات �لال �بال�سبة �انخفاضا �أك�� �الت�اليف �أن �ح�ن ��� �املختلطة، �والسياسة �الكر�ون �ضر�بة سياسة

� �الو،م،أ(للتحو�الت ��و�يك،و �دول �عالية)الص�ن، �تأثر �درجة �التحو�الت �و��م �باتجاه �املتعلقة �النتائج �وت�سم ،�

  .باالف��اضات�ا��اصة�بت�اليف�التخفيض�ال��اكمية�����ل�اقتصاد�ع���حدا

وع���الرغم�من�أن�معظم�الدراسات�تت�بأ�بأن��قتصادات�املتقدمة�وخاصة�أرو�ا�الغر�ية�واليابان�س�تع�ن�عل��ا����        

�الرآي ��� �توافق ��ناك �ل�س �إال�أنھ �باإلنبعاثات، �ا��اصة �ال��اخيص �مقابل �تدفع �بال�سبة��أن �الدولية �التحو�الت �شأن

�املستقبل� ��� �ضمنيا�ارتفاع�الطلب �بما��ع�� �نمو�مرتفعة �باحتماالت ��ذه�الدول �حيث�تتمتع القتصادات�الدول�الناشئة

ع���حقوق��نبعاثات�ولك��ا�تنفث�أيضا�كمية���مة�من�انبعاثات�ثا�ي�أكسيد�الكر�ون�ل�ل�وحدة�من�الناتج،�و�و�ما�

  .مجاال�كب��ا�لتحقيق�م�اسب����الكفاءة�والقدرة�ع���بيع�حقوق���نبعاثاتيو���بأن��ناك�

�شديدة� �بحساسية �والتبادل �عليا �حدود �فرض ���طط �ال�لية �و�ثار��قتصادية �الدولية �التحو�الت �نمط �يتمتع كما

�املب ���صتھ �طبق �ل�س �انبعاث �حقوق �س�تلقى �بلد ��ل �أن �فالنف��ض ��نبعاثات، �حقوق �تخصيص �من�لكيفية دئية

حيث�يتم�تحديد�حصة��ل�فرد�من���م�( �2013نبعاثات،�ولكن�طبقا���صتھ�من�س�ان�العالم�سنو�ا�بداية�من�عام�

�السامة �بالغازات �ا��اصة ��قتصاد�) �نبعاثات �وسيغ����ثار�ع�� �التصار�ح ��� �الدولية �التجارة �سيغ���نمط �ذلك ان

�والنامي �الناشئة ��قتصادات �بقاء �مع �الك��، ��سب��ا �تبلغ �ال�� �التحو�الت �وتتلقى �التصار�ح �ت�يع �ال�� ��خرى من�%  1ة

  .18الناتج�املح����جما��،�و�و�ما�يؤدي�إ���تخفيض�ت�لفة�التخفيف�لتلك�البلدان

�� �السياسات �صناع �استخلص �ب�سع����5لقد �خاصة مبادئ

  : 19الغازات�

�مصداقية�-أ ��جل�وذات �طو�لة �ت�ون �الناس�: أن �يصدقھ �ألسعار�الكر�ون، �لالرتفاع�املطرد �مسار�زم�� �امل�م�تحديد من

�ع��� �ت�ون �الز�ادة �أن �أي �كب��ة، �للغازات ��سعار�العاملية �ت�ون �أن ��مر�ال�يقت��� �فإن �ول�ذا �بھ، �و�عتقدون وامل�شآت

  .ف��ات�تدر�جيا

�سوا�-ب �البلدان ��ل �مستوا�ا�يجب�ع�� ��سع����نبعاثات�ا��اصة���ا�ع�� ��� �تبدأ �أو�النامية�أن �أو�الناشئة ء�املتقدمة

  .الداخ��
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�تخفيض��-جـ �من �والنامية �الناشئة ��قتصادات �تتمكن �أن �املتوقع �ومن �الغاز�ة �لإلنبعاثات �عال�� �سعر�عام وضع

�س� �فع�� �املتقدمة �تت�لفھ�البلدان �كث��ا�مما �أرخص �بت�لفة �ا��صول��نبعاثات �وال�ند�من �الص�ن يل�املثال�اذا�تمكنت

ع���تكنولوجيات�مماثلة�لتلك�املتاحة����اليابان�وأورو�ا،�فإ��ما��ستطيعان�تخفيض��نبعاثات�لد��ما�بدرجة�مث��ة�عن�

ا،�طر�ق�تحس�ن�الكفاءة�ال����ستخدمان���ا�الطاقة،�وتخفيض�اعتماد�ما�ع���الفحم�والفرق����الت�اليف�قد�ي�ون�كب�� 

� �ب�سبة �مجموعھ ��� �للعالم �بال�سبة �الت�اليف �س�نخفض �ب�ن��50إذ �مش��كة �أسعار�الكر�ون �أصبحت �ما �اذا �املئة ��

البلدان�وس�تع�ن�ع���البلدان�أن��عمل�ع���تحقيق�التجا�س����سعر�ضر�بة�الكر�ون،�وأن�ت�سق�أسعار��طالق�لصمام�

�باالتجار  �أو�السماح �املختلطة �السياسة �بموجب �العليا���مان �ا��دود �فرض �خطة �بموجب ��نبعاثات �تصار�ح ��� دوليا

  .والتبادل

أن�ت�ون�مرنة�بدرجة�تكفي�الس�يعاب�التذبذبات��قتصادية�الدور�ة����ف��ات�الطلب�املرتفع�وسي�ون�قيام�امل�شآت��-د

ون�ت�اليف�التخفيض�أقل�بتخفيض�انبعاثا��ا�أك���ت�لفة�ب�نما�يصدق�العكس�عندما�ي�ون�الطلب�منخفضا،�ال�بد�أن�ت�

اذا�ما�استطاعت�امل�شآت��غي���انبعاثا��ا����أثناء�دورة��عمال�اذ�أن��ذا�س�سمح�بتحقيق�مستوى�متوسط�مع�ن�من�

�ا��دود� �سياسة �فرض �أن �أث�ت �املختلطة �والسياسات �الكر�ون �ضر�بة �من �النقيض �وع�� �املتوسط ��جل ��� �نبعاثات

��ات�النمو�املرتفع�نظرا�لز�ادة�الطلب�و�سعار�ا��اصة�بتصار�ح��نبعاثات�إال�إذا�وضعت�العليا�والتبادل�تقييدية����ف

  .أح�ام�للسيطرة�ع���تذبذب��سعار

��-�ـ ��عض �بفرض �وذلك �البلدان �ب�ن �منصف ��ش�ل �التخفيف �ت�اليف �توز�ع �إ�� �تؤدي �مثل� أن �التخفيف سياسات

ادل�ال���يتم�بمقتضا�ا�تخصيص�التصار�ح�ع���أساس�حصة�البلدان�الضر�بة�املوحدة�ونظام�فرض�ا��دود�العليا�والتب

  .أو�السياسة�املختلطةن��نبعاثات�م

�فع���             �مالئمة ��لية �واقتصادية �مالية ��سياسات ��سع���الكر�ون �إكمال �إ�� �البلدان �تحتاج �قد ��ذا �إ�� و�االضافة

ال���(لعليا�والتبادل�قد�ت�ون�التحو�الت�من�البلدان�الصناعية�س�يل�املثال�فانھ�بموجب�النظام�العال���لفرض�ا��دود�ا

�سياسات�) ال���ت�يع�ا( إ����قتصادات�الناشئة�والنامية�) تقوم��شراء�التصار�ح ��مة�وتقلل��ذه�التحو�الت�ت�اليف

ب�كذلك����احداث��سع���الكر�ون�للبلدان�الناشئة�والنامية،�و���ع�ا�ع���املشاركة�ومع�ذلك�فان�التحو�الت�قد�ت�س�

�ع��� �قدرة �أقل ��قتصاد �قطاعات ��عض �يجعل �قد �مما �امللتقية، �البلدان ��� �ا��قيقية �أسعار�الصرف ��� �كب��ة ز�ادة

املنافسة�و�مكن�تقليل��ذه��ثار�ع����قتصاد�الك���اذا�ادخرت�البلدان�املتلقية�شر�حة�من��ذه�التدفقات�وواصلت�

�والسماح�حسب� ��عمال ����أسعار�الصرف�تحس�ن�ب�ئة �بحدوث��رتفاع ���ا �أسعار�الصرف�ا��اص �نظام �بھ �يق��� ما

  .ع����قل�جزئيا�من�خالل�سعر�الصرف��س��،�ول�س�من�خالل�الت��م

�ناك��عض�الطرق�ال�����دف�ا���حماية�الب�ئة�كتحس�ن�: حلول�أخرى���ماية�الب�ئة�وفقا�ملتطلبات�التنمية�املستدامة�-2

  .الب�ئة�وكذا��عتماد�ع���الطاقة�املتجددة�باالضافة�إ���الدور�الذي�يمكن�أن�تلعبھ��سواق�املالية�التكيف�مع�الظروف

          � �مختلفة �مستو�ات �ع�� �العمل �النا��ة �التكيف �اس��اتيجيات �الوط���(تتطلب �والصعيد �املجتمع �صعيد ع��

�و ��قلي�� �بأن�) أو�الدو��/والصعيد �و�جتما�� �والسيا��� �و�قتصادي �العل�� �الصعيد �ع�� �م��ايد �توافق �ف�ناك ،

الدو���اجراءات�التكيف�تتطلب�تفك���ع���املدى�البعيد�و�خذ��ع�ن��عتبار�مخاطر�غ���املناخ�ع���املستوى��قلي���ب�ن�

�وتتطلب �واملح�� �الوط�� �دون �وما �مجموع�والوط�� ��جراءات �التأثر�بتغ���املناخ،��ذه �قابلية �العناصر�كتقييم �من ة

  .التكنولوجيات�املالئمة،�وتقييم�القدرات،�واملمارسات�املحلية�للتصدي�للتغ��ات�املناخية�والبي�ية�و�جراءات�ا���ومية

�اء�إ���والذي�توصل�فيھ�ا����2008ة�ا��اص�بتغ���املناخ�والب�ئة�ا��اص�بتموز�دجاء����تقر�ر��يئة��مم�املتح

�مع�التغ��ات�البي�ية�واملناخية�يتطلب�: 20مجموعة�من�النقاط�ا��اصة�بالتكيف�ع���املستوى�املح�� أن�التكيف�الناجع

  :مجموعة�من�الشروط�والتداب���ع���املستوى�الوط���نوجز�ا�فيما�ي��
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سياسات�واجراءات�متناسقة،�تداب���مؤسسية�مالئمة،�بما����ذلك�قدرة�تخطيط�منتظمة����اطار��عاون�املؤسسات،�و �-

  .وأطر�قانونية

ت�سيق�وثيق�لل�شاطات�ع���املستوى�ما�دون�الوط���وال���قد�تتضمن��شاطات�تنفذ�ا�ح�ومات�غ���ح�ومية�ومعا�د��-

  .بحوث�والقطاع�ا��اص�وح�ومات�محلية�وما�دون�وطنية

طو�لة�املدى،�واعداد�أجو�ة��آثار�ااذج�ع���قدرات�تقنية�وعلمية�لف�م�املش�لة�وآثار�ا�ع���الصعيد�الوط���ووضع�نم�-

  .واس��اتيجيات�تكيف�ع���صعيد�التنفيذ

  . �عز�ز�نوعية�املواطن�ن�ومشارك��م�ال���تدعم�ال�شاطات�ا��اصة�بمعا��ة��غ���املناخ،�و�عط��ا��ولو�ة�-

�و �الظا�رة �من �التخفيف �إ�� �الدو�� �البنك �مجموعة ��س�� �املست/كما �ع�� �مع�ا �النقاط�أو�التأقلم �خالل �من �الدو�� وى

  :21التالية�

�للعمل �مجاالت �ستة �ع�� �و�غ���املناخ �للتنمية �يرتكز��طار��س��اتي�� �تنفيذ�ا: حيث �الدو�� �البنك �مجموعة   :�ع��م

�املعنية،�- �البلدان �تقود�ا �ال�� ��نمائية �العمليات �إطار ��� �املناخ �مجال ��� �تتخذ �ال�� �التداب��   مساندة

  د�من�موارد�التمو�ل�امل�سر�واملبتكر،�عبئة�املز��-

  �س�يل�وضع�آليات�تمو�ل��س�ند�إ���قوى�السوق،�-

  �عبئة�املوارد�من�القطاع�ا��اص،�-

  مساندة�الت��يل�بتطو�ر�التكنولوجيا�ا��ديدة�و�شر�ا،�-

  �عز�ز�بحوث�السياسات�وإدارة�املعارف�و�ناء�القدرات،�-

�ستطيع��سواق�املالية�أن�تقوم�بدور�لھ�قيمتھ����التصدي�لتغ��ات�املناخ�وتآث��اتھ�ع���الب�ئة،�لكن��غ���املناخ�

�أ��ا� �كما �الثانية �من �أجزاء ��� ��حداث �مع �تتفاعل �املالية ��سواق �أن �ح�ن ��� �الب�ئة، �ع�� �تأث���عال�� �ولھ �ببطء يتم

�باملو  �التقيد �من �تقر�با ��نبعاثات�متحررة �تخفيضات �أن �املا�� �القطاع ��� �الطاقة �انخفاض �و�ع�� �املحددة، �املادية اقع

�املالية �واملؤسسات �لألسواق �املادية �العمليات �ع�� �لھ�تآث���قليل �سي�ون �ع���(الغاز�ة �املثال �س�يل �ع�� �آثار�ا �خالف ع��

�أو�النقل �الك�ر�اء �أن�22)انتاج �املالية ��سواق �ففي�مقدور �ذلك �السياسات�لتغ���،�ومع �م�م�ن����استجابة �بدور�ن تقوم

�أي�ا��طوات�املتخذة�)01كما��و�مو������ا��دول�رقم�(املناخ� ،�ف���أوال��عزز�اس��اتيجيات�تخفيف�التغ������املناخ،

��سع��� �مخططات �كفاءة �تحس�ن �بواسطة ��قتصادي �ال�شاط �من �مع�ن �ملستوى �بال�سبة �الغازات �انبعاثات لتقليل

��نبعاثات(ات�وتقليل�ا��نبعاث �تصار�ح �أي�)مثال��تجار��� �التكيف �تخفض�ت�اليف �أن �املالية ��ستطيع��سواق �وثانيا ،

الكيفية�ال����ستجيب���ا��قتصادات�للتغ���بواسطة�اعادة�تخصيص�رأس�املال�للمناطق�والقطاعات��نتاجية�ا��ديدة�

�السنو  �و�� �بالطقس، �املخاطر�املتعلقة �من �ومشتقات�والتحوط �الغازات �تصار�ح ��تجار��� �أسواق �ش�دت ��خ��ة ات

  .الطقس،�وسندات�ال�وارث�ز�ادة�حادة����ال�شاط�و�بت�ار،�و�و�ما�ي�شر�با��������املستقبل

  .و�مكن�أن��عمل��دوات�املالية�ع���تقليل�ت�اليف�تخفيض��نبعاثات�والتكيف�مع��غ���املناخ�إ���أد�ى�حد

  سوق�مخاطر�ال�وارث��والطقس��س�ثمارات�املتصلة�بتغ���املناخ����������������������������������������������������������  �تجار����تصار�ح�����نبعاثات

  اس��اتجيات�التكيف    اس��اتيجيات�التخفيف�������������������

  �دوات

�قطاعات�ات�القابلة��للتداول�����������������������������تصار�ح��نبغاث ��� ��س�ثمارات صناديق

�مثال� � ��غ���املناخ �من �تر�ح �أن ( يمكن

  ).      املياه�والطاقة�النوو�ة

�سندات� �ال�وارث �مخاطر �نقل أدوات

  ال�وارث�واملفاضال�ت
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العقود��جلة�وعقود����ا��يار�ات�سأن�

  النبعاثات�اتصار�ح���

�املكرسة����������صن ��س�ثمارات ادبق

للتكنلوجيات�النظيفة������������������������

  .التأم�ن�ضد�الطقس�وع���املحاصيل

�تصار�ح� � � ��س�ثمر��� �ال�� الصناديق

.                                                           �نبعاثات

�ملخاطر�مشتق  .       مشار�ع�تكسب�الثمانات�الكر�ون  �التحوط �أجل �من ات

  الطقس

  �ثار�املقصودة

�ت�اليف��� �من �حد �آلد�ى التقليل

�انبعاثات� �تخفيض �من �مع�ن مستوى

  الغازات

��موال�� �رؤوس �تخصيص اعادة

  .بكفاءة�استجابة�لتغ���املناخ

�الطبيعية� �ال�وارث �مخاطر تقاسم

  .واملخاطر�املتصلة�بالطقس

�لتمو�ل��   �جديدة �أموال �رؤوس توف��

  إثار��غ���املناخ

�قابلية �مخاطر �ع�� .                      املحافظة

�وتخفيض���������������������������������������������������������������������������������� �للتأم�ن الطقس

  .�قساط

�من������������������     �سعر�ة �اشارات توف��

�بالطقس������������������������������������������������������������������������������� �املتصلة املخاطر

  وت�اليف�ا

  .32ص 2008،�مارس�1،�العدد45بول�ميلز،�تخض����سواق،�مجلة�التمو�ل�والتنمية،�املجلد�: املصدر

�ش�ل�الطاقة�املتجددة�أحد�وسائل�حماية�الب�ئة،�لذلك�نجد�دول�عديدة���تم�بتطو�ر��ذا�املصدرمن�الطاقة�   

�وتتم��  �املجال، ��ذا ��� �رائدة �دولة �أملانيا �أن �نجد �حيث �لتحقيقھ ��س�� ��دفا �بقابلية��وتضعھ �املتجددة مصادر�الطاقة

استغالل�ا�املستمر�دون�أن�يؤدي�ذلك�إ���اس�نفاذ�منبع�ا،�فالطاقة�املتجددة����تلك�ال���تحصل�عل��ا�من�خالل�وت��ات�

  . 23 الطاقة�ال���يتكرر�وجود�ا����الطبيعة�ع���نحو�تلقا�ي�ودوري

ن�الشمس�والر�اح�والكتلة�ا��يو�ة،�وا��رارة�ا��وفية�واملائية،�وكذا��ع���بالطاقة�املتجددة�الك�ر�اء�ال���يتم�توليد�ا�م

  : 25فمصادر�الطاقة�املتجددة�تتمثل����. 24وكذلك�الوقود�ا��يوي�وال�يدروج�ن�املستخرج�من�املصادر�املتعددة�

لذلك��تنضبال�مال�املستقبلية�ل�و��ا�طاقة�نظيفة�الشمس�كطاقة�بديلة��عقد�عل��ا�� ان�استخدام�: 

وتضعھ��دفا��س���لتحقيقھ،�و�ستعمل�حاليا��������ن�املياه�امل��لية�و�رك� نجد�دول�عديدة���تم�بتطو�ر��ذا�املصدر

�املناطق� ��� �املياه �لتحر�ك�م��ات �الثالث�ف�ستخدم�ا �العالم �أما�دول �وأمر��ا، �أورو�ا ��� �والتدفئة�كما�يجري السباحة

  .محاوالت�جادة�الستعمال��ذه�الطاقة����تحلية�مياه�البحر�وانتاج�الك�ر�اء��ش�ل�واسعال��راو�ة�ا��افة،�وتجرى��ن�

و���الطاقة�املستمدة�من�حركة�ال�واء�والر�اح،�واستخدمت�طاقة�الر�اح�منذ�القدم����) طاقة�الر�اح: (

 �� �من �املياه �أو�رفع �ا��بوب، �لطحن �ال�واء �طواح�ن �وادارة �السفن، �تحو�ل�تحر�ك ��� �الر�اح �وحدات ��ستخدم بار�كما

  طاقة�الر�اح�إ���طاقة�مي�انيكية��ستخدم�مباشرة�أو�يتم�تحو�ل�ا�إ���طاقة�ك�ر�ائية�من�خالل�مولدات

و�رتبط�اليوم�مف�وم��ذه�الطاقة�باستعمال�ا����توليد�الك�ر�اء�بواسطة�طواح�ن�ك�ر�ائية،�ومحطات�توليد�ت�شأ����م�ان�

مليون�ميغاواط�من��ذا�املصدر�ع���نطاق�عال���و�و�أضعاف��20حسب�منظمة�املقاي�س�العاملية�توليد�مع�ن�و�االم�ان�

  .قدرة�الطاقة�املائية

����الوقت�ا��اضر:  �ملصادر�الطاقة �الرا�عة�بال�سبة �املرتبة ��� ��و��ا�تأ�ي ��� حيث� وتكمن�أ�مي��ا

مخلفات�الغابات�: اقة����العالم،�ومصادر�الكتلة�ا��يو�ة����الوقت�ا��اضر���من�احتياجات�الط% �14ش�ل�ما��س�تھ�

  .واملخلفات�الزراعية،�فضالت�املدن،�املحاصيل�ال���تزرع�خصيصا�لغايات�ا��صول�ع���الطاقة�م��ا

ة�أو�البحار�أو����طاقات�حرار�ة�دفينة����باطن��رض�وموجودة��ش�ل�مخزون�من�املياه�الساخن: 

�والبحار �الساخنة �باملياه �ا��اصة ��� �حاليا �املستغلة �ا��رارة �لكن �الساخنة، �ا��اصة� ال��ور �ا��قول �ب�نما ا��ارة
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بال��ور�ا��ارة�ما�زالت�قيد�البحث�والدراسة�والتطو�ر،�و�ستعمل��ذه�الطاقة�لتوليد�الك�ر�اء،�كما�يمكن�استعمال�ا�

ز�ة�و�ستخدامات�الزراعية�والصناعية�والطبية،�و�ستخدم�الينابيع�الساخنة����ا��زائر����مجاالت�أخرى،��التدفئة�املرك

  .ألغراض�طبية�وسياحية

�تطورت�� �وقد �البخار�ة، �الطاقة �اك�شاف �قبل �ما �إ�� �كمصدر�للطاقة �املياه �ع�� ��عتماد �تار�خ �عود

��التوقعات�املستقبلية�ل�ذا�النوع�من�الطاقة�إ���ز�ادة�تقدر�بخمسة�استخداما��ا����توليد�الطاقة�الك�ر�ائية،�حيث��ش�

  أضعاف�الطاقة�ا��الية

  .2020بحلول�عام�

من�خالل��ذه�الدراسة�يمكن�القول�أن��تحقيق���داف�البي�ية�وفقا�ملتطلبات�التنمية�املستدامة�يتطلب�املز�د�من�����

�امل �الغاية �وتظافر�ل���ود�لبلوغ �من�الت��يات ����إحداث�التحول �أولية�مساعدة �علمية �ع���خطوات �باالعتماد �شودة،

  :الس�نار�و�ا��طر�إ���مستقبل�أك���أمانا�وأك���استدامة�و�ب���ع���ثالثة�مبادئ�أساسية

يجب�أن�ي�ون�ال�دف��سا�����و�جعل�التنمية�أك���استدامة�ون���ا��طوة�بخطوة��ذا�لھ�طا�ع�عل���أك���و�سمح� -1

  .الطاقة�مثال�دون ��ة��ولو�ات�العاجلة�بدون�تأخ���ألن�ادراك�وتنفيذ�الكث���من���شطة�املستدامة�أس�ل�لنا�بمعا

��جتماعية� -2 ���عــاد �موازنـة �ذلـك �و�ع�� �متوازنة �معاملة �املستدامة �التنمية �ملثلث �العناصر�الثالثة �مع �التعامل يتع�ن

�والتمكـ�ن�( �و�ستقرار�(و�قتصاديـة��)وا��وكمـةالشمـول �والبي�ية�)النمو،�والكفاءة �الطبيعية�(، �واملوارد التنوع��جما��

 ).والتلوث

�املص��ة� -3 �وأ��اب �والزمن �والفضاء ���اديمية، �املعارف �و�شمل �التقليدية �ا��دود �تتجاوز �أن �املداوالت �ع�� يجب

�املعر  �ع���نظم �تتقاطع �وا��لول �القضايا � �ألن �ضروري �التخصصات �متعدد �من�والتحليل �مشا�ل �أن �كما �التقليدية، فة

 .قبيل��غ���املناخ��غطي�ال�وكب�وتحدث�آثار�ا�ع���مدار�قرون�و��م��ل�ا�سان

و�مكن�أن��ساعد��ذه�املبادئ����توجيھ�صناع�السياسات�الذين�يحاولون��شكيل�توافق�آراء�طو�ل��جل��شأن�التوفيق�

  .   ب�ن�ت�اليف�التخفيف�وطموحات�التنمية

  .  39،�مكتبة�ومطبعة��شعاع�الفنية،�ص�2002محمد�صا���الشيخ،��ثـار��قتصاديـة�و�املاليـة�لتلوث�الب�ئة،�و�وسائل�ا��ماية�م��ا،�الطبعة��ولـى،� -1

 .  55،�ص�2003راتب�السعود،���ســان�و�الب�ئــة�،��دار�ا��امــد�لل�شــر�و�التوز�ــع،� -2

 . 75مرجع�سابق،�ص�� -3

 .61-60،�ص�ص�2002د�راغب���لو،�قانون�حماية�الب�ئة����ضوء�الشر�عة،��سكندر�ة،�ماج -4

 .38،��ص2008،�مارس�1،�العدد45مو�ان�موناس�نغ،�درجات�ا��رارة�امل��ايدة�مخاطر�م��ايدة،�مجلة�التمو�ل�والتنمية،�املجلد� -5

6- http://www.un.org/arabic/conferences/wssd/media/fact2.html 
 .ملرجعنفس�ا� -7

،�3جامعـة�سـطيف،�العـدد� وا�ساع�الفقر����ا��نوب،�مجلة�العلـوم�اقتصـادية�وعلـوم�ال�سـي��، ���الشمال صا���عمر�فال��،�التنمية�املستدامة�ب�ن�تراكم�رأس�املال -8

 .17،�ص2004

 .صا���عمر�فال��،�مرجع�سابق،�نفس�الصفحة -9

  .29مو�ان�موناس�نغ،�مرجع�سبق�ذكره،�ص�-10

  : وقع��لك��و�ينقال�عن�امل�-11

http://www.sviva.gov.il/Arabic/SubjectsEnv/InternationalRelations/AirQualitz/FCCC/Pages/Paris2015UNFCCC.asp
x ، 

  .�17/11/2017طالع�ع���املقال�����تم

  .20ص�2008،�مارس�1،�العدد45ناتاليا�تام��يزا،��غي���املناخ�و�قتصاد،�مجلة�التمو�ل�والتنمية،�املجلد��-12

 .21نفس�املرجع،�ص��13

 .27ص�2008،�مارس�1،�العدد45كالين،��ح��ار�العال��،�مجلة�التمو�ل�والتنمية،�املجلد�,و�ليام�ر�-14

 .مرجع�سابق،�نفس�الصفحة�-15             

 .38مو�ان�موناس�نغ،�مرجع�سبق�ذكره،�ص�-16

 .21ناتيا�تام��يزا،�مرجع�سبق�ذكره،�ص�-17
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 .22نفس�املرجع،�ص�-18

 .نفس�املرجع�نفس�الصفحة�-19

ــــــ�ا.إي.د�-20 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــاخ�.أف.ل�ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــــ��املنـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــــع��غ� ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــــف�مــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــــ�ب��،�وأخرون،التكيـ ــــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــالم(شــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــــــــ��العــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــــــة�� ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــد�للتنميـ ـ ـ ــــ ـ ـ ـــــــدي�ا��يــ ـ ـ ــ ـــ ــــــع�.2008،�)التحــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــــن�املوقـــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــــال�عــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   نقـ

e.fr/#hl=fr&source=hp&q=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%8A%D9%81+%D9%85%D8%B9+%D8%AA%D8%BA%D9%http://www.googl

8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE&meta=&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=d46c0417628da61a  

21://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTARABICHOME/NEWSARABIC/0,,contentMDK:20476064~pagePK:64257043~piPK:437376~theSiteP

K:1052299,00.html  

  .32ص�2008،�مارس�1،�العدد45مجلة�التمو�ل�والتنمية،�املجلد��بول�ميلز،�تخض����سواق،�-22

�7�،2006و��6نمية�املستدامة،�مع�د�علوم�ال�سي��،�املركز�ا��ام���باملدية،زرزور�ابرا�يم،�املسآلة�البي�ية�والتنمية�املستدامة،�امللتقى�الوط���حول�اقتصاد�الب�ئة�والت�-23

  .17،�ص�

  .203،�ص�06/2008محمد�ساحل،�محمد�طال��،�أ�مية�الطاقة�املتجددة����حماية�الب�ئةآلجل�التنمية�املستدامة،�عرض�تجر�ة�أملانيا،�مجلة�الباحث،�عدد��-24

  .203�،204�،205نفس�املرجع،�ص��-25
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      :اإلنفاق البيئي  

 
The 5th IFES –TEBESSA/2018© 

2018مارس  14-13

:   

 ور�مــا بـل بالطاقـة، املرتبطـة املشـا�ل مـن حتمـا ســتعا�ي الـدول  مـن كغ���ـا ف�ـ� املتجـددة، بالطاقـات إ�تمامــا تـو�� العـالم بلـدان مـن بلـد كـأي ا��زائـر

 الكب�ــ� التحــدي يبقــى إذ. ك�ــل �قتصــاد وشــر�ان العموميــة ل��ز�نــة الرئ��ــ�� التمو�ــل مصــدر يمثــل ا��زائــر �ــ� الطاقــة قطــاع أن �ــون  أشــد، بصــفة

 مما أخرى، مناطق �� للطاقة أخرى  بدائل اك�شاف عند أو الطب��، والغاز الب��ول نفاذ عند �قتصاد واقع �و املعطيات �ذه ظل �� ا��زائر ي�تظر

  .أخرى  ج�ة من للب�ئة وصديقة ج�ة من بةناض غ�� طاقة بمع�� املستدامة، التنمية ألغراض بالطاقة ��تم ا��زائر جعلت

.ا��زائر�ة التجر�ة. البديلة الطاقة مصادر الطاقة، استخدام ترشيد املتجددة، الطاقات التقليدية، الطاقة 

 Algeria, like any other country in the world, is interested in renewable energies. Like other countries, it will 

inevitably suffer from the problems associated with energy, and perhaps even more so, because the energy sector in 

Algeria is the main source of finance for the public treasury and the economy as a whole. The great challenge awaits 

Algeria in light of these facts is the reality of the economy when the entry of oil and natural gas, or when discovering 

other alternatives to energy in other regions, making Algeria interested in energy for sustainable development, in the 

sense of energy is immature on the one hand and environmentally friendly on the other. 

 : Conventional energy, renewable energy, rational energy use, alternative energy sources. The Algerian 

Experience. 
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�لن��عت���م   �املقابل �و�� �مصادر�زائلة، �والنفط �والغاز�الطبي�� �الفحم �موارد ��� �املتمثلة �التقليدية �الطاقة وارد

�ودون� �ملخاطر�جمة، �عرضة �وإنتاج�ا �ا��طورة �بالغة �ف�� �الطاقة �ع�� �الطلب �لتأم�ن �بديال�آمنا �النوو�ة �الطاقة ت�ون

� �فادحا �نقصا �املستقبل ��� �العالم �سيعا�ي �للطاقة �الطاقةمصادر�بديلة �موارد �آمنا�. �� �املستقبل �اقتصاد �ي�ون وح��

تقت����الضرورة�إذن�اك�شاف�مصادر�جديدة��ش�ل�بديال����املدى�املتوسط�والبعيد،�واملسألة�ل�ست�إيجاد�طاقة�بديلة�

  . فحسب،�بل�طاقة�متجددة�قادرة�ع���دفع�النمو��قتصادي�و�جتما���قدما�نحو��مام

�يبدو�و�ال�سبة�ل��زائ�   �لذلك �الشمسية، �الطاقة �خاصة �مصادر�الطاقة�املتجددة �كب��ة�من �بوفرة ر�ف���تتمتع

 املصدر�الرئ�����لتمو�ل يمثل ا��زائر �� الطاقة أن�قطاع و�ما ا��ل�ممكننا����استغالل�مصادر�الطاقة�املتجددة�املتاحة،

 �� الوط�� �قتصاد وقوع إ�� ذلك سيؤدي الطبي�� والغاز الب��ول نضوب حالة �� ومنھ ك�ل، و�قتصاد العمومية ا��ز�نة

نحو��لالنتقال���مسار�طموح�لذا�انطلقت�ا��زائر�. جديدة تمو�ل مصادر تأم�ن عدم حالة �� لال��يار بھ تؤدي قد حادة أزمة

الوة�ع���البعد�فع،����مجال�تطو�ر�الطاقات�املتجددة�ة�امال��نامج�ول�ذا�تب�ت�العديد�من�الالطاقات�البديلة�والنظيفة،�

�س���أيضا�إ���تمديد��،حفور�ةالطاقات�� است��اف�البي���أو�ح���ا��رص�ع���تنو�ع�املصادر�الطاقو�ة�وتقليص��سبة�

طاق��ا�الشمسية�ال�ائلة�وطاقة�الر�اح�من�أجل�املسا�مة��استغاللمن�املحروقات�لبعض�السنوات�وكذا��احتياطا��اعمر�

الداخلية��لالحتياجات وقع�ع���ا��انب��قتصادي�و�جتما���للبالد،�وكذلك��ستجابة�تحقيق�تنمية�شاملة�ي�ون�ل�ا���

  .وتصدير�جزء�من��ذه�الطاقة�نحو�البلدان��ورو�ية�الطاقةمن�

  :التالية �ش�الية طرح إ�� يمكننا سبق ملا وتبعا  

  مستدام؟ طاقوي  نموذج لبناء ا��زائر أمام املتاحة البدائل أ�م �� وما لطاقة؟،ا استغالل مجال �� ا��زائر إم�انيات واقع ما

�عت���توافر�خدمات�الطاقة�الالزمة�لتلبية��حتياجات�ال�شر�ة�ذو�أ�مية�قصوى�بال�سبة�للر�ائز��ساسية�  

�ؤثر��سلوب�الذي�يتم�بھ�إنتاج��ذه�الطاقـة�وتوز�ع�ا�واستخدام�ا�ع�����عاد��جتماعية�و . الثالثة�للتنمية�املستدامة

  .و�قتصادية�والبي�ية�ألي�تنمية�متحققة

وتتضمن�القضايا��جتماعية�املرتبطة�باستخدام�الطاقة،�التخفيف�من�وطأة�الفقر،�والتحول�الديمغرا���  

�املحدود �الوصول �يؤدي �إذ �ع����وا��ضري؛ �حاد ��ش�ل �قدر��ا �تقليل �وإ�� �الفق��ة �الفئات ���م�ش �إ�� �الطاقة ��دمات

 تحس�ن�ظروف�ا�املع�شية،�فحوا���ثلث�س�ان�العالم�ال�تصل�إل��م�الك�ر�اء،�ب�نما�تصل�إ���الثلث��خر�بصورة�ضعيفة،

 ��ة وع�� الب�ئة ع�� سلبية تأث��ات لھ ��والط التدفئة �� التقليدية الوقود أنواع ع�� الر�فية املناطق س�ان اعتماد أن كما

 غ�� �ك�� فالدول  الطاقة اس��الك معدالت �� املختلفة الدول  ب�ن كب�� تباين �ناك زال ما ذلك إ�� و�اإلضافة. الس�ان

  .فقرا �ك�� بالدول  مقارنة فرد ل�ل ضعفا 25 يز�د بمعدل الطاقة �س��لك

�الط   �توفر�خدمات �أن �املعلوم �مع�شية�ومن �بأ�شطة �والقيام �الصغ��ة �املشروعات �إ�شاء �ع�� ��ساعد اقة

�النقل� �وألعمال �حرارة �إ�� �تحتاج �ال�� �للعمليات �ضرور�ا �كذلك �و�عت���الوقود �ال��ار، �ضوء �غ���أوقات ��� �إنجاز�ا يمكن

 �� ���شطة ���ميع ��ساسية �املدخالت ��عت���من �الك�ر�اء �أن �كما �الصناعية، ���شطة �من �وا��دمية�وللعديد نتاجية

ا��ديثة�وإلعمال��تصاالت،�فالطاقة�يجب�أن�ت�ون�متوفرة�طوال�الوقت�و�كميات��افية�و�أسعار�م�سرة�وذلك�من�أجل�

و�ضاف�إ���ذلك�أن�واردات�الطاقة�تمثل�حاليا�من�منظور�م��ان�املدفوعات�أحد�أك���. تدعيم�أ�داف�التنمية��قتصادية

  .لعديد�من�الدول��ك���فقرامصادر�الديون��جن�ية����ا

  ����� �ت�س�ب �أن �و�مكن �عديدة، �مستو�ات �فتظ�ر�ع�� �الطاقة، �استخدام �عن �الناجمة �البي�ية �التأث��ات أما

�و�مثل�اح��اق�الوقود��حفوري�أحد�مصادر�تلوث�ال�واء� عواقب�مثل�الت��ر�والتحمض�وتلوث�ال�واء�والتغ���املنا��،

�انبع �وخاصة �لل��ة �الدفيئةاملدمرة �غازات �خشب�. اث �اح��اق �عن �الناشئة �الدقيقة �ا��زئيات �انبعاث �أن �ث�ت وقد
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�بمرض� ��صابة �و�ؤدي�إ�� �ا���از�التنف��� ��� �مشا�ل �حدوث �كب��ة��� �بصورة �ي�س�ب �وا��ازول�ن �الديزل �ووقود الفحم

���ال��ة�والسالمة�والب�ئة�وتتطلب�كما��عت���الطاقة�الذر�ة�ال����ستعمل����توليد�الك�ر�اء�مصدرا�غ���أمن�ع. السرطان

  .ج�ودا�فنية�ومالية��امة�للسيطرة�والتعامل�مع�نفايا��ا

�اقتصادية�   �حياة �قيام �تصور �يمكن �وال �العال��، �لالقتصاد �الرئ���� �الشر�ان �املختلفة �عت���مصادر�الطاقة

�ا ��ذه �غياب ��� �السياسات�حديثة ��� �أو �الدولية �التجارة ��� �سواء �كب��ة �أ�مية �دائما �ل�ا ��ان �فقد �وعليھ ملصادر،

وللب��ول�����ذه�املقام�خصوصية�وأ�مية�است�نائية،�إذ��عت���املصدر�الوحيد�الذي�يمكن�استعمالھ� .�قتصادية�الدولية

ة،�و�ستعمل�أيضا����القطاع�الصنا���كمادة����املجاالت�ش��،�ف�و��ستعمل�كمصدر�طاقة�����ل�القطاعات��قتصادي

إنھ�موقف�لم��سبق�لھ�: "حيث�قال�الرئ�س��مر��ي��سبق�جي����ارتر����أ�مية�الب��ول .أولية�لصناعة�منتجات�كث��ة

  ."مثيل����التار�خ،��و�أن�يتوقف�مص���ا��ضارة�العاملية�ا��ديثة��ل�ا�ع���مادة�أولية�واحدة����الب��ول

  :من�حيث�الديمومة�والعمر�الزم��،��ناك�ش�ل�ن�

�باستمرار�ما�� �ومتجددة �الطبيعة ��� �ومتوفرة �وغ���ناضبة �دائمة �مصادر�طبيعية �عن �عبارة و��

ا��زر،�و�مواج،�ومن�أ�م�مصادر�الطاقة�املتجددة�الطاقة�الشمسية،�وطاقة�الر�اح،�وطاقة�املد�و . دامت�ا��ياة�قائمة

  .والطاقة�ا��رار�ة�ا��وفية،�وطاقة�املائية،�وطاقة�الكتلة�ا��يو�ة

و���تلك�املصادر�ال���تنضب�ن�يجة�لالستخدام،�أي�أ��ا��س��لك�وتتال���،�و�طلق�عل��ا�البعض��

  .والب��ول،�والغاز�الطبي��،�والطاقة�النوو�ةف���مصادر�محدودة�العمر�مثل�الفحم،�'' مصادر�الطاقة�غ���املتجددة''

�نمو�ا�   �ع�� �ذلك �دل �الطاقة �من �دولة �إس��الك �زاد �ف�لما �بالنمو��قتصادي، �الطاقة �نمو�إس��الك يرتبط

قتصادي�ألن�الز�ادة����اس��الك�ا�مرتبط�أيضا��قتصادي�و�جتما��،�غ���أن�إس��الك�الطاقة�ل�س�دائما�دالة�النمو��

�تختلف� �زوايا �من �وتطرح �الرفا�ية ��� �بالز�ادة �مرتبط �املتقدمة �الدول �لدى �الطاقة �فمش�لة �امل��ايد، بالنمو�الديموغرا��

ن��ذين�ع��ا�لدى�الدول�املتخلفة�ال����عا�ي�من�نمو�س�ا�ي�م��ايد،�ومن��نا�قد�تأ�ي��عض�الصعو�ة����تقدير�العالقة�ب�

كما�أث�ت�الدراسات�أن�. ارتباط�مؤشر�معدل�إس��الك�الطاقة�بمعدل�نمو�الدخل�الوط���لدى�مختلف�الدول : املتغ��ين

ز�ادة�إس��الك�الطاقة����الدول�النامية�يرجع�أساسا�إ���الز�ادة����املعدالت�نمو�الس�ان�ونمو�وتوسيع�املدن�أك���مما����

�و�جت �النمو��قتصادي �يرجع�مؤشر�ع�� �املتقدمة، �للدول �بال�سبة �أما �املع�شية، �املستو�ات �تحس�ن �ع�� �الدال ما��

�الدول� �استطاعت �إذ �التق��، �التطور �إ�� �النمو��قتصادي �ز�ادة �معدل �مع �مقارنة �الطاقة �إس��الك �معدل انخفاض

  . تاج�نفس�ا��دماتاملتقدمة�ترشيد�إس��الك�الطاقة�بإدخال�آالت�إنتاج�ووسائل�نقل�أقل�اس��ال�ا�للطاقة�إلن

�ف�و���   �ثم �ومن ��خرى، �املصادر�الطاقو�ة ��افة �ينافس �أسا��� �بمركز�إقتصادي �يحتفظ �الب��ول �أن ال�جدال

منازع��ش�ل�املصدر�الرئ�����للطاقة،�وقد�ب�ن�تار�خ�تطور�استعمال�الطاقة�أن�الب��ول��عت���أ�م�املصادر�الطاقو�ة�دون�

  .5وقد�تزايدت�أ�ميتھ�بصورة�م��وظة�منذ�ا��رب�العاملية�الثانية�إ���يومنا��ذا

تطلق�صفة�الدولة�النفطية�ع���بلد�ما�عندما�ي�ون�منتجا�ومصدرا�لكميات��امة�من�الب��ول�ا��ام�كمادة���  

قتصادي�و�جتما���ألغلب�الدول�العر�ية�قائم�بصفة�أساسية�ع���الر�ع�أولية�م�يمنة�ع���الصادرات،�كما�أن�ال�ي�ل��

�صفة� �ال��عطي �وتصديره �إنتاج�الب��ول �أن �علما �النفطية"الب��و��، �أو�"الدولة �للب��ول �ومصدرة �دوال�منتجة ��ناك �ألن ،

�ال �ع�� �قائمة �اقتصادا��ا �ألن �وروسيا، �و�ولندا �ال��و�ج �مثل �نفطية، ��قتصادية�الغاز�وال��عت���دوال �ال�شاطات تنو�ع

وع���الرغم�من�انخفاض�عائدات�النفط�خالل�الف��ة��خ��ة،�فال�يزال��ذا��عتماد�. 6وتتحكم����تكنولوجيا��ستغالل
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�أسعار� ��� �ا��اد �التأر�� �جراء �من �النفط �العاملية �السوق ��� �واسعة �ا��زائر�لتقلبات ��عرض �النفط �عائدات الكب���ع��

  .النفط

  

  

  

  

  

    

  :يت���لنا�ما�ي��) 01(خالل�رقم�من���������

  �عت���النفط�والغاز�الطبي���املصدر�الرئ�����للطاقة����ا��زائر؛�×

 ��اية �� العال�� �حتياطي من% 1ب�سبة�تقارب� مليار�برميل،�أي�12.2ا��زائر�بحوا��� بال�سبة�للنفط�يقدر�احتياطي�×

أما�بال�سبة�للغاز�.  العال�� �حتياطي من%  1.7وم،�أي�ب�سبة�ي/ ألف�برميل��1579،�أما��نتاج�فقدر�بحوا���2016 عام

� �حوا�� �ا��زائري ��حتياط �حصة �فبلغت �م�4.5الطبي�� �أي3تر�ليون ، � ��حتياط من% 2.4ب�سبة �أما� اجما�� العال��،

  ما����نتاج�العال��؛اج من%  ���2.5السنة،�أي�ب�سبة��3مليار�م��91.3نتاج�فبلغت�كميات�الغاز�ا��زائري�املسوق�حوا���

�موارد��× �والغاز�الطبي�� ��عت���النفط �أخرى، �ج�ة �من ��نتاج �وارتفاع �التنقيب �عمليات �من ��ك�شافات �قلة �ظل ��

�25سنة�بال�سبة�للغاز�الطبي��،�وأقل�من��50بأقل�من��طبيعية�قابلة�للنفاذ،�حيث�قدر�العمر�الزم���الحتياط�ا��زائري 

  سنة�بال�سبة�للنفط؛

�بحوا���ق�× �ا��زائري �للنفط �أي�ب�سبة�/ ألف�برميل�412در��س��الك�املح��  من العال�� �س��الك من%  0.4يوم،

أما�بال�سبة�للغاز�الطبي���فقد�قدر�. اجما���انتاج�النفط�ا��زائري  من%  26.1ا��ام،�كما�يمثل��س��الك��سبة� النفط

العال��،�كما�يمثل��س��الك� اجما����س��الك من%  1.13ة،�أي�ب�سبة����السن�3مليار�م��91.3س��الك�املح���بحوا���

  .اجما���انتاج�النفط�ا��زائري  من%  �43.8سبة�

  

  

  

  

  

  

إجما���  ا��زائر�  

  العالم

�إجما��� ا��زائر(%)  من

  العالم

  00.71  1706.7  12.2  )مليار�برميل(�حتياط�
  01.71  92150  1579  )يوم/ ألف�برميل(�نتاج�

  00.43  96558 412  )يوم/ ألف�برميل(�س��الك�
  / / 21.17  )سنة(�نتاج�/�حتياط

  / / 26.09  (%)�نتاج�/ �س��الك
  02.41 186.6 4.5  )3تر�ليون�م(�حتياط�

  02.57 3551.6 91.3  )سنة/ 3مليار�م(�نتاج�
  01.13 3542.9 40  )سنة/ 3مليار�م(�س��الك�

  / / 49.28  )سنة(�نتاج�/�حتياط
  / / 43.81  (%)�نتاج�/ �س��الك
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  :يت���لنا�ما�ي��) 02(رقم��من�خالل��������

  �عت���الفحم�والطاقة�النوو�ة�من�مصادر�الطاقة�الناضبة�غ���املستغلة����ا��زائر؛�×

مليون�طن،�و�عت����ده�القيمة�ضعيفة�جدا�مقارنة���59ش���البيانات�ا���ان�اجما���احتياط�ا��زائر�من�الفحم�يقد�بـ��×

،�أما�عن��نتاج�بلغ�اجما����نتاج�2015مليون�طن�حسب�احصائيات�سنة� 891531بقيمة��حتياط�العال���املقدر�بـ�

من�اجما����نتاج�العال��،�و����سبة�ضعيفة�جدا�وال��عدوا�% 0.002طن،�اذ�يمثل��سبة��15000ا��زائري�من�الفحم�

ام�والغاز�الطبي���الحتياطا��ا�انتاجا�وموج�ة��لھ�نحو��س��الك�املح��،�و�ذا�ن�يجة�العتماد�ا��زائر�ع���انتاج�النفط�ا��

  ال�ائلة�مقارنة�باحتياط�الفحم؛

رغم�توفر�املادة��ولية�إلنتاج�الطاقة�النوو�ة�و���خامات�اليورانيوم����ا��زائر،�إال�أن�عملية��نتاج�و�س��الك��×

تكنولوجيا�تص�يع�الوقود�: تبقى�معدومة،�و�ذا�راجع�لشروط�العديدة�الواجب�توفر�ا�إل�شاء�املشروع�النووي�وال���م��ا

�درجة� �من ��د�ى �ا��د �تحقيق �وتطو�ر�ا، �ا����ات �والعملية، �النظر�ة ��حت�ارات �و��مھ، �املال �رأس �طبيعة النووي،

�مان�ع���أصعدة�حماية�الب�ئة�والعامل�ن����املوقع،�القدرة�ع���تملك�العلم�والتكنولوجيا�والقدرة�ع���ا��د�من�التلوث�

  .الصناعة،�فضال�عن�آراء�الشعوبالناجم�عن��ذه�

�ع������� �املحافظة �مع �إستخدام�ا، �خفض �أجل �من �الضرور�ة ��جراءات ��و�إتخاذ �الطاقة، �استخدام �ب��شيد يقصد

�من�الطاقة،�أو���م��نتاج�املتحقق،�وز� نتج�بكمية�أقل �م��ا،�بحيث�يمكن�إنتاج�وحدة�املُ ادة�كفاء��ا،�وتقليل�الضا�ع

  .�عبارة�أخرى�يقصد�ب��شيد�الطاقة�تبديد�التبذير�بخفض�كثافة�إس��الك�الطاقة

�الناتج��� �قيمة �إ�� ��قتصاد، ��� �الطاقة�املستخدمة �كمية �ي�سب �معدل �ع�� �اعتمادا �الطاقة �إستخدام املح����و�قاس

  .�جما���املتحقق،�أي�متوسط�الطاقة�املستخدمة�إلنتاج�ما��عادل�وحدة�نقدية�واحدة�من�الناتج�املح����جما��

  

  

  

  

��إجما�  ا��زائر�  

  العالم

�إجما��� ا��زائر(%)  من

  العالم

  00.007  891531  59  )مليون�طن(�حتياط�
  00.0002  7816  0.015  )سنة/ مليون�طن( �نتاج�

  00.0002  7836 0.015  )سنة/ مليون�طن( �س��الك�
  00.49 4004.5 19.5  )ألف�طن(�حتياط�

  0 59673 0  )سنة/ طن( �نتاج�
  0 59673 0  )سنة/ 3مليار�م(�س��الك�
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  كمية�الطاقة�املستخدمة                                                                                                              

  =معدل�إستخدام�الطاقة��                               

  الناتج�املح����جما��                                                                                                               

       

وعليھ�ف��شيد�الطاقة��ع���خفض��ذا�املعدل�من�أجل�تحقيق�وفورات�اقتصادية�واملحافظة�ع���احتياطيات�  

  . الطاقة�لف��ات�زمنية�أطول،�كما�أنھ�يقلل����نفس�الوقت�من��نبعاثات�و�ثار�السلبية�ع���الب�ئة

يوجد�العديد�من��سباب�ال���تدفع�صا����القرار����معظم�الدول�نامية��انت�أو�متقدمة�إ���اعتماد�إس��اتيجية�

  :وا��ة�ل��شيد�إستخدام�الطاقة�كأحد���داف��ساسية،�و�مكن�ذكر��ذه��سباب�فيما�ي��

�ترشيد� �ع�� �العمل ��� �و�تمثل ��و��، �بالدرجة �ما�� �إ�شاء���و�س�ب �عدم �خالل �من �نفاق

�ا��الية �الطاقة �شب�ات �قدرة �ورفع �جديدة �الطاقة�. محطات �است��اد �ع�� ��عتمد �ال�� �الدول ��� �الس�ب ��ذا و�زداد

  .بأنواع�ا

�و�س�ب�إقتصادي�يتعلق�بمدى�اعتماد��قتصاد�ع���مصادر�الطاقة،�وتزداد�أ�ميتھ�أيضا�����

�للطا �املستوردة �أو�عسكر�ة�الدول �سياسية �أو��غ��ات �بمرور�الوقت �احتياطات�الطاقة �انخفاض �توقع �ظل ��� قة�خاصة

  .تؤثر�ع���الواردات،�خاصة����يتعلق�بمصادر�الطاقة��حفور�ة

�أو�� �النقل �أو��� �الصناعة ��� �سواء �الوقود �اح��اق �أن �املعروف �من �أنھ �حيث �بي��، �و�س�ب

�ي �القطاعات �من �الصو�ة�غ���ما �لظا�رة �املس�بة ��ساسية �الغازات �من ��عد �والذي �الكر�ون، �أوكسيد �غاز�ثا�ي �عنھ �تج

  .الزجاجية

يرتبط�باالتجا�ات�العاملية�ا��الية�املرتبطة�بازدياد���تمام�بالتنمية�املستدامة،�و�التا���فإن��

من��سراف����إستخدام�الطاقة�بمصادر�ا�املتعددة،�و�و�ما�العمل�ع���تحقيق�التنمية�املستدامة�يتطلب�ضرورة�ا��د�

  .�ع���العمل�ع���ترشيد�إستخدام�ا����القطاعات�املختلفة

يمكن�تقسيم�أساليب�ترشيد�استخدام�الطاقة�إ���أساليب�سعر�ة�وأخرى�غ���سعر�ة،�حيث��عتمد��و���ع���أدوات������

�ع���اقت �الثانية �املجموعة �تقوم �ب�نما �إستخدام�ا؛ �ترشيد �ع�� ��ساعد ��ش�ل �أسعار�الطاقة �للتأث���ع�� �ومالية صادية

  .إستخدام�أدوات�تحكم��وتنظيم�دون�التأث���مباشرة�ع���أسعار�الطاقة�ل�ي�تحقق�ال�دف�من�ترشيد�الطاقة

  :تاليةوتتمثل�����نظمة�ال

يتم��عتماد�����قتصاديات�القائمة�ع���التخطيط�املوجھ�ع���نظام�معلن�ل��صص�يوزع�ف��ا��

  .الوقود

عادة�ما�يرى��قتصاديون�أن��عتماد�ع���توجيھ�الرأي�العام�كأسلوب�ل��شيد�الطاقة��

ي�ال�يمكن�أن�يحقق�أي�نتائج،�ب�نما�يرى�السياسيون�والعاملون����مجاالت��عالم�أن�مثل�وفقا�لنظر�ة��قتصاد�ا��ز�

  .�ذا��سلوب�يمكن�أن�يلعب�دورا�قو�ا����إس��اتيجية�ترشيد�الطاقة

�أز ����������� �أثناء �الطاقة �ل��شيد ��مر�كية �ا���ومة �بھ �قامت ��و�ما ��سلوب ��ذا �ع�� �ف��ا �أعتمد �ال�� ��مثلة مة�ومن

� �عام ��مر�كي�ن�1973النفط �املواطن�ن �إ�� �مكثفة �إعالمية �ع���حمالت �نداءا �نيكسون ��مر��ي �الرئ�س �وجھ �عندما ،

ل��شيد�استخدام�م�للطاقة،�وقد�بي�ت�دراسة�أجر�ت�حي��ا�أن��ذا�التوجيھ�للرأي�العام�أدى�إ���خفض�إس��الك�الطاقة�

�شة��و�أن�مستوى��ستخدام�عاد�من�جديد�إ���ما��ان�عليھ�مباشرة��عد�،�لكن�ما�يث���الد% 5خالل�ف��ة��زمة�ب�سبة�

  .ان��اء��زمة
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�من�� �البد �دنيا، �حدود �وضع ��� �الطاقة، �استخدام �معاي���كفاءة �وضع يتمثل

�ج�زة،�ال���تطرح�����سواق،�مع���ذلك�أن��ج�زة�ال����عا�ي�من�انخفاض�كفاءة�استخدام�ا��تحقيق�ا����املعدات�أو 

  .للطاقة،�تمنع�من��سواق،�مما�يحتم�ع���املس��لك�ن�شراء�أدوات�عالية�الكفاءة

ال�الطاقة،�و�التا����عتمد�رفع�كفاءة�استخدام�الطاقة�ع���التطورات�التكنولوجية����مج�

��ذه� �ا���ومات �دعمت �ف�لما �الطاقة، �مجال �والتطو�ر��� ��بحاث �برامج �ل���يع �ا���ومات، �تلعبھ �الذي �الدور ع��

  .ال��امج�و��ع��ا،��لما��انت��ناك�احتماالت�اك���لرفع�كفاءة�استخدام�الطاقة

العديد�من�الدول�ع���فرض�ضرائب�ع���الوقود�وال���ترجع�شعبية�إستخدام�ا�إ�����عتمد�

�بمقادير� �الطاقة �تخفيض �مجال ��� �اقتصادية �أك����ساليب�كفاءة ��و��ا �إ���جانب �املالية، �وا��صيلة �التحصيل س�ولة

  .معينة

املس��لكة�للطاقة�العديد�من��ش�ال،�فمثال�تأخذ�الضرائب�ع����ج�زة��

تفرض�فر�سا�ضرائب�ع���قوة�السيارة�وسعة�املحرك،�ومن�ج�ة�أخرى�نجد�أن�الواليات�املتحدة�تفرض�رسوم�ترخيص�

  .السيارات�سنو�ا�ع���أساس�وزن�السيارة

�و�عفاءات� ��املنح �ل��شيد��فا��وافز��ساسية �تقديم�ا �يتم �ال�� الضر��ية

ورفع�كفاءة�إستخدام�الطاقة�من�شأ��ا�أن����يع��نفاق�ع���رفع�كفاءة�إستخدام�الطاقة�وترشيد�ا،�فمثال����ب��ي�ا�

من��س�ثمارات����مجال�ترشيد�الطاقة�من�الضرائب؛�إضافة�إ���تقديم�القروض�امل�سرة�وال���يتم�سداد�ا�%  �20عفى�

  .سداد�طو�لة�أو�بأسعار�فائدة�مخفضة�لالس�ثمار����رفع�كفاءة�إستخدام�الطاقة�ع���ف��ات

عندما�تقدمت�ال�يئة�الدولية�لتغي���املناخ��1990بدأ�ا��دل�حول�ضر�بة�الكر�ون�منذ�مطلع�عام��

)IPCC (جماع�� �تم �وقد ��رض، �حرارة �ارتفاع �وتبعات �طبيعة ��ثار��بتقر�ر�مختصر�يقيم �حول �العلماء �ب�ن �مرة وألول

املحتملة��واملخاطر�ال���قد�ت�تج�عن�الغازات�الدفيئة،�وقد�أكد�التقر�ر�أن�إنبعاثات�غاز�ثا�ي�أوكسيد�الكر�ون����املسا�م�

�اتخذت�� �وقد ��حفوري، �الوقود �حرق �عن �أساسا �ناتج ��نبعاثات �ومصدر��ذه �ا��ضراء، �البيوت �ظا�رة ��� الرئ����

�الوقود�املفوضي �اح��اق �ينخفض �وأن �البد �ذلك �يتم �وح�� �الكر�ون، �أوكسيد �ثا�ي �إنبعاثات �بت�ب�ت �قرارا ��ور�ية ة

�الكر�ون� �ضر�بة �فرض ��� �املث�� �والوسيلة �عليھ، �الطلب �بانخفاض �أي �استخدامھ، �بانخفاض �ذلك �و�أ�ي �حفوري

�منظم ��� ��عضاء �الدول �إ�� �وم��ا ��ورو�ي ��تحاد �دول ��� �ا��ديدة�والطاقة �الصناعية �الدول �ثم �والتنمية �التعاون ة

والدول�النامية،�وقد�اق��حت�املفوضية��ورو�ية�أن�يبدأ�تطبيق��ذه�الضر�بة�بدوالر�واحد����السنة�لتبلغ�عشر�دوالرات�

  .% 50ومحتوى�الكر�ون�ب�سبة�%  50وتفرض�ع���محتوى�الطاقة�ب�سبة��2000بحلول�عام�

�������� �رقم �ا��دول �خالل �لسنة�) 03(من �مصدر�الوقود �مسا�مة �ا��زائر�حسب ��� �الطاقة �إس��الك �توز�ع �يمثل الذي

�الصدارة�ب�سبة�2015 �يحتل �الغاز�الطبي�� �النفط�م%  61.03،�يت���أن �و�ليھ �للطاقة، �ا��زائري ��س��الك �إجما�� ن

� �إس��الك�% 38.60ب�سبة ��� �فمسا�م��ا �النوو�ة �الطاقة �أما �ضعيفة، �بمسا�مة �واملصادر�املتجددة �الفحم �يأ�ي �ثم ،

�معدومة �إس��الك�. الطاقة �إجما�� �من �جدا �ضعيفة �ا��زائر�مسا�م��ا ��� �املصادر�املتجددة �أن �ا��دول �لنا �يو�� كما

  .من�إجما���إس��الك�للطاقة%  99،�مقارنة�باملصادر�التقليدية�ال����سا�م�ب�سبة�تفوق�% 0.1اقة�ب�سبة�تقل�عن�الط
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�نفط�  :وفق�املصدر �برميل   (%)ألف
  00.31  3.6  الفحم

  38.60  443.6  النفط�ا��ام

  61.03  701.3  الغاز�الطبي��
  00.00  0  الطاقة�النوو�ة

  .ة�املائية،�أما�البا���فمصدره�الطاقة�الشمسية،�والر�احأغلبية��س��الك�مصدره�الطاق�*                        

  :العوامل�املتعلقة�بالطاقة�التقليدية�نجد�م��ا�ناك�العديد�من�   

لقد�صاحب�التقدم�الصنا���لإل�سان�استخدام�كميات��ائلة�من�مختلف�أنواع�الوقود�مثل�الفحم��

�ت�ت �محر�ات�السيارات، �أو��� �أو�املصا�ع، �التوليد ����محطات �الوقود �وعند�اح��اق��ذا �والغاز�الطبي��، ج�عنھ�والب��ول

  :ومن�ب�ن�مظا�ر�التلوث�نجد. كميات��ائلة�من�الغازات�ال���تتصاعد�ع����يئة�دخان�محمل�بالرماد�و�كث���من�الشوائب

يرتبط�استغالل�الطاقة�بصورة�مباشرة�مع�مشا�ل�بي�ية�كث��ة�ولعل�أك���ا�ارتباطا�بھ��

لذي�ينعكس�ع����سارع�التغ��ات�املناخية�العاملية،�وحسب�ا����اء�فإن��رض�لم��ش�د�ا��CO2و��رتفاع�امل��ايد�ل��ك���

  .15ألف�سنة�420منذ���CO2ذا�املستوى�من�

  44.9  14500.0  43.9  6862.9  الفحم

  34.6  11173.7 35.3 5518.5  النفط الخام

  19.9  6426.5 20.3 3173.5  الغاز الطبيعي

  00.6  193.8  00.5  78.1  مصادر آخرى

  100  32294  100  15633في  CO2 إجمالي انبعاث

����CO2أن�ترك���) 04(�ش�ل�أسا����إ���اح��اق�الوقود��حفوري،�حيث�يب�ن�ا��دول�رقم���CO2عود�ارتفاع�     

�CO2ا��و�يأخذ�من���تصاعديا�مع�ز�ادة�كمية�الوقود�املستخدمة،�و�عت���الفحم�أك���مصدر�الطاقة�مسا�متا����إنبعاث�

����32294العالم�واملقدر�بـ��CO2من�إجما���إنبعاث�%  44.9،�أي�ب�سبة�2015مليون�طن�سنة�����14500ا��و�بحوا���

���العالم��CO2ة��عد�الفحم�والذي�عرفت�حصتھ�تراجعا�من�إجما���إنبعاث�فيما�احتل�النفط�املرتبة�الثاني. مليون�طن

أما�الغاز�الطبي���ف�ش�د�. ���ا��و�CO2،�إال�أنھ�يبقى�من�أ�م�املصادر�مسا�متا����إنبعاث�1973مما��ان�عليھ����سنة�

ئر�ف�ش���البيانات��حصائية����ا��زا�CO2أما�عن�. ���ا��و�CO2تراجعا����حصتھ�ضمن�أك���املصادر�مسا�ما����إنبعاث�

و�عت���ا��زائر�من�الدول�ال���. ���العالم�CO2من�إجما���إنبعاثات�%  0.4مليون�طن،�أي�ب�سبة��114.3إ����2015لسنة�

.16ل�س�ل�ا�دور����إنبعاثات�ثا�ي�أكسيد�الكر�ون،�و���تلو�ث�الب�ئة�جوا
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�ا� �وخاصة�تراكم �الراكد �املاء ��� �املصا�ع �تلق��ا �ال�� �واملخلفات لنفايات

  .الصناعات�النفطية

�� �حوا�� �الرصاص �مركبات �إليھ �املضاف �الب��ين �حرق ����� %94يمثل �املنبعثة �الرصاص ��سبة من

  .كغ�من�الرصاص1ا��و،�حيث�حرق�طن�واحد�من�الفحم�يخلف�

�عت���التغ���املنا���وظا�رة��حتباس�ا��راري�من�أك���املخاطر�ال�����دد�التنوع�ا��يوي�بمختلف��

�ا��يوي،�تقلص�أعداد� �التنوع �ع�� �وظا�رة��حتباس�ا��راري �أثار�التغ���املنا�� �ع�� �أبرز��دلة�وال��ا��ن أش�الھ،�ومن

و�دأت�أ��ار�القرم�باملوت���� سنة��خ��ة�����عض�أجزاء�ان��اتي�ا،�30خالل�� %33بنحو��عض�تجمعات�طيور�البطر�ق

  .منطقة�ال�ار���

 �� التنفيذ ح�� �� املناخية�ودخلت التغ��ات لظا�رة للتصدي دولية محاولة أول  �و كيوتو بروتو�ول �

الدول� من العديد ع�� ال��وتو�ول  و�فرض أورو�ية دولة 27 ابي�� من دولة192 �ن� ح�� عليھ صدق وقد 2005 عام

  .الدفيئة الغازات تقليل�إنبعاثات أو من قانونا�ل��د وامللزمة الفردية باأل�داف �ل��ام الصناعية

  : تواجھ�الطاقات�التقليدية�العديد�من�املشا�ل�من�أبرز�ا�

 و�رجع�ذلك كب��، �ش�ل �رتفاع �� أخذ �حفوري الوقود ع�� العال�� الطلب إن�

  .احتياط�املوارد فيھ ي�ناقص الذي الوقت �قتصادي،��� النمو معدالت ارتفاع إ�� خاصة بصفة

 إضافة�ا���تزايد النفط، سعر �� ومستمر ارز ب ارتفاع سيؤدي�إ�� ذلك أن حيث�نجد�

  .النفط ���أسعار التقلبات أزمة شأنھ�زاد����تفاقم من العسكر�ة املالية�والصراعات املضار�ة مشا�ل

 إن بل قبل، ذي توافرا�من أقل فقط �حفوري الوقود يصبح لم�

 املثال�يقع س�يل فع�� جسيمة، أمنية�وسياسية مشا�ل �س�ب قد مما املناطق �عض ع�� مقتصرا حأصب املخزون��حتياطي

  .ال�ار��� والبحر �وسط الشرق  منطقة �� العال�� الغاز مخزون من69 % العال���و النفط مخزون من 71 %

  :فك������الطاقات�املتجددة�نجدمن�ب�ن�العوامل�ال���أدت�إ���الت   

  

  إستخدام�مصادر�الطاقة�املحلية�أمر�متاح�ل�ل�بلدان�املنطقة،�و�و�ما�يضمن��من�الطاقوي؛�×  

  مصدر�الطاقة�املتجددة�مستدام�ال�يمكن�أن�ينضب�أو�يدمر�الب�ئة�املحلية�أو��قليمية�أو�العاملية؛�×  

  توليد�الك�ر�اء�عن�طر�ق�مصادر�متجددة�فعال�وأقل�عرضة�النقطاع�التيار�من��نظمة�املركز�ة؛�×  

  ال�ت�س�ب����تلو�ث�ا��و�أو��رض�أو�البحار؛�×  

�عتماد�ع���مصادر�الطاقة�املتجددة�املحلية�يح����قتصاديات�املحلية�من�الصدمات�الناتجة�عن�تأر���أسعار��×  

  ر�ة����أسواق�السلع�العاملية؛�مشتقات�املضا

�ذلك��×   �حدث �وإن �اس��داف�ا، �حال ��� �أك���أمنا �الطاقة�املتجددة �طر�ق �عن �الك�ر�اء �توليد �منظومات �توز�ع نظام

  ست�ون��ضرار�البي�ية�محدودة�جدا؛

من�قطاع�الطاقة��تؤمن�نظم�الطاقة�املتجددة�فرص�عمل�جديدة�للعامل�ن�املؤ�ل�ن�تأ�يال�تقنيا�عاليا�أك���بكث�� �×  

  .التقليدي�كثيف�رأس�املال

  

  ؛الطاقة�التقليدية محل تدر�جيا تحل املتجددة�أن للطاقة بالطاقة�حيث�يمكن الك�ر�ائية إمداد�الشبكة�×

 م�ان أي الك�ر�اء��� توف�� ع�� بقدر��ا املتجددة الطاقة مصادر ع�� �عتمد الذاتية�ال�� الطاقة توليد وحدات تتم���×

  ك�ر�ائية؛ شبكة إ�شاء فيھ يصعب

  .مستدامة بطر�قة التنقل لضمان النقل وسائل ملحر�ات الشمسية��وقود الطاقة مخزون إستخدام يمكن�×
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وال��شيد�ا��اص�باإلنتاج��سلكت�الكث���من�الدول�خطوات�نا��ة����مجاالت�التقن�ن

�من� �عددا �الدول �من �العديد �اتخذت �كما �لإلنتاج، �نظيفة �وتكنولوجيات �أساليب �بإدخال �وذلك �للطاقة و�س��الك

،�)التدخل�����سعار(�جراءات���فض�أو�ا��د�من��نبعاثات�الصادرة�عن�إستخدام�املوارد��حفور�ة�م��ا��قتصادية�

).إستخدام�املعاي���والقوان�ن�البي�ية(،�والقانونية�)التكنولوجيا�النظيفة(،�والتكنولوجية�)تخدامترشيد��س(وال��شيدية�

إن�تحقيق��ستدامة�يتطلب�دعم�تطو�ر�مصادر�الطاقة�املتجددة،�مما��ع���تخفيف�الطلب�ع���املصادر��حفور�ة�����

�والفحم( �الغاز، �توف���اس)النفط، ��ش��ط �إستخدام�ا �حالة �و�� �تخفيف�، �املصادر���دف ��ذه �ملثل �بي�يا �آمنة تخدامات

  .العبء�البي���ع����وكب��رض

        

واقع�ا��زائر����مجال�استخدام�الطاقة�ألغراض�التنمية�املستدامة،�يمكننا�ختام�دراس�نا�للموضوع�محل�البحث��������

�التقليدي �للطاقات �ممكن �بديل �املتجددة �الطاقات �بأن �ف�القول �الب��ول �وخاصة �املصادر���ة �با�� �عكس �تنضب ال

�و��� �التقليدية �الطاقات �نجد �ذلك �وعكس �الب�ئة �تؤثر�ع�� �ال �نظيفة �طاقات ��� �ذلك �ع�� �وعالوة ��خرى، التقليدية

  .مقدم��ا�الفحم�تأث���ا�سل���ع���الب�ئة�ونتج�ع��ا��غ��ات�سلبية����املناخ�وم��ا��حتباس�ا��راري 

���م��ان�الطاقة�العال��،�إذ�سيطر�النفط�ع����و�س��اتي��ستخدام�الوقود��حفوري�املصدر��ول�إظل�يكما�س��������

سوف��غطي��2025لنموذج�الطاقة�العاملية�ألو�ك�فإنھ�بحلول�عام��واس�ناداس��الك�الطاقة�العاملية�لعدة�عقود�كث��ة،�إ

ملتتالية�ع���كفاءة�الطاقة�وتحول�املس��لك�ن�إ���بدائل�أخرى�من�إجما���الطاقة�رغم�التحس�نات�ا�% 37النفط�ما��س�تھ�

   .للطاقة�ال���برزت�أ�مي��ا����أعقاب��زمة�النفطية�العاملية

R 

  :من�خالل�دراس�نا�ملوضوع�الطاقة����ا��زائر،�توصلنا�إ���النتائج�التالية�����

��قتص�× �ال�شاط ��� �النابض �القلب �بالنفاذ��عت���الطاقة �م�ددة �الب��ول �وخاصة �واملصادر�التقليدية �للعالم، ادي

  .خالل�العقود�القليلة�القادمة

بالرغم�من��س�ثمارات�الكب��ة����مجال�الطاقات�املتجددة�واملشار�ع�ال��مة�املنجزة����املنطقة�ا��زائر،�إال�أ��ا��×

  .ال�يمك��ا�خالف��ا�ع���املدى�القر�بمازالت�لم�تصل�إ���مستوى�خالفة�املصادر�التقليدية�للطاقة،�و 

�ل�س��× �إال�استغالل�ا �الشمسية، �الطاقة �وخاصة �املتجددة �الطاقات ��� �مصادر�كب��ة �توفر�ا��زائر�ع�� �من بالرغم

  .بمستوى��م�انيات

×�� �للب�ئة �تلو�ثا ��قل �ألنھ �نظرا �واعدا �فمستقبلھ �الغاز�الطبي�� �أما �للطاقة، �املصدر��سا��� �النفط من�س�بقى

النفط،�أما�بال�سبة�للفحم�والطاقة�النوو�ة�فإن�املخاطر�الب�ئة�و�منية�تحول�دون�تطور�ما�وتوسع�استخدام�ما،�وتظل�

��ذه� �وصول �الكب���دون �العائق �يبقى �فرغم�ذلك �املصادر��حفور�ة، �من �الب�ئة املصادر�املتجددة�أك���استجابة�لشروط

  .ال�حقيقيا��و�ارتفاع�ت�اليف�إستخدام��ذه�املصادر�لتوليد�الطاقة�الك�ر�ائيةاملصادر�البديلة�واملتجددة�ألن�ت�ون�بدي

  

R 

إدرا�ا�منا���مية�الطاقة����ا��زائر�وجب�علينا�اق��اح�توصيات�من�شأ��ا�أن��سا�م����ال��وض�بقطاع�الطاقة������

  .وفقا�ملعاي���التنمية�املستدامة�وترشيد�اس��الك�ا

�عن�× �املتجددة �بالطاقات �للمجتمع �العام �الو�� �امللتقيات� �عالمية الوسائل جميع طر�ق ز�ادة �وتنظيم و�عالنية

  .واملؤتمرات�ا��اصة���ا

�الطاقة��× �كفاءة �تدرس �ال�� �العلوم �وال��ك���ع�� �املتجددة �الطاقات �مجال ��� �املتخصصة �ال�شر�ة �املوارد ت�و�ن

 .لتعليم�����افة�املستو�ات،�وإعطاء�ا��انب�البي�����مية�الالزمةوالطاقات�املتجددة����برامج�ا
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�العل����× �البحث �دعم �مع �املتجددة �الطاقة �واستخدامات �تطو�ر�نظم ��� �املشاركة �ع�� �ا��اص �القطاع ���يع

  .والتطبيقي����املجال�مما�يؤدي�إ���توافر�معدات�الطاقة�املتجددة�بأسعار�مقبولة�ومعقولة

�ا�× �التمو����تطو�ر�ودعم �ا��انب ��� �ال�سيما � �املتجددة �بالطاقات �واملعنية �املتخصصة �العلمية �وال�يئات ملؤسسات

 .��دف�مواكبة�التطور�التكنولو���ا��اصل����مجال�الطاقات�املتجددة�عامليا

�و�قتصادية��× ��جتماعية ��وضاع �تحسن �سوف �ال�� �املتجددة، �بالطاقات �يتعلق �فيما �وخصوصا �عز�ز�البحث

 .تخفض�من�الوقع�السل���ع���الب�ئةو 

  . تفعيل�القوان�ن�وال�شر�عات�ل���يع�استعمال�الطاقة�املتجددة�والنظيفة�وترشيد�استعمال�الطاقة��حفور�ة�×

دعم�بآلية�رقابة�من�أجل��× �إس��اتيجية�طموحة�لكنھ�وح���نظمن�ل�ا�النجاح�يجب�أن�تُ إن�اس��اتيجية�ا��زائر���

ف��س��اتيجية�وتحديد��نحرافات�املمكن�وقوع�ا�أثناء�التنفيذ�ليتم�معا����ا����حيي��ا،�وأن�نجاح�متا�عة�تحقيق���دا

  .�س��اتيجية�الشاملة�مر�ون�بنجاح�إس��اتيجية�الطاقة
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:  

تحاول��ذه�الدراسة�التعرض�إ���إعادة�تدو�ر�النفايات�كأسلوب�لدعم�التوجھ�البي������ا��زائر،�وذلك�من�خالل�التعرف�ع���مف�وم�عملية�       

��شمل�ا،�مع��شارة�إ���آفاق�تطو�ر�ا� ،�وذلك�تماشيا�مع����ا��زائرإعادة�التدو�ر�وتوضيح�دور�ا����حماية�الب�ئة،�وتحديد�أ�م�املجاالت�ال��

  .التوج�ات�العاملية����مجال��نتاج�النظيف�والصديق�للب�ئة

 .التوجھ�البي��،�إعادة�التدو�ر�،�الب�ئة��ي�ولوجية،�النفايات�املس��جعة

D24,I 12, L 15, Q 25.

     This study tries to introduce the recycling of waste as a method to support the environmental orientation in Algeria, 
where we will define waste recycling and explain its role in the protection of the environment, and identify the most 
important areas they its coverage, and research in them are prospects in Algeria, especially as there are global trends 

in the adoption of new production methods respectful of the environment 

 : Recycling, environmental protection, waste recovery, environmental orientation.  

 D24,I 12, L 15, Q 25. 
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�ذلك�بجالء����ج�ود�منظمة��مم�املتحدة�وال��� �عت���حماية�الب�ئة�واملحافظة�عل��ا�مسؤولية�عاملية،�وقد�برز

�ونظيفة� �سليمة �بب�ئة �والتمتع �الع�ش ��� ���سان �بحق �نحو��ع��اف �الالزمة �واملبادئ �القواعد �ل��سيخ �دورا��اما لعبت

�التلوث، �من �ب��ة� وخالية ��ضرار�بالب�ئة �كب����� �دور �ل�ما ��ان �العالم ��� �التكنولو�� �والتقدم �الصناعية إال�ال��ضة

تحقيق�التنمية،�رغم�أن�دراسات�عديدة�أكدت�ع���العالقة�الوثيقة�ب�ن�التنمية�والب�ئة�فاألو���تقوم�ع���موارد�الثانية،�

�الس �لھ�ا�ع�اساتھ �ي�ون �التنمو�ة،�وأي�إخالل�باملوارد�الطبيعية�سوف �العملية �بالكث���من�الدول�لبية�ع�� �ما�أدى و�ذا

�وعدم� �الطبيعية �موارد�ا �استخدام �من �نحو�التقليل �والتوجھ �التنمو�ة �سياسا��ا �النظر��� �إعادة �ا��زائر�إ�� �بي��ا ومن

ية�ا��ارجية�ل��زائر�انخفاض�املوارد�املالإست��اف�ا،�وذلك�من�خالل�إعادة�تدو�ر�النفايات،�خاصة�وأن�ا��زائر��عا�ي�من�

�النفايات��وتبحث �واس��جاع �تثم�ن �طر�ق �عن �الوط�� �باإلنتاج �الواردات �اس�بدال ��� �للمسا�مة �جديدة �وطرق �سبل عن

  :،�وتحاول��ذه�الدراسة�توضيح�ذلك�من�خالل�التطرق�إ���املحاور�التاليةوإ�شاء�اقتصاد�أخضر�بديل�للمحروقات

 .ر����مجال�دعم�التوجھ�البي��ا���ود�املبذولة�من�طرف�ا��زائ: أوال

 .مف�وم�إعادة�تدو�ر�النفايات�ودور�ا����املحافظة�ع���الب�ئة: ثانيا

  .تدو�ر�النفاياتإعادة�أ�م�مجاالت� :لثاثا

  .تدو�ر�النفايات����ا��زائرإعادة� أفاق�:را�عا

:  

املحافظة�ع���عمليات�إعادة�تدو�ر�النفايات����تتمحور�إش�الية��ذا�البحث�حول�الدور�الذي�يمكن�أن�تلعبھ�     

���مجال�ا��زائر�إ����ذه�العمليات،�خاصة�وأن�الكث���من�دول�العالم�تدرج�ا�ضمن�إس��اتيجيا��ا�ومدى�حاجة�،�الب�ئة

ر�كيف�يمكن�أن��سا�م�عملية�إعادة�تدو��:وذلك�من�خالل�طرح�السؤال�الرئ�����التا��،�املحافظة�ع���املوارد�الطبيعية

النفايات����املحافظة�ع���الب�ئة��ي�ولوجية،�وما����أ�م�النفايات�ال���يمكن�ل��زائر�أن��ستغل�ا����دعم�توج��ا�نحو�

 ؟�نتاج�البي���والنظيف

�ما �ظوا�ر�حية�أو�غ��� يقصد�بالب�ئة��ل �من �وتتمثل�يحيط�باإل�سان ����وجود�ا �دخل �أي �لإل�سان �ول�س حية

مجموعة�"كما�عرفت�البئة�بأ��ا��)1(�ذه�الظوا�ر�أو�العمليات�البي�ية����صورة�التضار�س،�املناخ،�ال��بة،�النبات�وا��يوان

  )2(" العوامل�وامل�ونات�والظروف�ال���تتفاعل�مع�ا�ال�ائنات�ا��ية�ضمن�ح���مع�ن�وتؤثر�ف��ا�وتتأثر����ا

لب�ئة�بمنظور�ا�العال���الشامل����جميع�العناصر�ال���يت�ون�م��ا�ال�وكب�الذي��ع�ش�عليھ،�و���الت�و�ن�وا

�أو� �ينمو�ف��ا �وما �أو�سطحية، �جوفية �ومياه �و��ور �معادن �من �سطح�ا �أو�ع�� �باط��ا ��� �تحتو�ھ �وما �لألرض الطبي��

�طبقات�غاز�ة� �حياة��شر�ة�وحيوانية�ونباتية،�ومن �من �قادرة��بواسط��ا �وجعل�ا �وصيان��ا �أجل�حماي��ا �غلف��رض�من

ع���تجديد�طاق��ا�وحيو���ا،�فالكالم�عن�الب�ئة��و�الكالم�عن�ا��ياة�نفس�ا�ال���تتأثر�بفعل�الطبيعة�من�ناحية،�و�فعل�

  . )3(��سان�الذي��ع�ش�ع����ذا�ال�وكب�من�استغالل�للموارد�وطرق��فادة�م��ا

ا��زائر�بإ�شاء�العديد�من�ال�يئات�وم��ا�إ�شاء�ال�يئة�الوطنية� قامتواملحافظة�عل��اومن�أجل�حماية�الب�ئة 

�سنة� �الب�ئة �للغابات���1975ماية �الدولة �كتابة �م��ا�ال��نة�1984، ���ان �وعدة �الب�ئة، �وزارة�م�لفة�بقضايا �ثم��عي�ن ،

� �وال��نة �ع���ا��يوان �املتنقلة ��مراض �مل�افحة �واملحلية �و�ظ�ور�الوطنية �ع���املياه، �املتنقلة ��مراض �مل�افحة الوطنية

ظ�رت����ا��زائر�العديد�من��ج�زة،�مثل�املجلس��ع���للب�ئة�والتنمية��1992" ر�و"مف�وم�التنمية�املستدامة����قمة�

�املحا �النظيفة، �للتكنولوجيا �الوط�� �املركز �املستدامة، �والتنمية �للب�ئة �الوط�� �واملرصد �السامية�املستدامة، فظة

بجمع��ل�املعلومة�املتعلقة�بالنفايات�وتتوفر�ع���النظام�،��باإلضافة�إ���الو�الة�الوطنية�للنفايات�وال���تقوم�)4(للسواحل

�و� �النفايات، �ل�سي�� �الوط�� �و �يتم �معلومات �قاعدة �عن �مستمر�تجديد�اعبارة ��ش�ل �إ���، �توجھ �املعلومات �ذه

  .���النفاياتب�سي�يةاملعنواملؤسسات����اص�
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�من�   �وال�� �املجاالت، �من �العديد �مست �فقد �الب�ئة �ا��زائر���ماية �إتخذ��ا �ال�� �باإلجراءات �يتعلق �فيما أما

 : )5(أ�م�ا

مليون�دوالر�سنو�ا�لتنفيذ� 800قامت�ا��زائر�بتخصيص�مبالغ�معت��ة�ل��د�من�رقعة�الت��ر�حيث�تخصص�

�املشروع �تم�،��ذا �منذ��7مالي�ن��كتار�ضمن��3إس��جاع�مايقارب�وقد �م�ددة ��كتار��انت بفضل�حمالت��1996مالي�ن

  .معا��ة��را����القاحلة�عن�طر�ق�ال�����

�جاء�       �حيث �الزراعية ��را��� �محيط �ع�� �التجاوزات �من �ل��د �صارمة �ا��زائر�إجراءات �وضعت �السياق ��ذا و��

� �التنفيذي �بالتو �1990املرسوم �لألرا���املتعلق �غ���فال�� �إستعمال ��ل �يمنع �الذي �الفال�� �العقاري املصنفة� جيھ

 .)6(فالحية

 .في مجال التلوث الجوي

 :عدة�إجراءات�للتقليص�من�أخطاره�أ�م�اا��زائر�تخذت�إ

ü  تمو�ل�عدة�مشار�ع�لل��و�د�بمحطات�مراقبة�نوعية�ال�واء�ع���مستوى�العديد�من�نقاط�القطر�ا��زائري . 

ü امللوثاتختيار�إ� �من �ومخلفا��ا ��� �خالية �ت�ون �الوقود �من ��الك�ر�اء�،أنواع �للطاقة �مصادر�جديدة �إ�� أو� والتحول

 .حيث�بدأت�بتعميم�استعمال�غاز�الب��ول�املميع�كغاز�وقودي�وإدخال�الب��ين�ا��ا���من�الرصاص الطاقة�الشمسية،

ü سوناطراك�إ� ل��اما��ا�السيما�الناتجة�إالغازات�املحروقة�والح��ام�مليون�دوالر�أمر��ي�للتقليل�من�تلوث��272س�ثمرت

 .طبقة��وزون �وحمايةعن�معا�دة��مم�املتحدة�املتعلقة�بالتغ��ات�املناخية�

ü وحدة�ز�انة�� ���سان�كغلق �ب��ة �والضارة �للتلوث �املصا�ع�املس�بة �الدولة�سياسة�غلق �تب�ت �ذلك�فقد �إ�� إضافة

 .حيث�تب�ن�أن��ذه�املادة�ت�س�ب����السرطان ،"مفتاح�بالبليدة"ت��عد�غلق�وحدة�لألميان املفرزة 2008بمعسكر�أوت�

: 

وذلك�من�خالل�مراعاة��تفاقات�الدولية�ا��اصة�بمنع��1983حظيت�مياه�البحر�بحماية����قانون�الب�ئة�لسنة�

� �البحري، �أو�الصيد ��مر�باملالحة ��علق �سواء �البحر�ة ���شطة �عرقلة �شأ��ا �من �ال�� �املواد �والغمر�ملختلف ���والصب

�م�افحة� �املا�يمجال �املدن�التلوث �تنفيذ�سعت�ا��زائر� داخل �الصا����نمشار�ع�تتعلق�بتأ�يل�شب�ات�التمو�إ�� باملاء

�شب�ات �تأ�يل �بإعادة �التط��� �وشب�ات � 10 للشرب �س�ا��ا �عدد �يفوق ��سمة�2مدن ��،مليون �تأ�يل �24وإعادة

� �للتصفية محطة ،� �ذلك �إ�� ��تمإضافة �العمومية �ا��دمة �عن �التنازل �باملاءتوسيع �ا��اص�ا��اصة �القطاع مع��لصا��

 .س�ضرائب�خاصة�بنوعية�املاء�و�قتصاد�فيھتأس�

 

��تعتمدإ         �سنة �قانونا �أصبحت �ا��ط��ة �النفايات �من �للتخلص �خطة �ع��� ،2001ا��زائر�ع�� ترتكز�أساسا

و���يع�القضاء�ع���،�الب�ئةتقليص���م�املخزونات�وخطر�املنتوجات�السامة�وفرض�غرامات�ع���من�يقومون�بتلو�ث�

  .إستخدام�تكنولوجيا�حديثة�تتوافق�مع�املقاي�س�البي�ية�وتح�����ة�املواطن�نبالنفايات�

�شرف�ع���ال�شاطات��2003و����ذا�السياق�قامت�ا��زائر�بإ�شاء�مدير�ات�للب�ئة�ع���مستوى�الواليات�سنة�

� �من �بالتخلص �املتعلقة �تلك �خاصة �املحلية �بالب�ئة �مراكز�ا��اصة �ع�� �و�شراف �العمومية، �املفرغات �و��يئة النفايات،

 .)7(الردم�التق��

: 

و���،�حيث�تر�ط�النظام��ي�ولو���بالنظام�التعلي�� إن�الو���بثقافة�بي�ية�نا�ع�من�السياسة�البي�ية�النا��ة، 

كما� �ول�وطبع�كتاب�مدر����ملقياس�ال��بية�البي�ية�للطور�الثا�ي،ا��زائر�تم�إدراج�دروس�حول�الب�ئة����الطور�التعلي���

�الب�ئة �حول �وتلفز�ونية �إذاعية �برامج �أسست �أ�شأت، �الب�ئة،�ا��زائر �كما �مل�ن �الوط�� ��املع�د �مؤسسات املرصد� عدة
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�املستدامة، �والتنمية �للب�ئة �بروز�التل الوط�� �مل�افحة �التطبيقية �للتكنولوجيات �بمختلف�املركز�الوط�� �الصنا�� وث

 .مصادره

���و ) recycling( النفايات�تدو�ر   �امل��لية �سواء �املخلفات، �واستخدام �تص�يع �إعادة ��أو عملية �أو الصناعية

  .الزراعية،�وذلك�لتقليل�تأث����ذه�املخلفات�وتراكم�ا�ع���الب�ئة

  :)8(و�مكن�أن�تتم��ذه�العملية�من�خالل�طر�قت�ن��ما

  :و�مكن�تطبيق�ا�ع����نتاج�ال�امل�أو�امل�ونات�و�جزاء��اآل�ي�،�عت���حال�ضرور�ا�و�ديال�لإلنتاج�ا��ديد

ü  و� �ش�لھ �ع�� �املحافظة �مع �تدو�ر�املنتوج �لھ�م�وناتھإعادة �العالية � ،والقيمة �وإعادة�وذلك � �أو�تطو�ره �صيانتھ �عد

   .الوظائف�وامل�ام�أو�غ���ا����تلبية�نفس�ا��اجات�وتأدية�نفساستخدامھ�

ü و�عت����ذا�النوع�أقل�قيمة�من��،��عد�تفكيكھ�وإدخال�م�وناتھ�وأجزائھ�لعملية��نتاج�والتجميعإعادة�تدو�ر�املنتوج�

 .النوع�السابق

���صناعات�مماثلة�أو�مختلفة��عد�فصل�) إعادة�التص�يع(�ستفادة�من�املواد�الداخلة����صناعة�أي�منتوج�أي�

  : املواد�الداخلة����صناعتھ�عن��عض�ا�البعض�مع�مراعاة�شروط�حماية�الب�ئة��اآل�ي

ü إعادة�تدو�ر�املواد�من�خالل�إعادة�تص�يع�ا�واستخدام�ا�كمواد��شغيل.   

ü املواد�من�خالل�معا����ا�كيميائيا�أو�حرار�ا�لتص�يع�مواد�خام�جديدةإعادة�تدو�ر�. 

  :و�مكن�الوقوف�ع���الفكرة�ا��و�ر�ة�إلعادة�التدو�ر�من�خالل�الش�ل�املوا��      

  
  .6مرجع�سابق،�ص�أسامة�نور�الدين�الفزا�ي،�

عملية�إعادة�تدو�ر�النفايات�يجب�أن�تخضع�ملتطلبات�بي�ية�وإقتصادية،�فاملتطلبات�البي�ية�تتعلق�و�ش����نا�إ���أن�

�جديد �مواد �إنتاج �عند �م��ا �أقل �ب�سبة �وال��بة �وال�واء �املاء �وتلوث �واملواد �الطاقة �أما��ةباس��الك �املواصفات، بنفس

�وتركيبة� �ش�ل �ع�� �و����عتمد��ش�ل�رئ���� �لعملية�إعادة�التدو�ر، ��قتصادية�فتتعلق�بالت�لفة��قتصادية املتطلبات

الر�ح��وانخفضالت�لفة�ارتفعت�مع�ا�درجة�التفكيك�والفرز�للم�ونات��ارتفعت�املنتوج�واملواد�الداخلة����صناعتھ،�ف�لما

   .الذي�يمكن�تحقيقھ
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  �� �من �مجموعة �تحقيق �ع�� �تدو�ر�النفايات �عملية ��ساعد �للب�ئة �بال�سبة ��ذه���ي�ولوجية،يجابيات �ب�ن ومن

  :)9(�يجابيات�نجد

ت�بع�جميع�أش�ال�التلوث�من�النفايات�الصناعية�ال����شمل�العلب�املعدنية�واملواد�الكيميائية،��

�من�التخلص�م��ا�بطرق�خاطئة   .وإعادة�تدو�ر��ذه�املواد�ي�يح�استخدام�ا�مرة�أخرى�بدالً

�فع�� �تواز��ا، �ع�� �وا��فاظ �الب�ئة �حماية ��� ا �التدو�ر�دورً �إعادة �مئات��تلعب �قطع �يتم �املثال س�يل

ا�إلنتاج��وراق،�و�التا���فإن�إعادة�تدو�ر�الورق�املصنوع�من�أ��ار�معينة�سوف�يحد�من�إزالة�الغابات ار�يوميً ���.  

�عنھ� �ي�تج �النفايات،�مما �من �حرق�كميات��ائلة �يتم �النفايات �من �التخلص من�أجل

��حتباس�إ �إ�� �يؤدي �مما �والني��وج�ن، �والك��يت �الكر�ون �أكسيد �ثا�ي �مثل �الدفيئة �الغازات �من �كب��ة �كمية نبعاث

  .نبعاث�كمية�ض�يلة�من�الغازاتإا��راري�و�غ���املناخ،�وع���العكس�من�ذلك�تنطوي�عملية�إعادة�التدو�ر�ع���

�و�التا����ستخدم�عملية�إعادة� �جديدة، �منتجات �إ�� �وتحول�ا التدو�ر�املواد�القديمة

  .يقل��عتماد�ع���استخراج�مواد�خام�من�الطبيعة،�مما�يحافظ�ع���املوارد�الطبيعية

إعادة�تدو�ر�املواد�القديمة�واملستعملة�يقلل�مساحات�مكبات�النفايات،�مما�يحد�من�تلوث�

  .و�را���،�ألن��ذه�املكبات��سا�م����تد�ور�الب�ئة��ش�ل�كب��املياه�

جيال�تضمن�عملية�إعادة�التدو�ر��ستخدام�املستدام�للموارد�ا��الية،�وتضمن�حق�� �

  .ستفادة�من�تلك�املواردالقادمة����� 

العديد�من�فرص�العمل،�ألن��ذه�العملية�تطلب�إ�شاء�العديد�من�تخلق�عملية�إعادة�التدو�ر�

�إ��� �العمليات ��ذه �تحتاج �حيث �و�سليم�ا، �النفايات �جمع �عمليات �من �طو�لة �سلسلة ��ع�� �مما �التدو�ر، �إعادة مصا�ع

  .أيدي�عاملة

يع�ا،�وتلعب�إعادة�التدو�ر��ستخدم�الكث���من�الطاقة�ملعا��ة�املواد�ا��ام�من�أجل�تص�

ا�كب�ً�ا����ا��د�من�   .س��الك�الطاقة،�كما�تجعل�عملية��نتاج�أقل�ت�لفةإدورً

أظ�رت�دراسة�اقتصادية�صادرة�عن�جامعة�الدول�العر�ية�أن���م�خسائر�الدول�العر�ية�الناجم�عن�تجا�ل�ا�

�تدو�ر�املخلفات� �نحو��،مليارات�دوالر�سنو�اً �5بنحو�يقدر�إعادة �تبلغ �العر�ي �الوطن ��� �كمية�املخلفات مليون��89.6إذ�إن

�وتكفي�الستخراج�نحو� مليون�طن�حديد��1.8وإنتاج��،مليون�دوالر�145مليار�و�2مليون�طن�ورق�بقيمة��14.3طن�سنو�اً

مليون�طن�قماش��202و�،مليار�دوالر�1.4يك�قيم��ا�ألف�طن�بالس��75حوا���إ����باإلضافة�،مليون�دوالر�135خردة�بقيمة�

� ��110بقيمة �ملياراً �تتجاوز �بقيمة ��خرى �واملنتجات �العضو�ة ��سمدة �من ���مة �كميات �إنتاج �وكذلك �دوالر، مالي�ن

 .مليون�دوالر�225و

يمكن�ا��صول�وتب�ن�الدراسة�أن�ا��سائر�العر�ية�إل�مال�تدو�ر�املخلفات�ال�تقف�عند�حد�قيمة�املنتجات�ال���

�،�حيثعل��ا�من�عمليات�إعادة�التدو�ر�وإنما�تمتد�إ���ت�لفة�دفن��ذه�املخلفات�ومقاومة��فات�وا��شرات�الناتجة�ع��ا

�نحو� �املجال ��ذا ��� �عن�حوا����2.5تنفق�الدول�العر�ية �ملقاومة��ضرار�الناتجة �من��1353مليار�دوالر�سنو�اً �طن مليون

�،مليون�م���مكعب�من�مياه�الصرف�الص���18870مليون�طن�من�املخلفات�الزراعية�مقابل��196.5املخلفات�ا��يوانية�و

وأن�ت�لفة�جمع�ودفن��ذه�املخلفات�تتجاوز��،من���م�ا% 50أما�إجما���ما�يتم�جمعھ�من��ذه�املخلفات�ال�يوازي�سوى�

 .ية�وال��ية�والنفسية�لتلك�املخلفاتمليار�دوالر�أخرى�ملقاومة��ثار�البيولوج�1.7مليون�دوالر،�إضافة�إ����850

و�ش���الدراسة�إ���أن��س�ثمارات�العر�ية�املوظفة����مجال�تدو�ر�املخلفات�بصفة�عامة�والصلبة�بصفة�خاصة�

مليون�دوالر،�وأن�معظم��ذه�املشروعات�ال�تتجاوز��و��ا�محاوالت�فردية�و�إم�انات��200متواضعة�ومحدودة�وال�تتجاوز�
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�الوقت ��� ��ضعيفة �و�ستفادة �تدو�ر�املخلفات �إعادة �ع�� �قادرة �وقو�ة �مت�املة �صناعات �إ�شاء �فيھ �يجب �الذي ���م��ا

  )10( .صناعات�عديدة

:)11(ومن�ب�ن�أ�م�النفايات�ال���يمكن�القيام�بإعادة�تدو�ر�ا�لتجنب�تلك�ا��سائر�نجد

ا�إلحصائية�و�الة�حماية�الب�ئة�بالواليات��،قتصادية�من�الدرجة��و��إ�عت���عملية�  وذلك�ألنھ�طبقً

�يوفر� �سوف �ورقية �مخلفات �استخدام �خالل �من �الورق �من �واحد �طن �إنتاج �فإن ��مر�كية / كيلو�وات�4100(املتحدة

�سيوفر�) ساعة �بمقدار��28طاقة،�وكذلك �ال�وا�ي�الناتج �التلوث ��� �نقص �إ�� �باإلضافة �املياه، �من ا �مكعبً من��غك�24م�ً�ا

  . امللوثات�ال�وائية

ينقسم�البالس�يك�إ���أنواع�عديدة�يمكن�اختصار�ا����نوع�ن�رئ�س�ن��ما�البالس�يك�الناشف��2

Hard Plastic�� �البالس�يك �تدو�ر Thin Film Plasticوأكياس �إعادة �وقبل ،�� �غسل�البالس�يك �ال�او�ة��ھيتم �الصودا بمادة

�الغسيل،� �مشابك �صنع ��� �استخدامھ �وإعادة �الناشف �تكس���البالس�يك �يتم �ذلك �و�عد �الساخن، �املاء �إل��ا املضاف

والشماعات،�وخراطيم��املياه�البالس�يكية،�وال�ين���باستخدام�مخلفات�البالس�يك����إنتاج�منتجات�تتفاعل�مع�املواد�

  .ياس�فيتم�إعادة�بلورتھ����ماكينات�البلورةالغذائية،�أما�بالس�يك��ك

�والصلب� ��لومنيوم ��� �أساًسا �تتمثل �مسابك��،و�� ��� �ص�ر�ا �إعادة �يمكن حيث

� �ب�سبة �تدو�ر�ا �إعادة �يمكن �ال�� �املخلفات �من �و�عت���الصلب ��لومنيوم، �ومسابك �من�%100ا��ديد �ال���ا�ي �ولعدد ،

�ت�اليف�إعادة�املرات �أما �السبائك، �الستخراجھ�من �الالزمة �أقل�من�الطاقة �تدو�ر�الصلب�لطاقة �إعادة �عملية �وتحتاج ،

�فإ��ا�تمثل� �إ���% 20تدو�ر��لومنيوم �تدو�ر��لومنيوم �عملية�إعادة �وتحتاج �تص�يعھ، �من�ت�اليف �من�% 5فقط فقط

  .الطاقة�الالزمة

كية��ك���استخداما����عمليات�التدو�ر،�فصناعة��ملنيوم����العالم�تدفع�أك���من�و�عد��ملنيوم�من�املنتجات��س��ال  

٪�من��ملنيوم�شبھ�املصنع�والذي��ستخدم�50ففي�أورو�ا�مثال�حوا��� مليون�دوالر�أمر��ي�لعلب��ملنيوم�الفارغة،�800

 .)12(هإلنتاج�علب�املشرو�ات�ا��ديدة�وغ���ا�يأ�ي�من��ملنيوم�املعاد�تدو�ر 

حيث�تحتاج�عملية��،صناعة�الزجاج�من�الرمال��عت���من�الصناعات�املس��لكة�للطاقة��ش�ل�كب��

  .درجة�مئو�ة،�أما�إعادة�تدو�ر�الزجاج�فتحتاج�إ���طاقة�أقل�بكث���1600ْالتص�يع�إ���درجات�حرارة�تصل�إ���

عاد�تدو�ر�وتتمثل� املخلفات�ا��يو�ة����بقايا��طعمة�ونواتج�تقليم����ار�وا��قول،�و�ُ

  .�ذه�املخلفات����وحدات�تص�يع�السماد�العضوي�إلنتاج�مواد�ذات�قيمة�سمادية�عالية

����2014مليون�طن�من�النفايات��لك��ونية�عام��41،�فقد�تم�إلقاء��مم�املتحدة حسب�

��لك��ونية� �النفايات �تدو�ر�أو�تص�يع �إعادة ��سمح �حيث �النفايات، ��ذه �من �تدو�ر�نحو�السدس �وتم �القمامة، مكبات

املعادن�العالقة�داخل�ا،�وإعادة�استخدام�ما�تبقى�م��ا،�وحسب�ما�تذكره�الو�الة�الفدرالية���ماية�الب�ئة����بإستخالص�

مالي�ن�طن�من�النفايات��لك��ونية،�و�ذا�الرقم�يتضاعف��4الواليات�املتحدة�فإن�مقالب�النفايات�تضم�سنو�ا�أك���من�

وعندما��،وتحتوي��ذه�النفايات�ع����سب�عالية�من�املواد�السامة�وغ���املتحللة�مثل�الزئبق�والرصاص�والزرنيخ�،سنو�ا

ي�س�ب����مما�ال��بة�واملاء�وال�واء،��إ��ال�سرب����تجد�النفايات��لك��ونية�طر�ق�ا�للمقالب�فإن�تلك�املواد�السامة�تبدأ�

  .الكث���من�املشا�ل�ال��ية

ر�مخزون�ا��زائر�من�النفايات�امل��اكمة��ل�عام�بأك���من�ثالثة�مالي�ن�طن،�و��عت��ذه�الكميات�الكب��ة� يقدّ

�مجال� ��� �الناشطة �املؤسسات �عدد �وصل �حيث �التدو�ر، �بإعادة �خاصة �مؤسسات �ع���التوجھ�نحو�إ�شاء من�النفايات

� ��� �وتدو�ر�النفايات ��25ا��زائر�فرز �سنة �خالل �مؤسسة �مجال�2017ألف ��� �ت�شط �ال�� �املؤسسات �عدد �يبلغ �ب�نما ،

ألف�مؤسسة،�و�ش���التوقعات�إ���وصول�عدد�مناصب�الشغل����ال�شاطات�املتعلقة�باالقتصاد���273قتصاد��خضر�

� �ا��زائر�إ�� ���1.4خضر��� �سنة ��� �شغل �منصب � ،2025مليون �ومن �املتوقع �امل��لية�كذلك �النفايات ���م �يرتفع أن
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��غضون �20إ����13املنتجة�من� و�س��دف�عملية�تدو�ر�النفايات�إعادة�استخدام�املواد�التالفة�،�2035 مليون�طن�سنو�اً

�يؤدي� �ال�� �النفايات �من �التدو�ر�للتخلص �عملية �إ�� �ال��وء �و�تم �و�ي�ية، �اقتصادية �فوائد �ول�ا �جديدة، �مواد إلنتاج

�إ��� �ع���تراكم�ا �ا��فاظ �م��ا �لعملية�تدو�ر�النفايات �و�ناك�فوائد ��ع�ش�ف��ا، �ال�� �الب�ئة �و��ديد ��ديد���ة���سان

�توف���فرص� �إ�� �إضافة �ا��ديدة، �املنتجات �إلنتاج �الطبيعة �من �املستخرجة ��ولية �املواد �ع�� ��عتماد �وتقليل الب�ئة

ن�رس�لة�طن�واحد�من�ا��ديد�من�)13(عمل وحدة�حرار�ة�����حتياجات�الطاقو�ة�للتحو�ل�����2500د�قتصاإ،�حيث�تمكّ

��لومنيوم� �سبائك �أما �أطنان، �أر�عة �اقتصاد ��� ��لومنيوم �من �واحد �طن �تذو�ب �إعادة ��س�م �ب�نما �الصلب، مركبات

نع�لرس�لة�باملائة�من�الطاقة�الالزمة�ل��صول�ع���املعادن،����ح�ن�ت��اجع�م��انية�بناء�مص�90املرس�لة�فيجري�اقتصاد�

�كما��سمح�طن�واحد�من�امل��وق�الزجا���%  80إ����50الورق�بـ� من��لفة�مصنع�ي�تج�الورق�من�ا��شب�وا��لفاء،

.�لغ�من�الفيول ��80لغ�من�املادة��ولية�و�1200املرس�ل�باقتصاد�

� �سلبية �ا�ع�اسات �أي ����يل �دون �تحول �عاملية �بمواصفات �تقنية �مراكز�ردم �الب�ئة،�وتتوفر�ا��زائر�ع�� ع��

  .)14(بحيث�يتم�رس�ل��ا�وتثمي��ا�بتقنيات�ت�يح�إعادة�استعمال�ا�وتص�يع�ا

�إعادة�تدو�ر�النفايات����ا��زائر�س�سمح�" فاطمة�الز�راء�بارصة"وحسب�مديرة�ال�سي���املت�امل�للنفايات،� فإنّ

��شاط�اس��جاع�مواد�التغليف�لوحده�بإم�انھ�تحق �ر�ح�اقتصادي�بحدود�بتحقيق�م�اسب�كب��ة،�م��زة�أنّ مليار��38يق

  .منصب�شغل�مباشر�وغ���مباشر�7600دينار،�فضال�عن�توف���ما�ال�يقل�عن�

�ا��ديدية� �تصدير�النفايات ��عليق �إجراءات �توسيع �التدو�ر����ا��زائر�تدرس�ا���ومة �إعادة �أجل����يع ومن

� �ش�ل �ع�� �تحو�ل�ا �يتم �ال�� �تلك �ذلك ��� �بما �املستعملة �ومنع�والبطار�ات �وغ���ا، �أو�أعمدة �أو�رقائق �وحب�بات سبائك

 .تصدير�نفايات�الرصاص�والنحاس

،�يق����بتعليق�تصدير�النفايات�ا��ديدية�وغ���ا��ديدية،�2010وتجدر��شارة�أن�ا���ومة�أقرت�إجراءا�سنة�

�معت��ين�بأن�ذلك�ي�س�ب����خسائر�ل��ز� �القرار، �إ���مراجعة �واملصدرون �املتعاملون �بأك���من�حيث�س�� نة�العمومية

ألف�عامل�ومتدخل،�و�قدر�مخزون�النفايات�ا��ديدية�وغ����40مليون�أورو�سنو�ا،�فضال�عن�فقدان��شاط�حوا����700

  .مليون�طن�1.2ا��ديدية����ا��زائر�بأك���من�مليون�

مجموعات�تركية�تفاق�شراكة�مع�إ ورغم�ا��دل�القائم�إال�أن�قرار�املنع�ظل�قائما،�وعمدت�ا���ومة�من�خالل�

 .)15(س��جاع�النفايات�وتحو�ل�ا،�فضال�عن�اس��جاع�جزء�آخر�ع���مستوى�مركب�ا���ارإإ���" توسيا��"السيما�

  : ومن�ب�ن�أ�م�مجاالت�تدو�ر�النفايات�ال���يمكن�للمؤسسات�ا��زائر�ة�أن��س�ثمر�ف��ا      

��عد�� .1 �العالم،�إذ �جميع�أنحاء �كب����� ��ش�ل �الرصاص�ا��مضية �بطار�ات �ستخدم

�والشاحنات� �السيارات �ذلك ��� �بما �ا��ديثة �النقل �املعدات�و�ج�زة�ووسائل �مصدر�للطاقة�ملجموعة�واسعة�من بمثابة

 .)16(��إ....وا��افالت�والقوارب�والقطارات�

��و���من�املعدن�إو�عد�ا��صول�ع���الرصاص�انطالقا�من� س��داده�من�البطار�ات�أس�ل�من�إنتاج�الرصاص

� �املجمع �و�عت���تجر�ة �بكث��، �أقل �طاقة �و�تطلب �بل �ا���سيات�" روسيكالكس"ا��ام، �متعددة �و�و�شركة �ا��زائر، ��

�شركة�رائدة�عامل نة�ب�ن�فر�سا،�أملانيا�و���ي�ا،�مثاال�عن�إعادة�تدو�ر�البطار�ات�املستعملة�و�� يا����مجال�معا��ة�موطّ

�شركة� �ش�ل ��� �جزائر��ن �مع �شراكة �إ�شاء �ع�� �أورو�ا �خارج �ل�ا �تجر�ة �أول ��� �قامت �وقد �القديمة، �البطار�ات ورس�لة

من�%  95مالي�ن�بطار�ة����السنة��س��جع��10بمعا��ة�" روسيكالكس"،�حيث�يقوم�مجمع�"سوس�ي���إي�و�روسيكالج"

�الرصاص ��� �املتمثلة ��ساسية �يجدر��مواد�ا �ما �إال�أن �ع���التكر�ر، ��س��جع ��حماض �وح�� �البولي��و�يالن وا��ديد،

�التا�ع�للمجمع� �الرصاص �ملصنع �نظيفة�مباشرة �الرس�لة�ستذ�ب �من �املواد�املستخلصة ��و�أن �إليھ " بنورد��ام"�شارة

البحر،�ما��ع���أن�ا��زائر�ست�ون� ع�� بفر�سا" بفيل�فرا�ش�س���ساوون"لتكر�ر�البالس�يك�" روسيكالكس"�ملانية�وفرع�

  )17(موقعا�لتفكيك�البطار�ات�وطرح�املواد�السامة،�ب�نما�تنقل�املواد�النظيفة�إ���املصا�ع��ور�ية
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�� �عن ����إو��تج ��ستخدم �املطاط �من �أنواع �ثالثة �املستعملة �تدو�ر�ال��الت عادة

املطاطية،�باإلضافة�إ����رصفة�املطاطية�و�رضيات�ا��اصة�باملالعب�وا��دائق�وا��ضانات�ا��دائق�العامة،�و�سقف�

�وتقليل� �����ازات ���ب �ع�� ��عمل �وال�� �القطارات �بأنفاق �ا��اّصة �املطاطية ��سقف �وتركيب �املؤسسات، �من وغ���ا

�وأن �خاصة �املجال ��ذا ��س�ثمر��� �أن �ا��زائر�ة �للمؤسسات �و�مكن �ا��زائر�من��80 إزعاجاتھ، �إحتياجات �من باملائة

�املواد� �اس��جاع ��شاط �البوليم���وضعف �من �الوط�� ��نتاج �معدالت �تراجع ��س�ب �ا��ارج �من �است��اد�ا �يتم املطاط

  .)18(البالس�يكية�واملطاطية����ا��زائر
)19( :� �يمكن � �العالم ��� �الشر�ات �من �غرار�العديد ��س�ثمر����ع�� �أن �ا��زائر�ة للمؤسسات

مجال�إعادة�تدو�ر��ج�زة��لك��ونية�التالفة�أو�املستعملة،��شرط�امتالك�تكنولوجيا�عالية�املستوى،�حيث�س�ستفيد�

�النفايات� �استغالل �يمكن �و�التا�� �أقل، �بثمن �تباع �أل��ا �الضعيف �الدخل �أ��اب ��ج�زة �تلك �استعمال �إعادة من

�ح ��� �أن�لك��ونية �خاصة �الرس�لة، �إعادة �مصا�ع �إ�شاء �ع�� �وتحف���م �ا��واص �إقناع �الدولة �استطاعت �ا��زائر  الة

لك��ونية،�و�مكن����املواد��مليون��سمة�ما��ع���قوة�اس��الكية�كب��ة��46.5ع���عدد�س�ان�يصل�إ����2025مقبلة�سنة�

���قطر�النفايات��لك��ونية�ال����تحتوي�ع���الكث���" كيوتل"�نا��ستعانة�بتجارب�شر�ات�مماثلة،�فمثال��ستقبل�شركة�

�ع���التح��� �ا��م�ور �ول���يع ���سان، �و��ة �والطعام �الب�ئة �ع�� �تؤثر�سلبا �أن �ال���من�شأ��ا �الكيميائية �املواد من

�من�باملسئو  �بالتخلص �يقومون �من �مل�افأة �منتظم ��ش�ل ���و�ات �كيوتل �تجري ��لك��ونية �تدو�ر�نفايا��م �إلعادة لية

�ش�ري� ���ب ��� �القديمة �باألج�زة �املت��ع�ن �أسماء �إدراج �و�تم �تدو�ر�ا، �إعادة �ي�يح �الذي �بالش�ل ��لك��ونية نفايا��م

�مثل�أج�زة�أي �الذكية��خرى،�باإلضافة�إ���خدمات�عديدة�من�باد،�و�الك�ب��ي،�وأ�-للفوز�بجوائز�قيمة ج�زة�ال�واتف

  .كيوتل
رغم�أ�مية�عمليات�التدو�ر����توف���الورق�وحماية�الب�ئة�إال�أن�ا��زائر�الزالت�غ���قادرة�ع��� :)20(

� �واملقدر�بـ �ع���الورق �الوط�� �الطلب �واملجمع��500000تلبية �للصناعة �تونيك �أن�املتعامل�ن�العمومي�ن �سنو�ا�حيث طن

� �والسيليلوز �للورق �إال�) جيباك(الصنا�� �من�05ال�ي�تجان ��باملائة �وجود �رغم �الطلب �طاقة�إ�ذا �رفع �ع�� �بي��م تفاق

باملائة،�و�ذا�ما����ع��01طن�سنو�ا،�ب�نما�يضمن�القطاع�ا��اص��سبة��300.000س��جاع�الورق�القديم�إ���أز�د�من�إ

  . ع���دخول�مؤسسات�جديدة�لإلس�ثمار����مجال�إس��جاع�الورق�املستعمل

�،�حيث2016 سنة�مليار�دوالر����2واردات�ا��زائر�من�مواد�البالس�يك�أز�د�من�بلغت�فاتورة� 

�الصناعات� �قطاع �وشر�ات �واملتوسطة �الصغ��ة �املؤسسات �طلب �لتغطية �املستوردة �الكميات �معت���من ���م يوجھ

�إحتيا)21(الكيمائية �تلبية ��� �منھ �و�ستفادة �تدو�ر�البالس�يك �إعادة �ع�� ��عت���حافزا �ما �و�ذا �الداخلية،�، �السوق جات

��،مليون�طن�1.2 البالس�يكية����ا��زائر�تصل�إ����أن�الكمية�السنو�ة�من�النفاياتخاصة�و  �)22( �ام�% 5وال��عاد�تدو�ر�إالّ

����ا��زائر،�و�ستخدم��ل�فرد�جزائري�حوا����7إ����6,5يتم�إنتاج�واستعمال�ما�ب�ن�،�فمثال� �سنو�ا إ����180مليار�ك�س

�بالس�ي�200 �غ���القابلة��،كك�س �البالس�يكية �لألكياس �املس��لكة �البلدان �أ�م �ا��زائر�ضمن �تضع ��حصائيات و�ذه

�عديدة �لسنوات �غالبي��ا ��� �الطبيعة ��� �تدو�ر��،)23(للتحلل �بإعادة �القيام �ع�� �املؤسسات �من �العديد ���ع �ما و�ذا

  .إعادة�تدو�ر�البالس�يك��� 2014نطلقت�عام�إالناشئة�ال���" بالس���ساي�ل"شركة�النفايات�البالس�يكية�ومن�بي��ا�

�ومن� �أخرى، �منتجات �إنتاج ��� �املخلفات �استعمال �إعادة ��� �الرس�لة، �عل��ا �يطلق �أو�ما �تدو�ر�النفايات إعادة

�تدو�ر�ا �ال���يمكن�إعادة �مثل: املواد �واملعادن، �واملطاط، �والزجاج، �والبالس�يك، �وا��شب،�والقماش، ا��ديد،�: الورق،

�الصرف�الص���وإعادة�استخدام�ا���� �من�املواد�القابلة�إلعادة�التدو�ر،�إذ�يمكن�تنقية�مياه �وح���املياه��عدّ و�ملنيوم

  .سقي�املساحات�الزراعية

  :من�خالل�ما�تم�تناولھ�����ذه�الدراسة�يمكن�القول�أن�عمليات�إعادة�تدو�ر�النفايات�تؤدي�إ���و       

ü ع���الب�ئةتقليص�النفايات،�وا��فاظ� .  
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ü  تخفيض��سبة��حتباس�ا��راري. 

ü حماية�املوارد�الطبيعية�من��ست��اف . 

ü خلق�فرص�عمل�جديدة�لكث���من��يدي�العاملة�العاطلة�عن�العمل. 

ü ولية��� �أسعار�املواد �بكث���من �أقل �التدو�ر�ت�ون �إعادة �من �املنتجة �أسعار�املواد �ألنّ �املنتج�ن �ت�اليف تخفيض

 .الطبيعية�املستخرجة�من

ü تقليل��عتماد�ع���ا��ارج����توف����عض�املنتجات�مما�يصب����مص��ة��قتصاد�الوط��. 

  :ومن�ب�ن�التوصيات�ال���تق��ح�ا��ذه�الدراسة������

ü توف���الكفاءات�التقنية�وا����ات�الفنية�الالزمة�ملتا�عة�عمليات�إعادة�التدو�ر. 

ü  النفايات����يع�املقاوالتية����مجال�إعادة�تدو�ر. 

ü سن��شر�عات�وقوان�ن�ضر��ية����ع�ع����س�ثمار����مجال�إعادة�تدو�ر�النفايات. 

ü إدارج�تخصصات����ا��امعات���تم�باالقتصاد��خضر . 

ü تدعيم�دراسات�ا��دوى�ال���يقوم���ا�الباحثون����ا��امعات�واملراكز�البحثية����مجال�إعادة�تدو�ر�النفايات . 

ü الية�واملعلومات�ال�افية�من�طرف�الدولة�للراغب�ن����إعادة�التدو�رتقديم�ال�س�يالت�امل. 

  .مشاركة�القطاع�ا��اص����مجال�جمع�النفايات�وفرز�ا�ونقل�ا�إ����ماكن�املخصصة�ل�ا
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      :اإلنفاق البيئي  

 
The 5th IFES –TEBESSA/2018© 

2018مارس  14-13

:   

�تم�ن�بالشأن���دف��ذه�الدراسة�إ���توضيح�أساليب�تحميل��ضرار�البي�ية�خاصة�العاملية�م��ا،�حيث��عت���تحميل�ا�من�أ�م�ال�واجس�ال���تواجھ�امل

�خا �ومستقبليا، �حاليا �الب�ئة �ع�� ��مثل �ل��فاظ �املبت�� ��عد �أو�تفر�ط �إفراط �دون �املث�� �القيمة �فتحديد �واملواطن�ن، �وا���ومات ��علق�البي�� �ما صة

�امل�تمة �من�الدول�واملنظمات �العديد �و�س�� �سعت �ا��ان�ية،�حيث �ا��راري�وآثار�ا ��حتباس �كظا�رة �ال�لية �بتحديد�بالتأث��ات �كفيل �نمط �إيجاد �إ�� ،

امل��مة��ش�ل�كب�������القيم�النقدية�املث���لألضرار�لتحميل�ا�إ����طراف�امل��مة�بإحدا��ا�وإيجاد�القيمة�املث���إلصالح�الضرر،�خاصة�تجاه�منظمة��عمال

��وة�و�ون�عملية�تحميل�الت�اليف�تدمج�مع�ت�اليف��نتاج،�مع�ذلك�وملا�ل�ا�القدرة����ا��صول�ع���ت�اليف�إصالح�الضرر،��و��ا��عد�املنتج�الرئ�����لل

ات�صيان��ا،�و�و��شارة�إ���نموذج�عال���لتقييم��ضرار�املتج������نموذج�ست��ن�الذي�أعطى�أ�م�السمات�ا��الية�واملستقبلية�لألضرار�وت�اليف�ومتطلب

  .   و�موال�املرصودة�لذلك ية�بصفة�أك���رشادة�خاصة����ظل�ال��اجع�الكب���لوضعي��ا�البي�يةاملسار�الذي�يمكن�أن�تأخذ�بھ�ا��زائر�لتحميل�الت�اليف�البي�

.�صالح�البي��-الت�اليف�البي�ية�-�ثر�البي���

 

 This study aims at clarifying the methods of loading the environmental damage, especially the global ones, where the 

environmental costs are one of the most important concerns facing those who are interested in the environment, to determining 

the optimal value is the target for conservation of the environment now and in the future, especially with regard to the overall 

effects,like climate change and their side effects, where many States and interested organizations and institutions have sought and 

seek, to establish a pattern that would determine the optimal cash values of the damage to be loaded, to the parties accused of 

creating them and finding the optimum value for remedying the damage, especially to the business organization, which is heavily 

accused of this and for its ability to obtain the costs of repairing the damage, being the main product of wealth and the fact that 

the cost-loading process is combined with production costs, with reference to a global model of damage assessment demonstrated 

in the Stern model, which gave the most important current and future features of the damage and the costs and maintenance 

requirements, and he a path Algeria could take to incur environmental costs, especially in light of the significant decline in their 

environmental status and the funds allocated for this.

 : 

Environmental Impact - Environmental Costs - Environmental Reform. 
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�سواء� �امللوثة �القطاعات �أ�م �إ�� �تحميل�ا ��غية �البي�ية �للت�اليف �الدقيق �التحديد �إ�� �الدول �من �العديد �س��

�ا��فاظ�ع���الب�ئة،�فإ���وقت�قر�ب��انت�الت�اليف�البي�ية�تحمل� �ان�ذلك�قطاع��عمال�أو�قطاع�العائالت�من�أجل

�ذلك�بقيمة�مبالغ� ��ان �سواء �عشوائية �طر�قة �للب�ئة،�حيث�وفق �املطلوب ��صالح �قيمة �أو�قيمة�متدنية�ال��عكس ف��ا

�لألطراف� �مناسبة �بصفة �تحميل�ا ��غية �لإلضرار�البي�� �ا��قيقية �إبراز�الت�لفة �إ�� �الدراسات �من �العديد �و�س�� سعت

�ال �ظا�رة �ذلك �ومن �إجتماعيا، �الطارئة �و�حداث �الك��ى �بالقضايا �خصوصا �تتعلق �وال�� �ف��ا �بأصنافھ�امل�س�بة تلوث

  .املختلفة�و�ست��اف�الكب���للمواد��ولية�وظا�رة��حتباس�ا��راري 

ضمن�العنصر��خ���فا���ود�منصبة�نحو�إيجاد�الطر�قة�املث���لتوضيح�أثره�ع���مختلف�أصناف�الب�ئة،�ومنھ�

 �� �القيمة �كب���وإليجاد ��ش�ل �فيھ �امل�س�بة �ا���ات �تحميل ��غيت �و�و�املسار�تقييم�ذلك�إقتصاديا �إلصالح�الضرر، مثل

�ا���ومة� �مع �س��ين �وليام �ج�ود �ذلك �ومن �ا���ود �من �أثمر�بالعديد �والذي �والدول، �ال�يئات �من �العديد �أخدتھ الذي

�ومقدار�التخصيص�املا��� �الب�ئة �املختلفة�من �ع����صناف ��ذه�الظا�رة �من �الضرر �أ�م�جوانب �يب�ن ال��يطانية،�الذي

�وال �آثار�ا، �من �املث���ل��د �القيم �يخص �فيما �معھ �املتباينة �و�عض��راء �ذلك �ع�� �املساندة �أوجھ �من �العديد �عرف ذي

وال���يرون�بأ��ا�يجب�أن�تأخذ�منحنيات�أخرى،�و�و�النموذج�الذي�يمكن�أخذه�كمحا�اة�لألضرار�الب�ئة��خرى�لإلرتقاء�

��تمام���ذا�ا��انب�رغم�ما�تم��عب�تھ�من�أموال����س�يل�باأل�عاد�البي��،�كحالة�ا��زائر�ال����عا�ي�حاليا�نوعا�من�عدم�

  .�رتقاء���ا�غ���أ��ا�لم�تحقق�الفعالية�املطلو�ة،�خاصة�وأن��ذا�املوارد����تناقص����ظل�تراجع�موارد�ا��ز�نة�العمومية

  :ضمن��ذه��ش�الية�يمكن�طرح�ال�ساؤل�الرئ�����التا��

  امة�والقيم�املث���لتحميل�الت�اليف�البي�ية؟ما���أ�م�املسارات�املرجعية�املستد�-

  :حيث�سنحاول�عرض�أ�م�جوانب�ذلك،�إنطالقا�من�التوضيحات�ال���س�ستق��ا�من�طرح��سئلة�التالية

  ما���الت�اليف�البي�ية�وما���أنماط�تقدير�تأث��ا��ا�إقتصاديا�وإجتماعيا؟��-

�فيما�- �ال���أثب�ت�فعالي��ا �والتقنيات �الطرق ��حتباس��ما���أ�م �ظا�رة �خاص �و�ش�ل يخص�تحميل�الت�اليف�البي�ية

  ا��راري؟

  ما���أ�عاد�نموذج�ست��ن����تقييم�أضرار�وت�اليف�ظا�رة��حتباس�ا��راري؟�-

  :إنطالقا�من�التصور�العام�لإلش�الية�املطروحة�وال�ساؤالت�ال���تفرعت�ع��ا�يمكن�عرض�الفرضيات�التالية

  .ضرار�والت�اليف�البي�ية�ضرورة�لتقدير�القيمة�املالية�لإلصالح�والوقاية�عت���التحديد�الدقيق�لأل �-

  .�عد�التحميل�العادل�متطلب�لتعبئة��موال�الالزمة�وتحديد�مسؤوليات�املسا�م�ن�����ضرار�بدقة�-

  .ا�عد�نموذج�ست��ن�لتقييم�آثار��حتباس�ا��راري�مرجعا��ستدل�بھ����تقييم��ثار�البي�ية�إقتصادي�-

  :تتمثل�أ�داف�البحث����التا��

�وا��د��- �صيان��ا ��غية �باألضرار�البي�ية �املرتبطة �للت�اليف �الدقيق �التحديد ��� �املعتمدة �والتقنيات �املسارات �أ�م عرض

  .م��ا،�وتحديد�القسط�املا���للم�س�ب�ن�ف��ا��غية�تحميل�ا�إيا�م

-���� �مرجع ��عد �عال�� �نموذج �الدراسة �املستقبل���عرض �منظور �وفق �للدول �تحمل �ال�� ��ضرار�البي�ية �قيمة تحديد

  .املش��ك�للتحديات�البي�ية�العاملية�وملنظمات��عمال�امل�س�بة�فيھ

��موال��- ��عبئة �من �ومقدار�املطلوب �ا��زائري �الواقع ��� �العاملية �البي�ية �التذك���بالر�انات ��� �الدراسة ��ذه �سا�م

  .  �ا�إقليمياللمسا�مة����ا��د�م�

  :تتمثل�أ�داف�البحث���

  .ت�يان�أ�م�الطرق�املستخدمة����تحميل�الت�اليف�البي�ية�للدول�ومنظمات��عمال�-

  .ت�يان�طرق�التحميل�بال��ك���ع���ظا�رة��حتباس�ا��راري �-

  .صيانة�أضرارهعرض�تقر�ر�مرج���آلثار��حتباس�ا��راري�وكيفية�تحميل�ت�اليف�ا��د�منھ�و �-
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�الوصفي� �املن���ن �ع�� �الباحث �إعتمد �البحث، �بموضوع �و�حاطة �املطروحة �ال�ساؤالت �مختلف �ع�� لإلجابة

  .والتحلي��،�بالتطرق�إ���مختلف��دبيات�وا���ود�العلمية�السابقة����مجال�البحث

ل�دول�العالم�وال�يئات�امل�تمة�بالشأن�البي��،�إ���إيجاد�السبل�املث���لإلرتقاء�بھ�و�ش�ل�خاص��س���اليوم�ج�

بإيجاد�املقابل�املا���للصيانة�والذي�يجب�أن�يحدد�بالقيمة�ا��قيقية�للضرر،�حيث�برزت�وت��ز�من�أجل�ذلك�العديد�من�

  .وأ�داف�ا����معا��ة�الضرر�البي��ا���ود�ذات�الصبغة�املحلية�والعاملية،�تختلف�وفقا�ملن��ي��ا�

تتج���الت�اليف�البي�ية����نتائج�أل�شطة�فردية�أو�جماعية�تؤثر�ع���نوعية��

الب�ئة�وال���يمكن�التعب���ع��ا�نقدا�وال���يمكن�أن�تتحقق�ع���املدى�القص���أو�الطو�ل،�ف���تظ�ر�خصوصا����ت�لفة�

�أو�الو  �أو�خسارة، �طارئ ���دوث �ت�لفة �ش�ل �ع�� �كذلك �ت�ون �كما �و�ضرار، ��جراءات �ف�م �املراقبة، �التخطيط، قاية،

ت�لفة�ألمل�أو�إس�ثمار�رئ�����للتحس�ن،�فالت�اليف�البي�ية�تمس�أش�ال�مختلفة�للمشا�ل�البي�ية�وال���نذكر�م��ا�ظا�رة�

��س �املختلفة، �التلوث �أش�ال �ا��راري، �ال�يئات��حتباس �غ���أن �وغ���متجددة، �املتجددة �البي�ية �الكب���للموارد تغالل

�ع��� �البي�ية �الت�اليف �يخص �فيما �يركزون �العال�� �والبنك �البي�ية ���ماية �املتحدة ��مم �منظمة �ذلك �ومن املتخصصة

�ال �ع�� �القائم �املف�وم �أي �الب�ئة، �ع�� �التأث���السل�� �ن�يجة �ت�شأ �ال�� �وصيانة��ضرار��قتصادية �وقاية �ول�س تكيف

  1.الب�ئة،�فوفق��ذه�ال�يئات�فالت�اليف�البي�ية�يتم�تحديد�ا�وفق�العديد�من�املنحنيات

ل�شكيل�الت�اليف�البي�ية�لتحميل�ا��غية�صيان��ا�بما�يتما����مع��ضرار�املتحققة،�: 

  :حصر�ا����منحني�ني�ون�وفق�العديد�من�املنحنيات،�فم��م�من�ي

ال���تخص�السلع�املتداولة�ومن�ذلك�السلع�الزراعية�أي�تأث���التغ��ات�البي�ية�ع���املنتجات�: �ضرار�البي�ية�السوقية�-

  .الزراعية

وال���تخص��ضرار�املرتبطة�بال��ة�العامة�والنظم��ي�ولوجية،�وال���تتج���خصوصا����: �ضرار�البي�ية�غ���سوقية�-

  . التغي��ات�البي�ية�ع���النظم��ي�ولوجية�وع���ال��ة�ال�شر�ة�وا��يوانية�عامة�أثر 

  2:كما�أن��ناك�من�يصنف�ا�وفق�ثالثة�منحنيات�و��

�من��- �ك�سبة �تدرج�مباشرة �ال�� �تقيم�بأسعار�السوق، �وال�� �الطاقة �وإستخدام �الزراعة �قطاعات �ع�� �ثار��قتصادية

  .الناتج�املح����جما��

مثل�التغ��ات�ال���تمس���ة���سان�واملناطق�ال��ية�وال���ال�يمكن�إدراج�ا�بالتناسب�مع�الناتج�: �ثار�غ���إقتصادية -

  .املح����جما��

  .و���املخاطر�العاملية�ال�����دد�الوجود���سا�ي�من�ذلك�ذو�ان�ا��ليد،�وإرتفاع�مستوى�البحر: آثار�عدم��ستمرار�ة�-

�املص��ة �مبدأ��فأ��اب �وفق �ف��ا �امل�س�ب�ن �إ�� ��ثار�البي�ية ��ذه �تحميل �إ�� ��سعون �البي�� �ا��انب �بصون امل�تم�ن

�مسا�م��ا� ��س�ب �امللوثة، ��عمال �منظمات �كب����م ��ش�ل �واملقصود �ا��غرا��، �التواجد �حسب �و�ذا �الدافع امللوث

 �� �ظا�رة �ذلك �ومن �الب�ئة �التأث���ع�� �من �مختلفة �أش�ال ��� ��ولية�الكب��ة �الكب���للمواد �و�ستغالل �ا��راري حتباس

و�أش�ال�مختلفة�من�التلوث،�وعملية�التحميل��ش�ل�عام�تصطدم�بالعديد�من�املعضالت�نذكر�م��ا،�تحديد��ثر�البي���

  .بدقة�والقيمة�النقدية�املث���لألثر،�حيث��عدد�طرق�تحديد�ذلك

  : يتم�تحديد��ثار�البي�ية�ليتم�تقييم�ا�نقدا�من�خالل�ثالثة�زوايا�و��

فتحديد��ثار�البي�ية�ي�ون�بالتعرف�ع����تجا�ات�ال���يمكن�الت�بؤ���ا��س�يا�فيما�يخص�ا��وانب�غ���:  1.3

  .البحر�سو�ة�من�الب�ئة،�ومن�ذلك�إرتفاع�مستوى�درجات�ا��رارة�العاملية�ومستوى�سطح
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�تقر��ية�:  2.3 �إحتماالت �وفق �التوجھ�ي�ون ��ذا �وفق ��ثار�البي�ية �تقييم إن

لوقوع�حوادث�غ���مرغو�ة،�خاصة�من�قبل�العناصر�ال���تتم���بقلة�الوضوح����التأث���ومن�ذلك�تأث���ظا�رة�ا��فاف�ع���

  .املع�شة

3.3  :���� �التغ��ات �مثل �كب��ة، �بالت�بؤ�بثقة ��ثار�املرتبطة �خالل �من �ذلك ��ثر�وفق �تقييم يتم

  .املحيطات�و���يارات�ا��ليدية

  : و�ال�سبة�ملن��ية�عملية�التقييم�فت�ون�وفقا�ل��طوات�التالية

�ن�ف��ا�ومنھ�تحميل�م�ت�اليف�صيان��ا�توف���مراجعة�وتقييم�شفاف�لألضرار�الرئ�سية�الناجمة،�ل��صر�الدقيق�للم�س�ب�-

  .وحفظ�ا

  .الس���لتقدير��ضرار�الفردية�إ���أ�عد�حد�من�أجل�توف���عائدات�نقدية�لتجن��ا�-

�باإلل��امات��- �املتعلقة �للسياسات �محا�اة �إقامة �ذلك �ومن �للتحس�ن �ا���ود �من �املز�د �إلجراء �إضافية توف���عائدات

  . املستقبلية

  3:تقنيات�ال���أثب�ت�فعالي��ا�فيما�يخص�تقييم��ثر�البي���نقديا���حيث�تتج���أ�م�ال

ضمن�ذلك�يتم�وضع�عوامل�ترجيح�للوضع�البي��،�ما�ب�ن��حسن�و�سوأ��واملتوسط،�أي�:  -

عالية،�حيث�توضع���ناك�مقدار��عكس�الوضع��حسن�تقابلھ�قيمة�نقدية�دنيا�لتحميل�ا،�ووضع�غ���مر����يتطلب�قيمة

�ثم� �خالل�التخمينات �من �تقدير�أك����ضرار�البي�ية �وضمن�من���آخر�فيتم �متخصصة، ��يئات �من�قبل �ذه�املعامالت

يقوم�ب��جم��ا�ع���ش�ل�معامالت�ترجيح،�مع��عتماد�ع���املحاسبة�التفصيلية�ال���تب���ع���البيانات�التار�خية�املتعلقة�

��ع �حيث �ت�اليف�باآلثار�البي�ية، �بحساب �تبدأ �ال�� �البي�ية، �الت�اليف �شامال���ساب �من��ا �البيضاء �الصفحة �طر�قة د

  4.تأث���الب�ئة��ش�ل�عام����بلد�مع�ن،�ليتم�تحميل�ا��ش�ل�خاص��ع����عمال�التجار�ة

�وإ �تطلق�ا �ال�� �امللوثات �ن�يجة �النقل �لوسائل �تحمل �ال�� �الغرامات �تطبيق �لذلك �التطبيقية ��مثلة �الكب���من س��الك�ا

  :للطاقة،�أين�ي�ون��ناك�وضع�أحسن�مطلوب،�مثلما��و�مو������ا��دول�التا��

  :تحديد�قيمة�الت�اليف�البي�ية�من�خالل�ترجيح�الوضع�البي��) 01(جدول 

ن�للغرام�م€ 2نظام�العقاب�(ال�لم� ���CO2غ�من�250إ���200قيمة�التلوث�ما�ب�ن��-  معدات�النقل�ذات��ستخدام�العام

CO2 (  

  ).CO2للغرام�من�€ CO2 )4غرام�من�إطالق�250أك���من��-

  ).€100(حصان��14إ���10قوة��الت�من��-  بال�سبة�إلس��الك�الطاقة��

  ).€300(حصان��14أك���من��-

Source : Patrick Widloecher, Isabelle Querne, le guide de developpement durable dans 
l’entreprise, editions organisations, paris 2009,p28. 

أث���البي���تحدد�القيمة�النقدية�املث���لصيانتھ�وا��د�من�وفقا�للف��ة�الزمنية�ال���يمر�الت:  -

تأث��اتھ،�ومن�ذلك�ف��ة�حدوث�إعصارات�وفيضانات،�ففي��ذه�ا��الة�تحمل�الت�اليف�من��م�انيات�ا���ومية�للدولة�

  .املس��دفة

�و�عليھ����الف��ة�الرا�نة،�وفقا�ل�ذه�الطر�قة�يتم�تحديد�وضع�أحسن�للب�ئة�مما�:  -

 . وما�يتطلبھ�من�إم�انيات�مالية�تحمل�إ���ا���ة�الوصية�أو�امل�تمة

يطلق�ع���معدل�ا��صم�بالت�لفة��جتماعية�للوضع��فضل،�فإذا�أخذنا�تأث���أنظمة� :

�الذي �فمعدل�ا��صم �عام، ��ش�ل �الوضع�البي�� �ا��الية�ع�� �نص�ب���س��الك �من�معدل �يحدد �جانب�التحس�ن يمثل

��س��الك� �يخص �املنفعة�فيما �ملرونة ����السلبية �مضرو�ا �املح����جما�� �من�الناتج �الب�ئة(الفرد �ع�� ،�)تأث����س��الك

من��%3- 1ع����نظمة�البي�ية�فمعدل�ا��صم�املطبق��و�ماب�ن�) غاز�ثا�ي�أكسيد�ال�ار�ون (و�أخذ�تأث���الغازات�الدفينة�
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�تقدر�ب �خصم �قيمة �إعتماد �فعند ��جما��، �املح�� �الناتج �من �الفرد �فت�لفة��%3نص�ب ��ور�ي، ��تحاد �دول ��� و�ذا

�فتقدر�ب �ال�ار�ون �أكسيد �غاز�ثا�ي �بال��ك���ع�� ���55ضرار�البي�ية ��1أورو�ل�ل �من �،�co2طن �حالة فالت�لفة�% 1و��

�إ�� �م�20تنخفض �وجود �حالة ��� �أما �يقدر�بآورو�للطن، �خصم �ت�اليف��%0عدل �تمثل �إضافية �ت�اليف �تضع فالدول

  ).ت�اليف��ستدامة(الظروف�املث���لألجيال�القادمة�

��غية� �الت�اليف ���صم �املستخدم �و�و�املعدل �الوقت �لتفضيل ��جتما�� �باملعدل �كذلك �ا��صم �معدل �ع�� �يطلق كما

��قتصا �التعاون �منظمة �كتاب �فحسب �مستقبلية، �منافع �بوزارة�تحقيق �البي�� ��قتصاد ��� �واملتخصص�ن �والتنمية دي

� �غاية �إ�� �ال��يطانية �الب�ئة �فصون �ال��يطانية، �يقدر�ب�30املالية �خصم �معدل �يتطلب �املقبلة �قيمة��3.5% سنة من

�املشار�ع،�وحسب�منظمة��مم�املتحدة���ماية�البي�ية�فيجب�تطبيق�معدالت�ا��صم�املو��ة����ا��دول�واملتناسبة�مع

  . ف��ات�زمنية�معينة�لضمان�ع�ش��جيال�املستقبلية����ظروف�ب�ئة�مقبولة

  .معدل�ا��صم�املطلوب�لضمان�حق��جيال�املستقبلية�وفق�ف��ات�زمنية�معينة) 02(جدول 

0-30  31-75  76-125  126-200  201-300  +300  

3.5%  3%  2.5%  2%  1.5%  1%  

SOURCE: The impact and costs of climat change, final report 2005,stockholm environnement 
Institute,p45.  

�الت�اليف� �ارتفاع �إ�� �وكذلك �املستقبل، ��شأن �اليق�ن �عدم �إ�� �ا��صم �معدالت �إنخفاض �وراء �الرئ���� �الس�ب يرجع

  .املحملة�ن�يجة�التغ��ات�ا��ديثة����الب�ئة

-  :� ��ذه ��ضرار�أو�ت�اليف�وفق �ت�اليف ��انت �سواء �ال�لية �النقدية �القيم �تحديد �يتم �ال الطر�قة

�املص��ة�خاصة�فيما� الصيانة،�بل�من�خالل�دراسة�شاملة�للوضع�البي���يقيم�من�خاللھ�وفق�نظرة�وتوقعات�أ��اب

�إليھ، �الوصول �ومتطلبات ��فضل �بالوضع �الوصول �5يتعلق �وإم�انيات �مراحل �تقييم �يتم �أسعار��حيث �وفق �نقديا إليھ

 .السوق�السائدة�خاصة�ما�يتعلق�با��انب��جتما���والبي��،�كما�تقيم�كذلك�العواقب�غ���مرغو�ة�ع���الب�ئة

�فت�لفة�:  - �تحسي��ا، �ت�اليف �ومنھ �الب�ئة �ع�� ��ثار�السلبية �تحديد ��� �الشا�عة ��ساليب �من �عد

�co2ة�إ���ت�اليف�إس��الك�ال��اث�البي��،�فإذا�أخذنا�تأث���غاز�ثا�ي�أكسيد�ال�ار�ون�التفادي��شمل�ت�اليف�الصيانة�إضاف

�ضرره،��غية�تخفيض� �وضع�قيمة�نقدية����م �من�تأث��ه�ع���الب�ئة،�يتج����� �التفادي�املعتمد�ل��د �فأسلوب كمثال،

�غاز� �من �كب��ة �كميات �إطالق �إنتاج�ا �عملية �تتطلب �ال�� �املنتجات �ع�� �بك��ة�co2الطلب �فيھ �املس�بة �ا���ات �وتحميل ،

�ا��دية� �فالقيمة �للمنفعة، �الت�لفة �ب�سبة �مرتبطة �التفادي �فت�لفة �ذلك �وضمن �منھ، �ا��د �ع�� ��عمل �تجعل�ا ت�اليف

�ال�ار�ون� �أكسيد �تأث���غاز�ثا�ي �أخذنا �فإذا �م��ا، �لألضرار�املتوقع �ا��دية �القيمة ��ساوي ��نبعاثات �تخفيض لت�اليف

 6:مة�ا��دية�لألضرار�تقدر�وفق�التا��كمثال،�فالقي

 . تقدير�كمية��نبعاثات�ا��الية� ·

· �� �معينة �زمنية �ملدة �ا��وي �ال�واء ��� �ترك���امللوثات �غاز(تزايد �من �امل�ش�لة �ملدة� تبقى co2فالني��ونات �ا��وي �ال�واء ��

 ).سنة�1500

كسيد�ال�ار�ون�يؤدي�إ���إرتفاع�درجات�ا��رارة،�و�و�ما�فاملعلوم�أن�ز�ادة�غاز�ثا�ي�أ: أثر��نبعاثات�ع���درجات�ا��رارة� ·

 .  يؤدي�إ���حدوث��عض�املشا�ل��اإلعصارات�والفيضانات،�وال���تتطلب�رصد�أموال�كب��ة�ل��د�من�تأث��ا��ا

  7:وا��دول�التا���يو����عض�القيمة�ال�لية�لل��وات�املس��لكة�سنو�ا
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  :ل��وات�املس��لكة�ع���املستوى�العال��يو���القيمة�ال�لية�ملختلف�ا) 03(ا��دول 

  1343  امل�ونات�ا��و�ة

  684  إجراءات�ا��د�من�التغ��ات�املناخية

  2807  إجراءات�توف���املاء

  629  ��يئة��رض�وا��د�من�التعر�ة�والت��ر

  19352  توف���الغذاء

  534  افحة�التلوث�ال�وا�ي�واملراقبة�البيولوجية�لل�ائنات�ا��يةم�

  203  إس��الك�املوارد�الطاقو�ة

  3830  ا��فاظ�ع���القيم���سانية�و�جتماعية

  2107  إنتاج�معدات�الرفا�ية

  33266  الت�لفة��جمالية

Source: Corinne Gendron, vous avez dit développement durable, Presses internationales 
polytechnique, Montréal , 2007, P29. 

مليار�دوالر�و���ضعف�الناتج�العال����54000و�16000فقيمة�الت�اليف��ي�ولوجية�و�جتماعية�ت��اوح�ما�ب�ن�

�املقدر�حاليا�ب �إقتصاد�18000ا��ام �وخب����� �الدو���سابقا �مدير�الصندوق �لذلك�يرى�ست��ن �وفقا التغ����مليار�دوالر،

من�الناتج�العال���ا��ام�ل��د�من�الغازات�املؤثرة�ع���التغ���املنا���وال����%1املنا���بجامعة�كم��دج،�ضرورة�إس�ثمار�

� �ب�ن �ما �ضياع �إ�� ��%5تؤدي �شيفاس�س��%20إ�� �برنار�لو�س �ذلك ��� �دعمھ �وقد �سنة، ��ل �ا��ام �العال�� �الناتج من

البي���ال���يجب�دمج�ا����أسعار�املنتجات�املوج�ة�إ���املس��لك�ن،�ومن�ذلك�الذي��ش���إ����عض�قيم�النظام�) 2010(

مليار�دوالر�سنو�ا،��50آورو،�وإستغالل�املوارد�البحر�ة�حوا�����9700كتار�1إستغالل�الغابات،�حيث�تقدر�قيمة�إستغالل�

�وال� �الواحد، �سعر�املنتوج ��� �تدمج �أن �يجب �ال�� ��جتماعية �الت�اليف �إ�� �وتوف���إضافة ���سان �حقوق �إح��ام �م��ا �

  . ا��ماية��جتماعية

فقيمة�الت�لفة�البي�ية�ت�ون�بجمع�جميع�الت�اليف�خالل�ف��ة�زمنية،�لتقسم�ع���عدد�الوحدات�املنتجة�خالل�

 8.تلك�الف��ة

��تحديد��ثر�البي���بإستعراض�مختلف�التقنيات�املستخدمة����تحديد��ثر�البي��،�ف�ل�ا�تواجھ�العديد�من�الصعو�ات��

  :املتحققة�بدقة،�وال���نذكر�م��ا

فعدم�معرفة��ثار�البي�ية�السلبية�ع����قليم�ا��غرا���املتضرر�بالضبط،��ش�ل�جانب�قصور�: الفجوات�املعرفية -

 .لتحديد�القيمة�املضبوطة�لآلثار

  .ة�مقارنة�بالدول�السائرة����طر�ق�النمو�والناميةفالبلدان�املتطورة�ل�ا�قدرة�كب��ة����ضبط��ثار�السلبي: درجة�التقدم�-

فدرجة�تكيف�املجتمع�مع�التأث��ات�البي�ية��عد�جانب�لتحديد�الت�لفة�البي�ية،�فأساليب�التكيف��عد�: درجة�التكيف�-

�الواليات �يخص �فيما �لدفع�ا، �إستعداد �ع�� ��ول �املقام �ضمن �املجتمع �ي�ون �بي�ية �تقدر��مصار�ف ��مر�كية املتحدة

� �عام �ح�� �التكيف ��3ب�2050ت�اليف �م��ا �دوالر، �قيمت��46بليون �وال�� �الفيضانات، �مع �للتكيف مليار�دوالر�كت�اليف

  .إنطالقا�من�الت�بؤ�باآلثار�السلبية

طلو�ة�وخاصة�ما�تلعب��تجا�ات��قتصادية�و�جتماعية�فيما�يخص�التنمية�امل: �تجا�ات��قتصادية�و�جتماعية�-

 .يتعلق�باآلثار�البي�ية�دورا����تحديد�القيمة�ال���تحقق�الرفا�ية��جتماعية�ودرجة�املحافظة�عل��ا
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ليل�النقدي�لوضع�الضرر�الذي�تتج���عملية�التقييم��قتصادي�فيما�يخص�ظا�رة��حتباس�ا��راري،����التح

يخلفھ�ع���أصناف�الب�ئة�املختلفة،�ومن�ثمة�تحميل�ا���ات�املسا�مة�فيھ�ت�اليف�التخفيض�من�الضرر،�و�ش�ل�خاص�

ال�شاطات�الصناعية�املسا�مة����ظا�رة��حتباس�ا��راري،�فمن�املعروف�أن�ظا�رة��حتباس�ا��راري����إزدياد�درجة�

� ��� �املتوسطة �كب���ا��رارة ��ش�ل �س�بھ �والذي �ال�ار�ون �أكسيد �غاز�ثا�ي �لكمية �الكب��ة �الز�ادة �ن�يجة ��رضية الكرة

�الدول� �مع ��صالح �ت�اليف �املسؤولة �ا���ات �لتحميل �العاملية �ا���ود ��عددت �حيث �و�س��الكية، ��نتاجية ال�شاطات

وتنمية�مستدامة�لألجيال�القادمة،�مع��شارة��املضيفة�ل�ا،�و�ش�ل�خاص�تحديد�القيم�املث���لتحقيق�إستدامة�ل��لول 

  .   أن�عملية�التقييم�تتم��ش�ل�رئ�����من�خالل�وضع�س�نار�و�لتحليل��ثار�خاصة�ع���املدى�البعيد

تتج���أ�م�التأث��ات�املختلفة�لظا�رة�: 

�من��حتب �العديد ��� �غاز�ال�ار�ون، ���م �ز�ادة �ا��رارة�جراء ����درجة �إلرتفاع �مختلفة �مستو�ات �عند �و�ذا اس�ا��راري

  .املشا�ل�ال���تص�ب�أصناف�الب�ئة�املختلفة،�ما�يتطلب��سراع����وضع�ا��لول�املناسبة�لذلك�وما�تتطلبھ�من�ت�اليف

درجة�مئو�ة�ك�سبة�للز�ادة�كأساس،�فاآلثار��2درجة�مئو�ة،�مع�إعتماد��5.8إ����1.4عند�إرتفاع�درجة�ا��رارة�العاملية�ب�-

  :البي�ية�تجلت����ماي��

  .إرتفاع�ت�اليف�الطاقة�ن�يجة��س��الك�الكب���ل�ا����عمليات�الت��يد §

  . دوالرات�10-6مليون���ص�لإلصابة�باملالر�ا،�حيث�تبلغ�ت�لفة�عالج�فرد�واحد�ما�ب�ن���210عر�ض�ما�عدده� §

�ا��سائر�إنخ § �قار�ت �حيث �ا��بوب، �إنتاج �خاصة �املحاصيل�الزراعية �ووفقا��%16فاض �الزرا���العال��، �الناتج من

مليون�إ���سوء�التغذية�حيث�يخص��450و مليون���ص�معرض�ل��وع����العالم�خاصة����الدول�النامية�50لذلك�ف

 .2013حصائيات��مم�املتحدة�لعام�مليار��سمة،�و�ذا�حسب�إ�2بلدا�ناميا�يبلغ�عدد�س�ا��ا�حوا����40ذلك

�البحر�بمقدار� § �مياه �م�سوب ��0.09ارتفاع �تقدر�ب�0.88إ�� �مركز�ة �قيمة �فإعتماد �حدوث��0.48م��، �إ�� م���أدى

�ت�����للمواطن�ن،� �عنھ �نتج �وما ��رض �إ�� �املا��ة �املياه �و�سرب �العواصف �وز�ادة �ساحلية �مناطق �وفقدان فيضانات

مليون���68لم�من�السواحل،�و�مكن�أن�يتأثر�89000يمكن�أن�تتآ�ل�حوا����2013تحدة����سنة�فحسب�تقديرات��مم�امل

  . ��ص�بالتغ��ات�ال���تمس�مستوى�البحر�إقتصاديا�وإجتماعيا

إذا��حالة�وفاة�سنو�ا،�120مليار�دوالر�من�ا��سائر��قتصادية�مع�أك���من��422حدوث��عاص���وال���ت�لف�سنو�ا� §

� �أورو�ا �أخذنا �سنة �خسائر�زراعية �حققت �ا��رارة �درجات �الفيضانات��15تقدر�ب�2003فإرتفاع مليار�دوالر��س�ب

  .مليار�دوالر�سنو�ا�150و�15والعواصف�و�و�ما�حقق�ل�ا�خسائر�تقدر�ما�ب�ن�

�واحدة��- �ا��رارة �درجة �ز�ادة �أن �الب�ئة �ع�� �ا��فاظ ��� �متخصصة �وأمر�كية �كندية ��يئات �من �سنار�و�ات �أثب�ت كما

،�)ا��رائق،�تضرر�ا��ياة�ال��ية(من�النظم��ي�ولوجية����جميع�أنحاء�العالم��%10تدم��� سيؤدي�إ�� co2ن�يجة�ل��ايد�غاز

�3،�ومن��مثلة�الواقعية�لذلك�تكبد�إسبانيا�حوا���)نقص�املاء(مليون���ص�من��ج�اد�املا�ي��31- 24كما�س�تأثر�من�

  .ا��فافمليار�أورو�خسائر��س�ب�نقص�املياه�و 

كما�س�ب�ارتفاع�درجة�ا��رارة��س�ب�الز�ادة�الكب��ة�لغازات�ثا�ي�أكسيد�ال�ار�ون����الواليات�املتحدة��مر�كية�إختالل�

�كب������الغرب��مر��ي�تجلت�نتائجھ����العديد�من��ضرار،� �جفاف �س�ب �ما �والغرب، ��مطار�ما�ب�ن�الشرق ��طول ��

� �عام �أخذنا �ا���2006فإذا �فموجة �الفيديرالية �ا���ومة ��لفت �ارتفاع�ت�لفة��69فاف �ذلك �من ��ضرار، مليار�دوالر�من

�حالة� ��� �التص�يع �ت�اليف �تطور �يب�ن �التا�� �وا��دول ��عيدة، �أماكن �من ��ولية �مواد�ا �أو�جلب �جل��ا �ن�يجة املنتجات

  .إستمرار�ا��فاف����الغرب��مر��ي
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  ):الوحدة�مليون�دوالر(رب��مر��ي�ن�يجة�ا��فافتطور�ت�اليف�التص�يع����الغ) 04(جدول 

2025  2050  2075  2100  

200  336  565  950  

Source: frank ackrman and a eliz,stanton, the economics of climate change, tufts university, 
stockholm environment institute,2007. 

�الب     �الت�اليف �أن �تحميل�ا�املالحظ �يتطلب �ما ��عمال، �منظمات �ذلك�تتحمل�ا ��� �والن�يجة �صعود،�والس�ب ��� ي�ية

  .ت�اليف�ذلك

    � �ب�ن �ما �ت��اوح �بما �إفر�قيا ��� �ا��افة �املناطق �ز�ادة �إ�� �املناخية �التغ��ات �ت�لف��90و�60أدت ��كتار�وال�� مليون

  .كمرجعية�2003،�و�ذا�باألخذ�بأسعار�عام�2060بليون�دوالر�بحلول�عام��26خسائر����الفالحة�والتغذية�تقدر�ب

�من� �س��ين �عد

�تقر�ر�ي�ن� ��شره ��عد �خاصة �ا��راري، ��حتباس �ظا�رة �من �ل��د ��قتصادية �ا��لول �وضع ��� �أس�موا �الذي ا����اء

،�فمن��ية�عمل�ست��ن�تتج������وضع�س�نار�و�لقياس�أثر�التغ��ات�املناخية�2006ل���ومة�ال��يطانية�عام�تفاصيل�ذلك�

وآثار�ا�ع���مناطق�معينة�لقيم�ذلك�نقدا،�ثم�وضع�معدل�مح���أو�إقلي���أو�عال���للتحس�ن�ليحقق�وضع�أفضل،�حيث�

  9:تتج���خطوات�ذلك������ي

- � �للمخاطر�ومواطن �املفصل �نذكر�م��ا،�التقييم �القطاعات �من �ملجموعة �بال�سبة ���ا �املرتبطة �والت�اليف الضعف

 .الطاقة،�النقل،�الب�ية�التحتية،�ال��ة،�مع�تقييم�ذلك�كميا

 .وضع�س�نار�و�زم���للتغ���البي���وفق�ظروف�معينة -

 . وضع��س��اتجيات�لتحقيق�التكيف�مع��وضاع�ا��ديدة�وتقييم�ذلك�نقديا -

الت�اليف�البي�ية�املطلو�ة�لصون�الطبيعة�ال�تزال�غ���مؤكدة،�نظرا�لنقص�املعلومات�فيما�يخص��ثار�بالرغم�من�ذلك�ف

�جتماعية�و�قتصادية�حيث�إعتمد�ست��ن����ذلك�ع���تحليل�مونت��ارلو�بال�سبة�للمعلومات�غ���مؤكدة،�ومن�النتائج�

  : يخص�ظا�رة��حتباس�ا��راري�نذكر�ال���تم�التوصل�إل��ا�من�طرف�س��ين�لتحقيق�وضع�أفضل�فيما

البي�ية�ال���يجب�تحميل�ا�لل�يئات�ا���ومية�أو�منظمات��عمال�امل�س�بة� فالت�اليف 0م4عند�ارتفاع�درجة�ا��رارة�ب��-

�تقدر�ب ��15ف��ا، �غاز��1أورو�ل�ل �من �ترتفع co2طن � وعندما �بأك���من �ا��رارة � 0م4درجة �من �مئو�ة،��10وأقل درجات

  .آورو�للطن�140يف�البي�ية�الواجب�تحميل�ا�تقدر�بفالت�ال

� �ا���ومية �ا���ات �مصدر�ا �ي�ون �وال�� ��خطار، ��ح��از�ملواج�ة �ت�اليف �برصد �س��ين �يطالب �الناتج�(كما �من �سبة

  .،�أو�تظافر�ج�ود�منظمات��عمال�من�خالل�املسا�مات�الطوعية،�أو�فرض�رسوم�عن�الوضع)الداخ����جما��

من�الناتج�العال����ل�عام،�وقد�أشار�إ����%20-5يمكن�أن�ت�لف�ما�ب�ن���2100ن�فاألضرار�املناخية�إ���غاية�فحسب�ست�

� �غاية �إ�� �التأث���املنا�� �تطور �أن ��مر�كية �املتحدة ��2100الواليات �السنة �تلك �غاية �إ�� �ي�لف�ا �ناتج�ا��%3.6سوف من

  10.الداخ���ا��ام�سنو�ا

�إب     ��� �ست��ن �إعتمد �ع���معدل�كما ��حتباس�ا��راري �ظا�رة �من �الضرر �وإصالح �ا��د ��غية �البي�ية �للت�اليف رازه

سنو�ا�من�الناتج�املح����جما���العال���واملح���لتحقيق��%1.4ا��صم،�حيث�يركز�نموذج�ست��ن�ع���معدل�خصم�يبلغ�

��ثار  �و��عل �ا��راري، ��حتباس �ظا�رة �من �الب�ئة �حماية �يخصص �فيما �القرارات��الكفاية �مختلف ��� املستقبلية

�أو�أك��،� �خمسة �غاية �إ�� �تصل �أن ��قتصادي�ن �من �العديد �يفضل�ا �ب�نما �للب�ئة، �بال�سبة �مسؤولة �ت�ون �قتصادية

  .قيمة�غ����افية�إلزاحة��ل�ا��وانب�السلبية�املرتبطة�باملناخ�%1.4حيث�يرون�أن�
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    � �املعدل �ل�ون �ست��ن �إلف��اضات �ظروف�من�%1.4بال�سبة �بنفس �الع�ش ��� �القادمة ��جيال �حق �لضمان اسب

� �حاليا �البالغ �العال�� �النمو��قتصاد �بمعدل �ف�و�يقرنھ �1.3%ا��الية، �وإضافة �لألجيال��0.1%، �املث�� �الرفا�ية يحقق

  .القادمة

تج�ا�من�نا�%3و1.5وحسب�منظمة��مم�املتحدة���ماية�الب�ئة،�ف�ل�دولة�إفر�قية�يجب�أن�تخصص�ما�ب�ن�      

  .ل��د�من�التغ��ات�املناخية�2030املح����جما����ل�سنة�إبتداءا�من�سنة�

��و��سع���غاز�ثا�ي�       �املناخية �آثار�التغ��ات �من �ل��د �طر�ق �أحسن �يرى �فس��ين �ا��صم، �معدل �مع و�ال��امن

�الت�الي �أن �ست��ن �وجد �حيث �وا��دية، �ال�لية �التأث��ات ��عكس �أن �يجب �وال�� �ال�ار�ون �بال�سبة�أكسيد �املفروضة ف

مليار�دوالر��150و�5إلنبعاث�غاز�ثا�ي�أكسيد�ال�ار�ون�بدول�منظمة�التعاون��قتصادي�والتنمية�يجب�أن�ت��اوح�ما�ب�ن�

والسعر��ش�ل�عام�يوضع�وفق�طن��11من�الناتج�املح����جما���ل�ذه�الدول،�%0.5و 0.05 سنو�ا�أي�ب�سبة�ت��اوح�ما�ب�ن

ت�الرا�ن��ناك�تباينات����أسعار�ال�ار�ون�ن�يجة�عدم�إعتماد�مستوى�محدد�عامليا،�كما�أن��ذه�من�ال�ار�ون�و���الوق

�فقد�حددت���نة��مم�املتحدة�أسعار�ال�ار�ون�ما�ب�ن� ،�وال���1990دوالر�للطن�سنة��125-�5سعار�تخضع�للتفاوض،

دوالر�للطن����اليابان،��250-150مة�إ���ما�ب�ن�،�حيث�ترتفع��ذه�القي2000دوالر�للطن�عام��160و�6إنتقلت�إ���ما�ب�ن�

دوالر�للطن�����تحاد��ورو�ي،�وضمن�ذلك�كذلك�فقد�تم��300-200دوالر�للطن����الواليات�املتحدة��مر�كية،��50-80

وارد�مالية�إ�شاء�أسواق�عاملية�لل�ار�ون�ل��د�من�املشكالت�املرتبطة���ذا�الغاز�ومساعدة�الدول�النامية�من�خالل�توف���م

مليار�دوالر�سنو�ا�و�ذا�بأخذ��350- 87للتخفيف�والتكييف،�حيث�قدر�صندوق�النقد�الدو���إيرادات��ذه�السوق�ما�ب�ن�

  .دوالر�للطن�40-10سعر��ار�ون�ي��واح�ما�ب�ن�

�أو�النظا     �الطبيعة ��� �توافق �خلق �عملية �و�� �للتكيف �سياسة ��و�وضع ��ثار�البي�ية �من ��خر�ل��د م�والنمط

�تتطلب� �وال�� �للتكيف �النقدي �التقييم �صعو�ة �إ�� ��ش���ست��ن �حيث �املناخ، �من �متحققة �لتغ��ات �إستجابة ال�شري

إم�انيات�كب��ة،�وضمن�مجال�آخر�يرى�أيان�يورتون،�أن�الت�اليف�تحدد�إنطالقا�من�ا����ة�التار�خية�ل��ماعة�ال�شر�ة�

ر�املتوقعة�والقدرة�ع���وضع�التداب���املناسبة�ملواج���ا،�و���س�يل�فيما�يخص�التكيف،�فت�اليف�التكيف��ع���عن�املخاط

تحقيق�ذلك�ر�ط�س��ين�معدل�ا��صم�لتحقيق�التكيف�املطلوب�بمطلبھ�الرئ��������س�يل�ا��د�من�آثار�ظا�رة�التغ���

ضل�إنخفضت�أسعار�غاز�املنا���املتمثل�����سع���إطالق�غاز�ثا�ي�أكسيد�ال�ار�ون،�ف�لما�إرتفع�معدل�تحس�ن�الوضع��ف

  : ثا�ي�أكسيد،�كما��و�مو������ا��دول�التا��

  :العالقة�ب�ن�معدل�ا��صم�وسعر�غاز�ثا�ي�أكسيد�ال�ار�ون ) 05(جدول�

0%  1%  3%  

20.8  4.2  0.07  

Source : The impact and costs of climate change, final report 2005,stockholm environnement 
Institute,p45. 

فعند�املستوى�صفر�فالقيمة�النقدية�املطلو�ة�ت�ون�موج�ة�لصا����جيال�القادمة،�و�لما�إرتفع�معدل�ا��صم�      

  coطن�من�غاز�1تنخفض�القيمة�النقدية�ل�ل�

      � �عام �ح�� �املتعاقبة ��جيال �مع �التعامل �لكيفية �دقيق �أخال�� �نموذج �ع�� �ست��ن �إ���2020إعتمد �إس�نادا ،

أو��2010إف��اضات�الفلسفة�النفعية،�حيث�قرر�إعطاء�نفس�الوزن�لفائدة��ل�جيل�سواء��ان�للذين��ع�شون�ح���عام�

�بمعدل�2150 �حيث�أخذ �ال�ش�0.1%، �لتناقص �مختلف�سنو�ا ��و�وزن�ال��وة�ب�ن ��ختالف �واملصدر�الوحيد�لقياس ر،

�معدال� ��عد �ل��صم، �واحد �معدل �ع�� �إعتمد �فقد �ذلك �عن �ورغما �النمو، �معدل ��� �التباين �ن�يجة �ا��غرافية �قاليم

� �ب�ن �ما �املعدل��%1.4و1.3مركز�ا �ع�� �إعتمد �فقد �الطو�ل �املدى �ال%1.5وع�� �البنك ��� �خ��اء �يرا�ا �وال�� �ووفقا�، دو��

�%4.5و3،�والذي�يجب�أن�يبدأ�حاليا�ما�ب�ن�%8،�أ��ا�يجب�أن�تصل�إ���2007ملحا�اة�قام���ا�دا�س��ونورد�ا�س�سنة�
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�غية�ج����ضرار�ا��الية�املتعلقة�بالظوا�ر�املناخية،�فست��ن�إختار�املعدل��د�ى�ب�نما�فر�ق�البنك�الدو���إختار�القيمة�

  .املرتفعة

تماد�التقييم�النقدي��جما���لألضرار�البي�ية،�فقد�عمل�بمبدأ�التداب���الت��يحية�ملراعاة�الفروق�و�دال�من�إع      

�أك���للتقييم� �تصو�ب ��عطي �املن�� �و�ذا �والنامية، �والناشئة �الصناعية �البلدان �ب�ن �و�س��الك �الدخل �مستو�ات ب�ن

  .النقدي�لألضرار�بالتوافق�مع�رفاه��فراد

�ست��ن        �ب�� �حدد�ا��كما �وال�� �البي�ية �التأث��ات �ن�يجة ��س��الك ���سارة �ا��دية �املنفعة �ع�� �للتقييم نموذجھ

سنو�ا�ما��%1،�أي�أن��جيال�املستقبلية��عا�ي�من�إ�تالك�سنوي�ملقدر��ا�املع�شية�يقدر�ب2050سنو�ا�ح���عام��%1ب

صادي�ن�وم��م�بار�ت،�نورد�اوس،�تول�و���مان�يتطلب�صيان��ا�بنفس�ال�سبة،�و���نفس�السياق�طالب�العديد�من��قت

� �من �معدل �بإعتماد �ست��ن �عكس ��2ع�� �غاية �الواقعية��%61إ�� ��عكس �الذي ��ك���معقولية �باملعدل �يرونھ والذي

�التعاون� �منظمة �ب�نما �املال، �رأس �سوق ��� �للمس�ثمر�ن �ا��قيقية �ا��يارات �مع �بالتوافق �و�ذا �لإلمتثال، �قتصادية

والذي��عت��ه�ا��يار��خال��،�فحس��ا�فال��عقل�الت��ية�باألجيال�القادمة�مقابل��3والتنمية�فتطالب�بمعدل��قتصادي�

  12.�جيال�ا��الية،�ف���ترى�ضرورة�تحقيق�املساواة����معاملة��ل�جيل

ر����السنة�دوال �7600إس�ندا�إ���فرضيات�النمو�لست��ن�فمعدل��س��الك�العال���للفرد�الواحد�سي�تقل�من�      

من�الناتج��%30،�كما�يقيم��ضرار�املناخية�بحوا���12إ����1دوالر����املستقبل،�و���ال�سبة�ال���ست�تقل�من��22000إ���

� �سنة �العال�� �املدى��2030جما�� �ضمن ��ش���ست��ن �كما �املستقبلية، �والظروف �الرا�نة �الظروف �ت��ز ��رقام �ف�ذه ،

  13:��تتطلب�نص�با�معينا�من�الناتج�املح����جما���ل�ل�دولة�ومن�ذلك�نذكرالقص���إ����عض�التأث��ات�ال�

-�� �ب�ن �ما �تحمل �أن �يمكن �يمكن �القاسية �ا��و�ة ���0.5حوال �حالة��%1إ�� ��� �دولة، �ل�ل ��جما�� �املح�� �الناتج من

 .إستمرار�العالم�بالدفء�و�ذا�مل�افحة�أسبابھ

ن�امللوثات�الغاز�ة�كحمض�ال�يدروليك،�أكسيد��زوت،�املركبات�املؤكسدة�من�فيما�يخص��جزاء�املتناثرة����ا��و�م�-

  .من�الناتج�املح����جما���%1الني��وج�ن،�فالتقديرات�املركز�ة�تب�ن�أ��ا�ت�لف�

�غاية��- �إ�� �تؤدي �املناخية �ما��2020وفق�ست��ن�فالتغ��ات �ت��اوح �ب�سبة ��جما�� �املح�� �من�الناتج �خسائر�للفرد ب�ن�إ��

  .%90و�ذا�بدرجة�ثقة�تصل�إ����%3.5و3

���الدول�ال����%20من�الناتج�املح����جما����ل�عام�وال���يمكن�أن�تمتد�إ����%5يمكن�أن�ي�لف��غ���املناخ�ما�يقل�عن�

  .تتم���بالتأث���الكب��

  . ترليون�دوالر�سنو�ا�2.5مقدار�إن�تحو�ل�العالم�إ���مسار�منخفض�ال�ار�ون�يمكن�أن��عود�بالنفع�إ����قتصاد�العال���ب

��موال�الالزمة�إلصالح�       �عد�تحديد�الضرر�البي���وتحميل�ت�اليفھ�من�الر�انات�واملتطلبات�ا��الية��غية��عبئة

الضرر�وتحميل�امل�س�ب�ن�فيھ�ت�اليف�ذلك،��غية�دفع�م�إ���ا��د�من�ممارسا��م�حيث��عددت�الطرق�املعتمدة����ذلك،�

�أثب�ت��وال�� �حيث �محددة، �أساس �ف��ة �خالل ��ولية �املواد �إلس��الك �واملستقبلية �التار�خية �املحاسبة �ع�� ��ل�ا �عتمد

نماذج�عاملية�صادرة�عن��يئات�م�تمة���ذا�التوجھ�جدار��ا����تحديد�القيم�املث���واملقدار�املطلوب�فيما�يخص�صيانة�

وأضافت�لھ��عض�ا���ود�العديد�من�ال�يئات�العاملية،��البنك�الدو����العنصر�البي��،�ومن�ذلك�تقر�ر�ست��ن�الذي�أيدتھ

�لإل�تمام�أك���با��انب� �للسياسات�ا��زائر�ة ��عد�دليل �و�و�املسار�الذي �أجل�التنمية، �من ��قتصادي ومنظمة�التعاون

���ملا�س�تم��عبأتھ،�خاصة�البي���لتجعل�منھ�جانب�تحقيق�إيراد�أك���منھ�جانب�إنفاق،�و�ما��ساعد�ا����ضبط�القيم�املث

�مؤشر� �حسب �لألخطار�البي�ية �أك���عرضة �بلد �ا��مس�ن �من �فا��زائر��عد �الب�ئة ���ماية �املتحدة �تقر�ر��مم وحسب

�ب �با��د �عامليا �مطالبة �ف�� �وكذلك �وا��فاف، �الفيضانات، �بالزالزل، �م��ا �واري، �إنبعاثات��%7املخاطر�العال�� من

درجة�مئو�ة�و�التخفيض�من�إنبعاثات�غاز�ثا�ي�أكسيد�ال�ار�ون��1فيض�درجة�ا��رارة�ب،�و�تخ2030إ���غاية��CO2غاز

  .طن�للفرد�1.5طن�إ����3.5من�
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�ال�ار�ون،�       �سوق ��� �التعامل �من �ال�ار�ون �أكسيد �ثا�ي �إنبعاث �من �املتحقق �املزايا ��عض �إستغالل �إ�� إضافة

  .طة����الطاقة��حفور�ةخاصة�وأن��س�تھ�مرتفعة�و�وجھ�ا��صوص�من�املؤسسات�الناش

�املوارد�       �وتخصيص �التحميل �يخص �فيما �البي�ية �الت�اليف �محاسبة �من �املبتغيات ��ذه �إ�� �الوصول و�غية

  :املطلو�ة�ل��فاظ�والصيانة�بال�سبة�للواقع�ا��زائري،�يمكن��خذ�ببعض�املتطلبات�وال���م��ا�نذكر

-�� �محليا �سواء �البي�ية �واملخرجات �املدخالت �تقدم�ا�تقييم �وال�� �الشأن ���ذا �امل�تمة �العاملية �ال�يئات �من أو�باإلستفادة

  .مجانا،�لتحديد�قيمة�الرأس�مال�الطبي��،�ودرجة�تالشيھ

  .تحديد�الثغرات�ب�ن�املدخالت�واملخرجات�الفعلية�وا��دود�البي�ية،�ومن�ثمة�تحديد�ا��اجة�ملختلف�عتبات��ستدامة�-

�التد�- اب���ا��الية�واملستقبلية�ال���تضبط�بوضع�س�نار�و�ات�ومحا�اة�للوضع��فضل�حاليا�التحديد�الدقيق�لت�اليف

  .ولدى��جيال�املستقبلية

�الداخ��،��- �الوضع �مع �ي�ناسب �بما �توصيا��ا �تطبيق �ومحاولة �البي��، �بالشأن �امل�تمة �العاملية �والنماذج �بالتجارب �خذ

  .ا��فاظ�ع���الب�ئة�عامليا��ون�الغرض�م��ا��و�تحقيق�النفع�العام�من�خالل

�ع����- ��عتماد �إ�� �يؤدي �فالسعر�املرتفع �البي��، ��داء �تحس�ن ��� ��سا�م ��ونھ �للتأث��ات �السعر�العال�� �ع�� �عتماد

  .التقنيات�املتطورة�تحد�من�التأث���من�أجل�الس���ل��د�من�تلك�الت�اليف

ة��قتصادية،�ففي�حالة�الرواج��قتصادي�فال��لة��قتصادية�تحديد�الت�اليف�البي�ية�يجب�أن�ي�ون�مقرونا�بالدور �-

ت�ون����أوج��ا�ومنھ�فالتأث��ات�البي�ية�ترتفع�ما�يتطلب��عبئة�أموال�كب��ة�للصيانة�ومنھ�ت�اليف�ب�ئة�كب��ة،�ع���عكس�

  .حالة��نكماش�أين�ت�ون�التأث��ات�البي�ية�ض�يلة�وعليھ�أموال�منخفضة�للصيانة

 
                                                             

1  - Keitel and others, How to calculate the environnemental, magasine vision of futur, cuba, décembre 2011,p07. 
2  - Romain Ferrari et les autres, la valorisation économique de l’environnement, fondation 2019, evea,Paris 
2013,p08 
3 - Pierre baret, Benjamin Dreveton, l’évolution des impacts environnementaux, www.archives-ouvetre.fr,p03. 
4 - Renouf ltees, table ronde national sur l’environnement et l’économie et la fiscalité et développement durable, 
Ottawa, 2010, p12. 
5  - Frank ackrman and a eliz,stanton, the economics of climate change, tufts university, Stockholm Environment 
Institute,2007,p05. 
6   - Corinne Gendron, vous avez dit developpement durable, presses internationales polytechnique, 
montréal ,2007, P29. 
7   - Corinne Gendron, vous avez dit developpement durable, presses internationales polytechnique, 
montréal ,2007, P29. 
8 - Keitel and others, op-cit,p192. 
9 - Paul Watkiss and others, The Impacts and Costs of Climate Change, Commissioned by European Commission 
DG Environment, AEA Technology Environment, August 2005,p02. 
10  - Frank ackrman and a eliz,stanton, the economics of climate change, tufts university, Stockholm Environment 
Institute,2007. 

11
  .30،�ص24�،2007محمد��عمان�نوفل،�إقتصاديات�التغ���املنا��،�العدد��- 

12 - Olivier godard, le rapport Stern sur l’économie du changement climatique,p492. 
13 - Natalia Tamirisa, le changement climatique et l’économie, revue finance et développement, mars 2008, p221. 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 تبسة-التبسيجامعة العربي 
 كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير 
 وبالتنسيق مع مخبر الدراسات البيئية والتنمية المستدامة

  

 اإلنفاق البيئي:

 مة ومتطلبات الحكم الراشدبين حاجات التنمية المستدا
(The 5th IFES –TEBESSA/2018©) 

 2018مارس  14-13
 دور الحوكمة الرشيدة في ترشيد نفقات الجماعات املحلية لتحقيق التنمية املحلية  

 في ظل تفاقم املصاريف وندرة املوارد 

 

 

 

 

 

  :ملخص

 تهدف هذه املداخلة إلى تسليط الضوء على آليات الحوكمة املحلية الرشيدة التي تضمن ترشيد إنفاق العام وتعزيز توفير التمويل املستدام

نفاق العام، ضعف الرقابة والفساد من أهم املشاكل التي ل ملحلية، اإلسراف في اللتنمية املحلية، على اعتبار أن عدم فعالية النفقات ا

 تعاني منها الجماعات املحلية في الجزائر والتي أدت اعاقة تحقيق البرامج التنموية املحلية الجزائرية.
 

 النفقات العامة املحلية، التنمية املحلية.املحلية الرشيدة،  الحوكمةاملفتاحية: الكلمات 

Résumé: 

L'objectif de cette participation est de mettre en évidence les mécanismes de bonne gouvernance locale qui 

assurent la rationalisation des dépenses publiques et le financement durable du développement local, considérant 

que l'inefficacité des dépenses locaux, le gaspillage des dépenses publiques, la mauvaise maîtrise et la corruption 

sont parmi les principaux problèmes rencontrés en Algérie. Ce qui a entravé la réalisation des programmes de 

développement nationaux algériens.       
 

Mots clés : Bonne gouvernance locale, dépenses publiques locales, développement 

 أ. أسماء حاجي د. ناصر بوعزيز

 جامعة قاملة جامعة قاملة الجزائر

nacerbouaziz20@gmail.com nacerbouaziz20@gmail.com 
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 دور الحوكمة الرشيدة في ترشيد نفقات الجماعات املحلية لتحقيق التنمية املحلية 
 

 2018مارس  41و 31يومي 
 

 تمهيد: 

لهذا يمكن اعتبار فعالية مالية اإلدارة املحلية رأسمالها  للجماعات املحلية، الشامل العمل عصب املحلية املالية تعتبر

لس املنتخبة، املحرك، فهي تجعلها قادرة على تنفيذ وترجمة السياسات االقتصادية واالجتماعية املرسومة من قبل املجا

وتوفير حاجات املجتمع املحلي، وتتوقف هذه الفعالية على نقطتين أساسيتين هما تفعيل مصادر اإليرادات املحلية وترشيد 

 املرونة من ناحية اإليرادات، وعدم االستقاللية عدم خاصية الجزائر في املحلية املالية على يالحظ أن ماالنفقات املحلية. غير 

سنوي متزايد، وأشارت مختلف الدراسات الى أن العجز في املالية املحلية  لعجز البلديات خاصة عرض ميزانياتهات إلى أدى الذي

ناجم أساسا عن التزايد املستمر للنفقات املحلية الذي هو نتيجة طبيعية لتزايد مجاالت اإلنفاق املحلي نظرا لتعدد 

دورها والتزاماتها أمام املجتمعات املحلية لتلبية حاجاتها خاصة مع اختصاصات الجماعة املحلية، من ضخامة مهامها وتوسع 

 تزايد عدد السكان... 

وفي هذا الصدد يظهر موضوع ترشيد النفقات املحلية خاصة في ظل تنامي ظاهرة تبديد املال العام املحلي وعدم 

املحلية الجزائرية، وتزايد االهتمام  في اإلدارة واملالي اإلداري  الفساد ظاهرة تفش ي إلى االستغالل األمثل للموارد املتاحة باإلضافة

اتصاف النفقة العامة بقواعد الكفاءة واالقتصاد في استعمال املوارد  بمجال املراقبة املالية للجماعات املحلية ومدى

 العمومية.

والكفاءة في تسيير املرفق العام  الفعالية العام يضمن الى حد ما تحقيق اإلنفاق لترشيد كآلية الحوكمة مبادئ ويعتبر تبني

مما تقدم تبرز معالم اإلشكالية   .املحلي املستوى  على التنمية معدالت زيادة وبالتالي واملالي، اإلداري  الفساد ظاهرة من والحد

قم تلعب الحوكمة الرشيدة دورا في ترشيد نفقات الجماعات املحلية لتحقيق التنمية املحلية في ظل تفا الرئيسية: كيف

 املصاريف وندرة املوارد؟
 

 املحور األول: اإلطار النظري للحوكمة املحلية الرشيدة

( بداية التسعينات في كتابات البنك Governanceظهر مفهوم الحكم الراشد ) مفهوم الحوكمة الرشيدة على املستوى املحلي:

ئيس ي في صنع وتنفيذ السياسات العامة، بل أصبح الدولي في التغيير الذي حدث لطبيعة دور الدولة، إذ لم تعد الفاعل الر 

ويعرف البنك الدولي الحوكمة  1املدني.هناك فاعلون آخرون كاملنظمات الدولية، القطاع الخاص ومؤسسات املجتمع 

ن الرشيدة على أنها الحالة التي من خاللها يتم إدارة املوارد االقتصادية واالجتماعية للمجتمع بهدف التنمية، حيث يتضم

 2 هذا التعريف:

قدرات الحكومة إلدارة املوارد بفعالية  -العملية التي يتم من خاللها اختيار الحكومات وكذا مساءلتها ومراقبتها وتغييرها.  

 احترام املؤسسات التي تحكم التفاعالت االقتصادية واالجتماعية. -وصياغة ووضع تشريعات جديدة. 

 على وممارسة الّرقابة الّسياسّية الّسلطة استخدام فهي la bonne gouvernance locale أما الحوكمة املحلية الجّيدة

نمية االقتصادية تحقيقي لاملحل املجتمع
ّ
 في املدن إلدارة الّدولي مؤتمر االتحاد عن صدر الذي اإلعالن ويوّضح .واالجتماعية الت

حو على الجّيدة الحوكمة املحلّية عناصر 1996 ديسمبر
ّ
الي: الن

ّ
  الت

 ؛القانون  بموجب املختلفة املحلّية املستويات إلى املالئمة العاّمة األنشطة مسؤولّية نقل -

 ؛املحلي املستوى  على األنشطة بتلك للقيام كافية وموارد مالّية ال مركزّية -

                                                           
ماِنية قضايا وتطبيقاتزهير عبد الكريم الكايد، 1 

ْ
 .9، ص 3002: املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، ، القاهرةالِحك

 .33-32، ص ص. نفس املرجع السابق. 2
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 ؛املحلي القرار صنع في للمواطن حقيقّية مشاركة -

 املحلي. االقتصاد خصخصة شأنها من الذي الظروف تهيئة -

الدول الى إصالح القطاع العام املحلي، وأهمها فرنسا التي عرفت عدة إصالحات لنظامها وماليتها العديد من  سعت

املحلية في محاولة لوضع ضوابط تحكم العالقات املالية بين الدولة والجماعات املحلية لتفعيل آليات النجاعة املالية 

متطلبات الحوكمة املالية، فقد أضاف الفقه الفرنس ي إلى القواعد التقليدية ونتيجة النفتاح امليزانيات املحلية على  .املحلية

، التوازن، الشمول...( قواعد حديثة أطلق عليها املبادئ الحديثة لحوكمة املالية املحلية، وهي مبدأ )السنويةللميزانية املحلية 

والتي تحاول والفعالية في تدبير النفقات املحلية،  هذه املبادئ تستوجب النجاعة 3الشفافية املالية، ومبدأ صدق امليزانية.

 4اإلجابة عن إشكالية مزدوجة:

 في جو من الضيق املالي، الذي يتميز بارتفاع حجم الدين العام والعجز األولى تتعلق بالتحكم في النفقات الحكومية وهذا 

 يه معظم الدول.الهدف تتشارك ف املتكرر وبركود أو حتى تدهور في املوارد الجبائية، وهذا

 حيث أن محاوالت ، ممارسات التسيير الجيدة باألخذ بعين االعتبار أما الثانية فتخص ترسيخ حكم مالي راشد، وذلك

 .التسيير العمومي في الخطط املالية وإجراءات اإلصالح تسعى إلى دمج مفاهيم األداء والنتائج

 

 املحلية املحور الثاني: دور الحوكمة في ترشيد النفقات العامة

ملجتمعات ا أمام دورها والتزاماتها مهامها وتوسع تعاني جل الجماعات املحلية من مشكل ندرة املوارد من جهة، وضخامة

اغلب االقتصاديين أن الندرة  املحلية لتلبية حاجاتها من جهة أخرى، األمر الذي نتج عنه ازدياد اإلنفاق العام املحلي. ويرى 

مشكلة تحديد األولويات الواجب تحقيقها ما يضمن االستغالل األمثل  ة التي تمس املجتمع وإنماليست في حد ذاتها املشكل

في ترشيد  املتاحة. األمر الذي طرح فعالية النفقات العامة، ودور الحوكمة التوازن بين الحاجات واملوارد للموارد وتحقيق

التنمية املحلية للمجتمعات  تعاني منها ميزانيتها وتحقيقالعجز التي  مالية الجماعات الحلية للخروج من القصور وحالة

 املحلية.

 

يعني حسن التصرف في األموال وإنفاقها بعقالنية وحكمة وعلى فعالية النفقة العامة كمدخل لترشيد اإلنفاق العام: -1

ترشيد  تقتيرا( ويتضمنأساس رشيد دون إسراف )زيادة اإلنفاق العام عن موضع االعتدال يعد سفها وكذا إنقاصه يعتبر 

النفقات غير الضرورية،  اإلنفاق ضبط النفقات، وإحكام الرقابة عليها، والوصول بالتبذير واإلسراف إلى الحد األدنى، وتالفي

وزيادة الكفاية اإلنتاجية ومحاولة االستفادة القصوى من املوارد االقتصادية والبشرية املتوفرة، أي بمعنى آخر اإلدارة 

 . 5لإلنفاقالرشيدة 

من خالل تحليل التعاريف يالحظ أن ترشيد اإلنفاق العام يرتكز على فكرة انه االلتزام بالفعالية في تخصيص املوارد 

 6 في استخدامها بما يعظم رفاهية املجتمع. والكفاءة

                                                           
http://anibrass.blogspot.com/2015/04/blog-جامعة سال، املغرب، بحث منشور على املوقع: قراءة تحليلية ملظاهر اختالل تدبير النفقات املحلية، مكاوي نصير، . 3

post_86.html ، :22/03/3022اطلع عليه يوم 
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستير في إطار مدرسة اإلسالمي في الرقابة على املال العام أهمية االستفادة من اآلليات الحديثة واملنظور شويخي سامية،  . 4

.281، ص .3020، تلمسان، بالقايدلية العامة، جامعة أبو بكر الدكتوراه، تخصص تسيير املا
حول متطلبات إرساء مبادئ . بلقة إبراهيم، ضيف أحمد، سياسة ترشيد اإلنفاق العام في إطار إصالح امليزانية العامة للجزائر، مداخلة ضمن امللتقى الوطني الثاني 5

 .2ص الجزائر،، جامعة البويرة، 3022فيفري  22و 20الحوكمة في إدارة امليزانية للدولة،
 32/23/3021اطلع عليه يوم  hr16936.htmlhttp://www.hrdiscussion.com/منشور على املوقع:  بحث ترشيد اإلنفاق الحكومي وعالقته باملوازنة العامة، مفهوم  6

http://anibrass.blogspot.com/2015/04/blog-post_86.html
http://www.hrdiscussion.com/hr16936.htmlمفهوم
http://anibrass.blogspot.com/2015/04/blog-post_86.html
http://anibrass.blogspot.com/2015/04/blog-post_86.html
http://www.hrdiscussion.com/hr16936.html
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حلية، ترشيد اإلنفاق العام هو استخدام اقل قدر ممكن من النفقات العامة للوصول إلى أهداف الجماعة امل

 دون إساءة استعمالها أو تبذيرها في غير أغراض املنفعة العامة. باستخدامها بأحسن وجه ممكن، والحيلولة

لقد جرت العادة أن البلدية بحكم ضعف مسيريها أو جهلهم، تتدخل حتى في األمور التي تخرج عن صالحيتها، ما أوجد 

ما نجد بلديات تتحمل وضعيات ال تدخل في نطاق مهامها مثال: تتحمل أوضاعا خطيرة في البلديات وهدد مصداقيتها. فغالبا 

مصاريف وأعباء هيئات ال تدخل في نطاق املرفق العام، أشغال إصالح لفائدة إدارة عمومية تملك ميزانية مستقلة بها، 

عمارات الغير،  الغير وترميموميزانيتها ال تسمح بذلك أو على حساب أمور أكثر أهمية كما نجدها تتحمل مثال صيانة ممتلكات 

 ذلك من التجاوزات الخطيرة. ما أفسده الغير وغير وتصليح

اعتماد تقدير املشاريع على النظرة الذاتية بدال من النظرة الحقيقية، فمن خالل املمارسات اليومية ال يتم تقدير التكاليف  -

 واحد.أو قسم مدرس ي  الجزئية للتسيير والتجهيز مثال: كم يكلف )كلم( واحد من الطريق

املورد البشري ودوره في ترشيد النفقات العامة: إن تطبيق مبدأ الالمركزية يرتبط أساسا بقدرة املسؤولين املحليين على  -

ممارسة اختصاصاتهم، ما يضع نوعية املورد البشري من حيث التأهيل والخبرة والكفاءة شرطا أساسيا، في حين يثبت الواقع 

حيث تعاني اإلدارة املحلية ار وتعيين موظفي البلديات أو ممثلين في الجماعات املحلية ال يتجاوب مع املنطق. أن عملية اختي

من ضعف املورد البشري، بسبب ضعف مستوى التأطير، غياب صفات التأهيل والتدبير في فئة كبيرة من املمثلين املحليين، 

ابة، وبالرغم من تطور مستويات التأطير في البلديات في السنوات األخيرة إال إلى حد أن البعض منهم ال يجيد حتى القراءة والكت

 أنها تبقى غير كافية.

اختالف أنواع الرقابة واملمارسات الرقابية على ميزانية الجماعات املحلية من مختلف األجهزة الرقابية  رغم :عنصر الرقابة -

 عيفة وغير كافية للتجاوزات الحاصلة.إال أنها تبقى بعيدة عن املستوى املطلوب، وتبقى ض

مضمون هذه الرقابة هو أن النفقات الفعلية تتماش ى مع املبالغ املدرجة في امليزانية، حيث ال يمكن النظام الحالي للميزانية 

هل صرفت النفقة. فالرقابة التي يوفرها تعد مراقبة حسابات وتطرح السؤال التالي:  من ممارسة الرقابة على األداء وفعالية

هذه النفقة في مجالها ومبلغها املحدد؟ دون أن تطرح إشكالية مدى مالءمتها لتحقيق الهدف منها وإمكانية وجود نفقة تحدد 

 الهدف بطريقة أفضل.

 

 : الحوكمة ودورها في ترشيد النفقات العامة آليات-2

ها من طرف املعنيين لها، شريطة أن الشفافية: الشفافية تبنى على حرية تدفق املعلومات حيث يمكن الوصول إلي -

تكون املعلومات كافية وسهلة الفهم وموثوقة، أن يتم إفساح املجال أمام جميع املواطنين لالطالع عليها. ويساعد 

هذا اإلفصاح في رشد القرارات وصالحها في مجال السياسات العامة وذلك كله يقود إلى محاصرة الفساد وبناء 

 7قية.حالة من الثقة واملصدا

الشفافية في سير عمل الجماعات املحلية: أن تكون قرارات وأعمال الجماعات املحلية مفتوحة للفحص وقابلة  -

 املدني، كما تكون قادرة على اإلفصاح عن نشاطها وأفعالها، وتكون  لالطالع عليها من طرف إدارات أخرى واملجتمع

تطلعات املجتمع خدمة للصالح العام. مع إشراك املواطنين قراراتها مطابقة لألهداف املحددة واملتفق عليها حسب 

                                                           
أطروحة دكتوراه، جامعة نايف العربية للعلوم  دور الشفافية واملساءلة في الحد من الفساد اإلداري في القطاع الحكومي،فارس بن علوش بن بادي السبيعي،  7

 .22، ص 3020الممية، قسم العلوم اإلدارية، الرياض، 
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شفافية النفقات  8 :عملية اتخاذ القرارات. تتاح الشفافية في الجانب املالي من خالل في اإلعالم واالستشارة وفي

 وجود الرقابة الخارجية.  -وضوح قواعد توزيع االختصاص  -العمومية 

م التوضيحات الالزمة ألصحاب املصلحة حول كيفية استخدام صالحياتهم هي التزام املسؤولين بتقدي :املساءلة -

وتصريف واجباتهم، واألخذ باالنتقادات التي توجه لهم وتلبية املتطلبات املطلوبة منهم وقبول )بعض( املسؤولية عن 

 9الفشل وعدم الكفاءة أو عن الخداع والغش.

 املشاركة: يمكن حصر أشكال ومستويات املشاركة:

 انتخاب أشخاص على املستوى املحلي فتحقق مشاركة املواطن االنتخابية. :شاركة غير املباشرة للمواطنامل 

 التدخل املباشر للمواطن لتوجيه تسيير الشؤون املحلية لخدمة مصالحه،  :املشاركة املباشرة للمواطن

  10ويتجسد ذلك في الحوار واالتصال املباشرين بين املواطن وممثليه. 

  وجود وإشراك مجتمع مدني نشيط ومثقف ومتشبع بالقيم يرفع من  :منظمات املجتمع املدنيمشاركة

شفافية النظام السياس ي واملساءلة، ومكافحة الفساد وفي توفير مناخ مالئم للتنمية التي يسعى لتحقيقها 

 الحكم الراشد.

 نشر املعلومات وإصدار  مشاركة القطاع الخاص: يؤمن الشفافية في الكثير من القطاعات لقدرته على

اإلحصائيات الدورية. كل هذه األدوار التي يؤديها تصب في إرساء أسس الحكم الراشد الذي يهدف إلى 

 االستغالل األمثل للموارد املحلية وتحقيق التنمية املحلية املستدامة.

 

 تقييم املالية املحلية للجماعات املحلية بالجزائراملحور الثالث: 

 19/99الذي كرس التوجه الحر وسياسة اقتصاد السوق في الجزائر، جاء القانون البلدي رقم1191ور بعد صدور دست

ليدعما هذا  1119أفريل  90الوالية واملؤرخان في املتضمن قانون  19/91قانون البلدية، وكذا القانون الوالئي رقم  املتضمن

ن في االستراتيجية التنموية بمدى توافر املوارد املالية الكافية االتجاه، التكريس الفعلي لهذه الصالحيات الجديدة أصبح مرهو 

من جهة وتسييرها املالي والعقالني من جهة ثانية، وفي ظل ذلك أصبحت الجماعات املحلية مطالبة بأن تسير وفق نظم حديثة 

ملؤسسات االقتصادية تتوافق وتساير املتغيرات األساسية التي طالت مختلف جوانب الحياة املعاصرة، ومست كافة ا

واالجتماعية والسياسية... الخ، والتي ما قد يعبر عنها جملة بعناصر ثورة العوملة الجديدة حيث ال يجدي األخذ ببعض 

عناصرها وترك العناصر األخرى، وهنا يمكن أن نطرح السؤال الجوهري التالي هل الوضعية املالية للجماعات املحلية تمكن 

 لالمركزية اإلدارية وتستجيب للتحديات والرهانات في ظل اقتصاد حر ؟ من تكريس الخيارات ا

منه وظهرت  الجماعات املحلية تسلم فلم قطاعات الدولة، كافة على بظالله ألقى والال استقرار بالخلل ماملتس الوضع إن هذا

 املحلية والتنمية اإلدارية المركزيةال الذي أصبحت الوقت وفي عن تحمل الجزائرية البلديات عجز هي جديدة وتفاقمها مشكلة

وجدت الجماعات املحلية بالجزائر نفسها في مواجهة الشاملة واملستدامة،  األمم للنهوض بالتنمية القومية من لكثير مالذا

نفقات جديدة لم تكن موجودة من قبل، وعلى رأسها مواجهة تكاليف النزوح الريفي من تأمين للسكن، ومساعدة الطبقات 

 في حجم الهش
ً
 وتعقيدا

ً
ة وتغطية نفقاتها التي تنتظر في الغالب مساعدة الخزينة العمومية لتسويتها...الخ، وزاد الوضع تأزما

املشكلة املالية نتيجة لألزمة األمنية والعشرية السوداء التي عاشتها الجزائر بفترة التسعينيات من القرن املاض ي. وكل هذا كان 

                                                           
  22-21ص، ص الحكم الراشد كأداة لتدعيم إصالح مالية الجماعات املحلية جمال الدين جامعة الجزائر، دندن 8

، بحث منشور على املوقع، ةبرنامج إدارة الحكم في الدول العربيبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي، املكتب اإلقليمي للدول العربية،  9

http://www.alqiam.ma/Article.aspx?C=5581 ،22/23/3021طلع عليه يوم: ا  
 .21، ص .مرجع سبق ذكره. دندن جمال الدين، 10

http://www.alqiam.ma/Article.aspx?C=5581
http://www.alqiam.ma/Article.aspx?C=5581
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عات املحلية التي أصبح تميز كثير منها بالعجز مالزما لها كاسمها، حتى أن هناك بعض البلديات التي على حساب امليزانية الجما

بلدية  1299ب تسجيل عجزا ماليا  2999تم تغيير إسمها ولكن وضع ميزانياتها غير املتوازن لم يتغير، إلى أن بلغ الوضع في سنة 

تعاني  %91من البلديات ال تكفي إيراداتها لتغطية نفقاتها، منها  % 00540بلدية على املستوى الوطني، أي أن  1451من مجمل 

 ﴾19﴿عجزا ماليا بلغ درجة االختناق.

 

 بمهام وخدمات تتكفل فإنها الدولة من جغرافية رقعة على مسؤولة باعتبار الجماعات املحلية: ميزانية الجماعات املحلية 1

 أن لها ينبغي وبالتالي الدفع، واجبة نفقات إقليمها، لها في املقيمين للمواطنين سيةاألسا الحاجات ومتنوعة، وتلبي كثيرة عمومية

بموارد، وهي  أي بميزانية مزودة معنوي  كشخص فهي ذلك أجل من النفقات، مواجهة هذه أجل من بموارد مالية وتطورها تزود

 القانون. لها يخولها التي باملهام بالتكفل لها تسمح محل لنفقات

 ونفقاتها السنوية، بإيراداتها الخاصة التقديرات جدول  هي البلدية ميزانية» :يلي ما 19/99 البلدية قانون  من 149 املادة يف وجاء

 ."املصالح العمومية  سير حسن من يمكن لإلدارة باإلذن أمرا وتشكل

 املحلية، للجماعات املشترك صندوق  وانجازات الجبائية، اإلصالحات كل رغماملحلية في الجزائر:  الجماعات مالية مشاكل-2

تلخيص أهم املشاكل التي تعترض عمل  يمكن املحلية، الجماعات مساعي تحقيق وجه في تقف مالية هناك عوائق أن إال

 :الجماعات املحلية في الجزائر فيما يلي

 

 واألمر راجع الى: املوارد: وندرة املصاريف تفاقم بين املحلية أوال: النفقات

 :أهمها بعدة مهام تتمثل حيث تقوم الجزائر، في صالحياتها تتعدد املحلية: الجماعات مهام اتساع 2-1

عّد  املحلية: والتنمية التهيئة -
ُ
 .االقتصادية األنشطة يمكنه تطوير فرد كل وتشجع التنموي، مخططها البلدية ت

 .عميرالت بوسائل التزويد حيث من مثال وهذا :والتجهيز القاعدية والهياكل التعمير -

 .املدرس ي النقل بترقيةوتهتم  وصيانتها، األساس ي التعليم مؤسسات بإنجاز البلدية تقوم :األساس ي التعليم -

 11به. املعمول  للتشريع طبقا االقتصادية املجاالت في تستثمر أن للبلدية :االقتصاديةاالستثمارات  -

 

 أسلوب نظرا إلتباع بالغرض نموا يفي تعرف لم األخيرة ههذ مداخيل فإن املحلية، الجماعات ملهام املذهل التطور  هذا أمام

 .املحلية الجماعات عجز ميزانية حدة من ضاعف مما املهام، هذه ممارسة في العشوائية

 هم املحلية الوحدة فسكان املحلية أهمية كبيرة، الوحدات لتقسيم كمعيار لعدد السكان  :السكانية والزيادة العمراني التوسع

 سببا تعد اإلقليم مستوى  على السكانية فالزيادة املرافق، خدمات يستفيدون من والذين املحلية، املرافق إدارة ن يتولو  الذين

 وعليه األمراض، التلقيح ضد الصحية، للرعاية املخصصة املبالغ زيادة يعني املواليد زيادة النفقات املحلية، مثال زيادة في رئيسيا

 يعرقل املحلية الجباية وضعف املحلية زيادة النفقات العامة  إلى يؤدي الوالية أو البلدية مستوى  على السكان عدد زيادة فإن

 12. اإلقليمية الحاجيات تغطية في املحلية اإلدارة

 والبلدية الوالية تقوم حيث النفقات املحلية، تزايد أسباب بين من املظهري  املحلي اإلنفاق ظاهرة تعد :املظهري  املحلي اإلنفاق

 وبعيدة للتباهي نفقات إال هي ما املواطنين يتصورها والتي حفالت ومهرجانات، بإقامة متعلقة منها معتبرة مالية موارد هالكباست

 حين كان في األرصفة، تجديد أجل من بالغة نفقات في الشروع يتم وبالتالي املواطنين، احتياجات االستجابة إلى على البعد كل

                                                           
 222. ص ، 2002الجزائر، األول، العدد البرملاني، الفكر مجلة ،املحلية العمومية املالية حول  نظريةواعمر،  محند زيان 11
 .392. ص ، 2007األردن، والتوزيع، للنشر املسيرة دار ،املقارنة العامة اإلدارة ،نجتور  بن لحصا العزيز عبد  12
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وجود  لعدم املواطنين الحتياجات االستجابة على قادرة غير املحلية الجماعات أن نجد وعليه 13الح.الص املاء من مجردين السكان

 .والبلدية الوالية مالية عجز عنه نتج والذي املحلية النفقات زيادة إلى أدى الذي الكفاءة،

 أموال إلى تحتاج والتي األساسية، املرافق قدم نتيجة كثيرة بأعباء محملة البلديات أغلب إن :كفايتها وعدم األساسية املرافق قدم

 العام اإلنفاق زيادة إلى تحتاج فهي ولذلك املحلية، للجماعات األولى هي املهام األساسية رفق ا الم وهذه التنفيذ، في والدقة طائلة

 املرافق من ضعف ائرية تعانيالجز  املدن من العديد زل  ا ت فال مجتمع، كل وظروف يتالءم بما وتجديدها التوسع فيها أو إلقامتها

 لتغطية العام اإلنفاق زيادة والبلديات من الواليات يتطلب مما منها، الصحراوية خاصة املناطق بعض في انعدامها أو األساسية

 14العجز. هذا

 أهداف املتزايدة وتحقيق كانحاجيات الس لتلبية كافية غير أنها املحلية إال املالية املوارد تنوع من بالرغماملحلية:  املوارد ندرة 2-2

 عديدة: عامة راجع إلى أسباب بصفة املالية املوارد فتدهور  اإلقليمية، الجماعات

 بالدرجة إرجاعها يمكن مصادرها املالية، تمويل في عديدة صعوبات من املحلية اإلدارة تعاني :الذاتية املالية املوارد ضعف :أ

 .املوارد األخرى  تدهور  إلى ضافةباإل  الجبائية، املصادر ضعف إلى األولى

 

 من تعاني تبقى أنها واالجتماعي، إال االقتصادي املستوى  على الجباية تلعبه الذي الدور  رغم :املحلية الجباية ضعف -

 العوائد مجموع من كبيرة نسبة تشكل مصادرها التي ضعف إلى راجع وهذا أهدافها، تحقيق دون  تحول  التي املشاكل

 :إلى األخيرة هذه ضعف أسباب أهم ويرجع ،15املحلية

 املحلية، جبائية للجماعات سلطة وجود عدم للدولة الجبائي النظام بتبعية يقصد :للدولة الجبائي النظام تبعية -

 فرض مسألة تعتبر وبالتالي الوعاء واملعدالت، تحديد والرسوم، الضرائب إلغاء أو إنشاء بقرار الدولة تنفرد وباملقابل

 من والوالية البلدية تجرد ومنه الوطني، الشعبي في املجلس تتمثل التي التشريعية السلطة تصاصاخ من الضرائب

 16اإليرادات الجبائية. مردودية على سلبيا يعود مما تأسيس الضرائب، مجال في املالية املبادرة

 لنسب احتفاظها عن طريق ئيةالجبا املوارد من حصص أكبر على الدولة تستأثر الجبائية: املوارد ألهم الدولة احتكار -

 % 90 بنسبة ايراداتها تعود التي املناجم على الضريبة ذلك أمثلة ومن الجبائبة، املوارد أهم على تستحوذ كما مرتفعة،

 17بنسبة الدولة عليها تستحوذ التي املمتلكات على الضريبة نجد كما للجماعات املحلية، فقط % 10و الدولة خزينة إلى

 18املحلية. للجماعات املالية األغلفة على يعود سلبا ما وهذا % 60

 للجماعات كليا والرسوم املخصصة الضرائب تعدد رغم :املحلية للجماعات كليا املحصلة مردودية الضرائب ضعف -

 معتبرا دخال يشكل كان الذي ،الجزافي الدفع إلغاء ضريبة تم أن بعد خاصة ضعيفة مردودية ذات تعتبر أنها إال املحلية،

 املحلية املوارد مردودية على مباشرة بطريقة أثر وبالنتيجة ،2006 املالية لسنة قانون  بموجب اإلقليمية، للهيئات

 .لهذا املورد خسارتها بسبب

 املستحقة الضريبة دفع عدم املكلف القانوني خالله من يحاول  الذي السلوك ذلك به يقصد : الضريبي التهرب ظاهرة -

 عدة بالضريبة املكلف يتخذ قد الضريبي التهرب آخر، ولتحقيق شخص إلى عبئها تنقل أن ون د جزئيا أو كليا عليه

                                                           
 .232. ص ، 2003الرابع، الجزائر، العدد البرملاني، الفكر مجلة ،وأفاق معاينات :املحلية التنمية الطيب، متلو 13
.232. ص ،نفس املرجع السابق 14
 .221ص. الجزائر، األول، العدد الباحث، مجلة ،في الجزائر املحلية التنمية ومفارقات املحلية الجماعات مصطفى، شريفو  الدين نصر شعيب بن  15
 ، 1996دستور  من  13فقرة  122املادة تنص 16
 شهادة لنيل مذكرة البويرة والية لةحا دراسة مع 2999- 2000للفترة تقييمية دراسة-الجزائر في املحلية التنمية تحقيق في ودورها املحلية لجبايةا الدين، نور  يوسفي 17

 .211. ص ،2010 البويرة، والعلوم التجارية، التسيير وعلوم القتصادية العلوم كلية والبنوك، املالية اقتصاديات فرع القتصادية، العلوم في املاجستير
 .202. ص  0032جوان الثالث، العدد البرملاني، الفكر مجلة ،الضريبي اإلصالحعبدو،  محمد بودربالة 18
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 هو املشروع، الضريبي التهرب :هما الضريبي للتهريب شكلين بين نميز وبهذا غير مشروعة، أو مشروعة تكون  قد أساليب

 لعمله املكلف تصريح بعدم القانوني، هاكاالنت دون  بصفة مشروعة الضريبة بدفع االلتزام عن القانوني املكلف امتناع

 عن مزيفة أو ناقصة تصريحات خاطئة، بتقديم الضرائب دفع تجنب خالل من يكون  املشروع التهرب غير أما التجاري،

 ومخالفة االحتيال استعمال طريق عن ويكون  بالغش الضريبي، يعرف ما وهذا القانوني بانتهاك أي واألرباح، الدخل

 19.عليها القانون  يعاقب جريمة وهي القوانين

 

 حجم على سلبا يعود مما ضخمة من مبالغ يحرمها حيث املحلية، للجماعات املالي بالوضع يمس الضريبي التهرب فإن وعليه

 .بها املنوطة الوظائف للقيام بمختلف إليها ماسة بحاجة هي التي املحلية االيرادات

 استغالل من أساسا متنوعة تأتي بأمالك تتمتع املحلية الجماعات أن من بالرغمالجبائية:  غير الذاتية املوارد ضعف -

 البلدية أمالك لتأجير بالنسبة خاصة األخيرة متجددة هذه خيل مدا تعتبر كما العامة، أقل وبالدرجة الخاصة أمالكها

 مقارنة ضعفها يولد مما ،املحلية املوارد مجموع من % 10 هذه األمالك تجاوز  عدم يظهر الواقع في أنه إال والوالية،

 املحلية الجماعات استغالل وسوء التبذير :هي أساسية أسباب ثالث إلى عموما ويعود ذلك الجبائية، باإليرادات

 20.للمشاريع املالية األغلفة تقدير سوء الصيانة، وغياب ملمتلكاتها، نقص

 

 معينة، حدود في كانت إذا مسألة ضرورية اإلقليمية ماعاتللج الخارجية املالية الوسائل توافر إن :الخارجية املوارد ضعف :ب

 اإلعانات من تأتي الجزائر في املحلية االيرادات من األكبر فإن الجزء الواقعية الناحية من أنه إال عليها، االعتماد من التقليل مع

من  تعاني التي الخارجية التمويل وسائل قطري عن الوحدات لهذه العامة زنيتها ا مي في اإلدارة املركزية تدرجها التي الحكومية

 :التالية النقاط سنتناولها في ألسباب األخيرة هذه عجز إرجاع ويمكن الخارجية، املوارد ضعف يولد مما االختالل،

 

 أساسية أسباب لثالث األخيرة نظرا اآلونة في عجز الصندوق  هذا عرف :املحلية للجماعات املشترك الصندوق  عجز -

 تتعدى والتي البلدي الحرس تسيير بدفع إعانات الصندوق  تكليف العاجزة، للبلديات والكبير زيد ا املت عددال في تتمثل

 للجماعات كليا تعود كانت باعتبارها عليها، يسيطر كان الذي الدفع الجزافي ضريبة إلغاء ميزانيته، من %40 الغالب في

 21. املحلية

 أنه إال لتنمية، البلدية لتمويل املخططات سنويا املخصصة املالية املبالغ ةأهمي رغم :للتنمية البلدية املخططات عجز -

 للسكان، ضرورة األكثر للحاجات تستجيب ال ضئيلة إلى مبالغ منها واحد لكل يبقى ال بلدية، 1541 على تقسيمها يعود

 املياه، صرف تقنوا للشرب، الصالحة املياه مجال في فادحا نزوحاتعيش  البلديات من العديد نجد حيث

 .الخ...الكهرباء

 اإليرادات ضعف في تخفيف القروض تلعبه الذي الدور  من بالرغم : املحلية الجماعات استقاللية على القروض تأثير -

 تجعل قد بفوائد الرتباطها نظرا مجانية أنها غير بما استقالليتها على سلبا ِتؤثر أنها إال اإلقليمية، للهيئات الجبائية

 ، 22الديون  تراكم ظل في وضعيتها تأزم من وتزيد املحلية كاهل الجماعات تثقل كونها صعبة مالية وضعية يف الجماعة

 طرف من املسبقة املوافقة على الحصول  منها عليها، للحصول  معقدة بإجراءات ارتباط القروض ذلك إلى إضافة

                                                           
.12. ص ، 2012الجزائر، الجامعية، املطبوعات ديوان ،والتطبيقية النظرية بين الضريبي النظام فعالية مراد، ناصر 19 

 .221-221. ص ص ،مرجع سبق ذكره مصطفى، شريف الدين، نصر شعيب بن 20
 .231. ص ،مرجع سبق ذكره خيضر، خنفري 21
 ، 2011بجاية، ميرة، الرحمان عبد جامعة األول، القانوني، العدد للبحث األكاديمية املجلة ،الجزائر في املحلية الجماعات قالليةالست االنتخاب تجسيد مدىوهيبة،  برازة 22

 .23. ص
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 بمسح ديونها، تتكفل التي للدولة، تامة يةبتبع ومرهونة االستقالل محدودة املحلية الجماعات فإن الدولة، ومنه

 23. والتنمية للتجهيز املوجهة اإلعانات وتقديم

 

 املحلية الجماعات ميزانية عجز :ثانيا

 عجز سبب ويرجع عاتقها، امللقاة على املالية األعباء نتيجة كثيرة صعوبات من البلديات خاصة اإلقليمية الهيئات تعاني

 امليزانية تنفيذ على املمارسة الرقابة فعالية عدمو  املحلية الجماعات ميزانية تسيير سوء منها عديدة ألسباب املحلية امليزانية

 .املحلية

 من االحترام واجبة أساسية بقواعد كونها مرتبطة األخيرة هذه عجز الى أسباب املحلية يرجع الجماعات ميزانية تسيير سوء .1

 .الفرع هذا في إليها التطرق  عديدة سنحاول  ألسباب ذلك ويعود املحليين، املنتخبين طرف

 

 أنها لوحظ خالل الدراسات التي أجريت على ميزانيات مختلف بلديات الوطن من :املحلية الجماعات مليزانية التقدير سوء

 إلى عامة بصفة املحلية امليزانية سوء تقدير ويعود والحصر، الدقة قاعدتي احترام لعدم املالية األغلفة تقدير سوء من تعاني

 :أهمها عوامل

 وااليرادات، النفقات التوازن بين أساس على تقوم املحلية زنية ا املي أن من بالرغم :واألعباء املوارد بين التطابق عدم -

 مقابل لإليرادات والنوعي الكمي النقص إلى رجع ا وهذا املحلية، الجماعات ميزانية نالحظ عجز الواقع أرض على أنه إال

 شرط الذي اعتبره القانون  عليه نص ما عكس العملية املمارسة في متوازنة غير امليزانية تكون  ومنه قاتتزايد النف

 24.املحلية امليزانية في جوهري 

 نفقات لتغطية كلية بصفة شبه موجهة املحلية التسيير نفقات إن :واالستثمار التجهيز قسم على التسيير قسم سيطرة -

 العمال أجور  لتغطية املوجهة التسيير املرجعية لنفقات املعيارية فالنسبة الوطني ى املستو  فعلى املستخدمين، أجور 

 ومنه الوطن بلديات أغلب في بكثير النسبة هذه تزيد الواقع أنها في حين في للتسيير، اإلجمالية النفقات من % 45

 ويبقى جدا، ضئيلة االستثمار إلى وجهةامل املبالغ تبقى وبالتالي 25. واالستثمار قسم التجهيز على التسيير قسم سيطرة

تستهلك  خصوصا البلديات املحلية الهيئات في األجور  كتلة أن حيث إعانات، من الدولة ما تقدمه على الكلي االعتماد

 التجهيز قسم على حساب املحلية على اإليرادات التسيير قسم سيطرة عنه ينتج ما املحلية، املوارد من كبيرة نسبة

 املوارد تثمين في يساهم منتج قسم األخير باعتباره هذا على ركز الذي الجزائري، املشرع عليه نص ما عكس واالستثمار

 والوالية. البلدية منها تعاني التي املشاكل من العديد حل في تساهم بدورها التي األموال في الزيادة إلى يؤدي ما املحلية،

 في العقالنية لغياب املالي في التسيير العجز من املحلية امليزانية تعاني :يةاملحل الجماعات مليزانية الالعقالني التسيير -

 اإلهمال أو سابقا معالجته تم الذي الكفاءة نقص سواء بسبب املحليين املسؤولين عاتق على يقع الذي التسيير،

 يعيشون  مواطنوها لكن الفقر من تعاني الوطني املستوى  على بلديات وجود من فبالرغم .املسؤولية املهنية لغياب

 هناك ومنه الحياة، مكونات أبسط على تتوفر البلديات ال أثرى  من تعتبر البلديات بعض هناك أن إال حياة راقية،

 الوالية مال استخدام سوء نجد كما 26.األخيرة هذه له تخضع الذي التسيير حسب نوعية أخرى  إلى بلدية من اختالف

                                                           
.229. ص ، 2013الجزائر، الثالث، العدد البرملاني، الفكر مجلة ،والجبائية املالية اإلصالحات قابلية، ولد دحو 23
 العامة، املالية تسيير فرع اإلقتصادية، العلوم في املاجستير مذكرة ،بلدية معسكر حالة تطبيقية الجزائرية: دراسة للبلديات املالية املوارد ييرتس إشكالية سهام، شباب 24

 .213. ص ،2012 تلمسان، ،بالقايد بكر أبي التجارية، جامعة والعلوم التسيير وعلوم العلوم اإلقتصادية كلية

 .212. ص ،نفس املرجع السابق 25 
الجزائر  جامعة التسيير، وعلوم التجارية العلوم القتصادي، التحلي فرع اإلقتصادية، العلوم في دكتوراه درجة لنيل أطروحة ،الجزائر في املحلية التنمية تمويل ،خيضر 26

  .229، ص.2،3022
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 فخمة لسيارات الرؤساء بعض اقتناء مثال شخصية، صرفه ألغراض طريق عن لييناملح املسؤولين طرف من والبلدية

تعود  ال أمور  في صرفه أو والتنزه، السفر في استغالله أو آخرين أشخاص لصالح أو سواء لصالحهم األشياء من وغيرها

 أبسط نظرا لغياب جتمعامل أوساط في رية املز الحالة نجد وباملقابل حافالت، إقامة مثل املجتمع على بالفائدة

 والواقع للشرب، الصالحة على املياه املواطنين أغلب توفر عدم مثل الحياة مجاالت مختلف في الضرورية الحاجيات

  27ذلك. على يشهد

 بامليزانية البيانات الخاصة دقة انعدام نجد حيث املحلية، الجماعات ميزانية تسيير في الشفافية غياب نجد كما

 والغموض السرية ظل في تمارس أنها كون  املسائل اإلدارية، في املعلومات على الحصول  األشخاص على يصعب حيث املحلية 

 املشاريع توزيع في الشفافية غياب نجد كذلك املحلية، زنية ا املي تسيير على عملية سلبا يعود ما وهذا الشفافية، عن بعيدا

 في حتى في مشاكل وبلديات املجاالت، مختلف في ملحوظا نموا تشهد بلديات نجد حيث الوطن مختلف بلديات على التنموية

 28.منطقة حساب على تطورا تشهد منطقة نجد الواحدة البلدية

 

 السلطة أداوت من أداة املحلية للجماعات املالية الرقابة املحلية تعتبر امليزانية تنفيذ على املمارسة الرقابة فعالية عدم .2

 سياستها تجسيد أجل من وذلك املحلية، للهيئات الدولة سخرتها وسائل بعدة العام ية املالحما إلى تهدف التي العامة

 من املحلية املمارسة الجماعات زنية ا مي على املشددة اإلدارية الوصاية إلى باإلضافة والنفقات، االيرادات الرقابية على

 من فعالة غير أنها إال املحلية، الجماعات ميزانية على ةاملمارس الرقابة شدة من فبالرغم الداخلية، والوزير الوالي طرف

 29والبلديات الجزائرية. الواليات مليزانية املتواصل العجز خالل

 

 والنواقص التشوهات عديد العمومي املالي واملحاسب املراقب رقابة : تعرفاملحلية للجماعات الداخلية الرقابة فعالية عدم

 على يصادقون  ال يجعلهم الذي املحلية املالية لألمور  والواليات البلديات إتقان إلى عدم اجعوهذا ر  الفعالية، عديمة تجعلها

 املصالح وتعطيل مختلف وعرقلة الرقابي العمل تنفيذ في التأخير الكفاءة، غياب بسبب للبلديات من االلتزامات املالية العديد

 البيروقراطي، النوع من محاسبة هي العمومية إجراءاتها، املحاسبة عقيدوت بها القائمين مرونة عدم بسبب وذلك املحلية، اإلدارية

املجتمعات  أهداف عن وتبتعد والتنظيمات، للقوانين مطابقتها ومدى الحسابية مشروعية العمليات ملراقبة أداة إال ليست فهي

 30. اإلنفاق في الترشيد وعدم االستغالل وءإلى س يؤدي ما املحليين، املوظفين قبل من املسؤولية تحمل عدم إلى وتدفع املحلية،

 

 املحاسبة العامة ومجلس املفتشية من املالية الرقابة آليات تعدد من بالرغم :الخارجية الرقابة فعالية عدم

 بعد الرقابية األجهزة لتدخل هذه فعالة، تعتبر غير أنها إال املحلي، املستوى  على العمومية األموال على للحفاظ يسعى الذي 

الرقابة  إليه وصلت بما تتأثر أنها كما حالتها، إلى األوضاع إعادة يستحيل وبالتالي من فعاليتها، يقلل مما املحلية، األموال إنفاق

 املحلية، للمالية العامة املفتشية لرقابة ال تخضع الهيئات من الكثير :إلى فعاليتها عدم أسباب وتعود مالحظات، من السابقة

 قرار، أو حكم أي إصدار أو البت صالحية لها تكون  أن دون  التقارير في إعداد للمالية العامة املفتشية دور  ينحصر أنه إضافة

 تعتبر املحاسبة، كما مجلس خاصة الرقابية الهيئات وباقي والوالية البلدية للمالية العامة املفتشية عمل تناسق بين وجود وعدم

                                                           
 بجاية، ميرة، الرحمان عبد جامعة املحلية، الجماعات قانون  فرع الحقوق، في املاستر رةمذك املحلية، الجماعات لتمويل كأداة الجباية لمية، معمر أمال ونايت شالبي  27

.12. ص ،201
 .93، ص.3001 ديسمبر السابع، العدد البرملاني، الفكر مجلة ،املحلية املالية تسيير في الشفافية مبدأ الطيب، متلو 28
 ، 2011سطيف، عباس، فرحات جامعة الحقوق، .كلية العام، القانون  قسم املاجستير، شهادة لنيل مذكرة ،ةالجزائري البلدية على الوصائية الرقابة هشام، ورزوق بن 29

 .209. ص
 كلية املؤسسات، تسيير شعبة التسيير، قسم علوم الدكتوراه، شهادة لنيل أطروحة ،ونقدية تحليلية دراسة الجزائر: في البلدية على املالية الرقابة القادر، عبد موفق 30

 .10. ص ،3021باتنة،  لخضر، الحاج جامعة التسيير، وعلوم والتجارية القتصادية العلوم
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امس حول: ى الدولي  الخ  ق  ات  الخكم ا الملت  طلب  دامة  ومت  مسب 
ة  ال ن مي  ات  الي  ي ن  حاح  ى  ب  ئ  ي  اق  الب  ف  ن  دالإ   لراش 

 

 

 املعاينة حالة وفي البلديات، ضد مسؤولي خاصة أحكام أو عقوبات إصدار بسلطة تتمتع ال استشارية هيئة العامة املفتشية

 السلمية للسلطة الفوري اإلعالم سوى  يتعدى ال للمالية العامة دور املفتشية أن نجد التفتيش عمليات خالل ضرر  أو وقصور 

 نفسه على وانطوائه بانعزاله الجزائري  سبةاملحا مجلس يتميز كما 31الهيئة. هذه مصالح لحماية التدابير الضرورية تتخذ حتى

 عدم الهيئة هذه واملالحظ في والتبذير، والفساد الغش محاربة على تعمل التي املالية الرقابة ميدان في عن التطور  بعيد فهو

 الجريدة في تنشر ال بها يقوم التي السنوية املحاسبة، والتقارير مجلس قضاة شنتها التي االضرابات حملة بعد خاصة استقراراها

 بالصفة املحاسبة مجلس يتمتع ذلك إلى إضافة 32.اليه املوكلة املهام من الكثير الرقابة وتعطيل في دوره لتهميش أدى ما الرسمية

 حساباتهم تقديم في يتأخرون الذين العموميين واملحاسبين بالصرف بخصوص اآلمرين أحكام إصدار سلطة له أي القضائية،

 يجب اإلشارة أنه إال عليهم، وتأديبية مالية عقوبات تسليط ومنه يقترفونها أن يمكن التي األخطاء واليات بسببوال البلديات عن

 33.بالعقوبات الجنائية يتعلق اجراء ألي العدالة إلى املحاسبة مجلس يلجأ االختالس قضايا في

 

 املحلية الجماعات مالية عجز على للقضاء املقترحة ثالثا: الحلول 

 على والقضاء الحد شأنها من التي بعض الحلول  سنحاول اقتراح املحلية، الجماعات مالية عجز أسباب أهم شخيصت بعد

 املحلية الجزائرية. الهيئات معظم تسجله الذي املتواصل العجز

 سوء إلى اساالجزائرية، أس والواليات البلديات عجز أسباب معظم تتعلق :املحلية وااليرادات النفقات ترشيد على العمل-1

 أجل من األخيرة، عجز هذه إلى أدى الذي املحلية املالية املوارد وضعف املحلية النفقات زيادة عنه نتج الذي اإلنفاق املحلي

 النفقات ترشيد خالل من بإصالحات القيام على السلطات يتوجب فإنه املحلية، للهيئات املتواصل العجز هذا على القضاء

 .البشري  رداملوا وتثمين املحلية

 وذلك للدولة، املحددة األهداف العامة النفقات تحقق أن  "املحلي، العام اإلنفاق بالترشيد : يقصداملحلية النفقات ترشيد 1-1

تتحقق  وبذلك العامة، أغراض املنفعة غير في تبذيرها أو استعمالها إساءة دون  والحيلولة وجه ممكن أحسن على باستخدامها

 الجماعة تتمكن العامة حتى الضوابط بعض وضع يجب بمعنى ،"العام اإلنفاق ترشيد إلى للوصول  نفاقاإل  وكفاءة فعالية

 الفساد وآليات األشكال جميع بمحاربة القيام يجب أيضا كما اإلنفاق، من قدر بأقل اجتماعية منفعة أكبر تحقيق من املحلية

 34.  األموال وتبييض االختالس الرشوة، منها

 من املحلية، النفقات على تعزيز الرقابة من البد مردوديتها، وتحسين والوالية للبلدية العامة النفقات ترشيد فعالية لتحسين

 طريق عن ذلك ويكون  بالدنا، في املوجودة البلديات كبريات مستوى  على النفقات بمراقبة املشتركة الوزارية اللجنة قيام خالل

 يرفع من أن شأنه من األداء، عالية وجودة بكفاءة عمله أداء على وتدريبه بتكوينه ةاملحلي البشرية. للجماعات املوارد تأطير

 35.املحلي املستوى  على اإلدارية التنمية لتحقيق األداء مستويات

 

 كحل الجبائي اإلصالح عبراملحلية  املالية املوارد املحلية بتثمين املالية عجز على : القضاءاملحلية املالية املوارد تثمين 1-2

 :املحلية الجماعات مالية عجز على للقضاء

 

                                                           
.311-312. ص ص 2009الجزائر، بلقيس، دار املالي، اإلصالح في أبحاث ،العمومية النفقات على الرقابة محمد، وفقير فايزة الدين خير  31
 تسيير تخصص الدكتوراه، مدرسة إطار في شهادة املاجستير لنيل مذكرة ،العام املال على الرقابة في اإلسالمي واملنظور  اآلليات من االستفادة أهمية سامية، شويخي 32

 .91. ص ،2011 تلمسان، ،بالقايد بكر أبو جامعة والعلوم التجارية، التسيير وعلوم اإلقتصادية العلوم كلية العامة، املالية
 .282. ص ،مرجع سبق ذكره القادر، عبد موفق 33
 .13. ص ، 1994الليبية، الجماهيرية املفتوحة، الجامعية منشورات العامة، املالية مبادئ يونس، ميالد منصور  34
.11. ص مرجع سبق ذكره، قابلية، ولد دحو 35
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 حساب على والرسوم ألهم الضرائب الدولة احتكار إن : املحلية للجماعات املخصصة والرسوم الضرائب نسب رفع -

 على تسيطر الدولة باعتبار األخيرة، هذه التي تعيشها الصعبة املالية الوضعية أسباب أهم هي املحلية الجماعات

 جلب الذي الش يء البلديات إلىفقط %29 إال تعود ال التي امللكية الرسم على فمثال بالجباية، املتعلقة بالنس أغلبية

وتخليها  الجبائية، املوارد توزيع في موضوعية أكثر لقواعد الدولة وضع فأصبح ضعيفة، املحلية مداخيل للجماعات

 شأنه ومن املحلية املتزايدة، الحاجيات تفرضها رورةض والوالية البلدية لصالح وتحويلها والرسوم الضرائب بعض عن

 36. املحلية املالية الوضعية تحسين في فعالة بصفة يساهم أن

 

 الفاعلين على وجب لذلك ،امليزانية على موارد سلبا يؤثر الضريبة دفع من الضريبي: كون التهرب التهرب ظاهرة مكافحة -

 املشرع على وجب كما أخرى، جهة من الجبائي أدوات التحصيل وتحسين الضريبي التهرب مكافحة املجال هذا في

 املكلفين تحسيس املحليين املنتخبين من يتطلب الواردات تحسين أن كما هذا املجال، في صارمة قوانين وضع الجزائري 

 دراسية أيام تنظيم مثل العام، املرفق خدمة في الضرائب تلعبه الذي التنموي  بالدور  توعيتهم عن طريق بالضريبة

 عن الناتج بالتغيير يشعر املواطن حتى التنموية وعودها بتنفيذ ملزمة املحلية فالسلطات وباملقابل توعية، حمالت

 37. للضرائب  املستحقة دفعه طريق عن امليزانية موارد زيادة في مساهمته

 1 بين املتراوحة ممتلكاتها نواتج حلية تثمينامل الهيئات الجبائي على اإلصالح إلى اإلضافة الضريبية:  غير املوارد ترقيةوعبر 

 معتبرا عقالنية مصدرا بصفة استعمالها يمثل معتبرة ومنقولة عقارية أمالك على لتوفرها نظرا تسييرها في بالتحكم ، 10%و

سيارات، ال توقف تجارية، كأماكن ألغراض العمومي األمالك والدومين هذه استعمال منها مردوده، من والرفع تنميته يجب

 وضعها تحسين ومنه الئقة، بصفة واستعمالها وتهيئتها بترميمها يجب القيام به ذاتي إصالح هو املحلية املمتلكات هذه فتثمين

 مالية، مصادر على ليتوفر املحلية للجماعات املشترك للصندوق  معتبرة منح نسب طريق عن الخارجية املوارد وإصالح املالي،

 اإلعانات إلى اللجوء وعدم املحلية، والتنمية التضامن على تدخله تركيز مع الصندوق  هذا إعانات توزيع في النظر واعادة

 تعاني التي ثقل الديون  من املحلية الجماعات لتتخلص إليها، الحاجة بأمس الوالية أو البلدية نادرة تكون  حاالت اال في الحكومية

 38. منها

 

 للحوكمة املحلية وتعزيز التمويل املستدام للتنمية املحلية آليات الترشيد املقترحةاملحور الرابع: 

 

االلتزام بمدخل الحكم الراشد في التسيير املحلي أكد فعاليته في ترشيد النفقات وتعزيز التمويل املستدام للتنمية املحلية 

 وذلك من خالل املقاربات واملداخل التالية:

 

لح املالية ذات العالقة بالتنمية املحلية ال يمكن أن نحلل بمقاربة الحكم الراشد ملصا أوال: مدخل االلتزام بالقانون الوظيفي

دون االلتزام بالقواعد القانونية املنظمة للعالقة بين املصالح الجبائية واملصالح اإلدارية املحلية ذلك أن املصالح الجبائية 

ومنظومة القوانين الجبائية املنظمة لها املصالح املحلية عبارة عن اإلدارة الجبائية ومصالح الخزينة العمومية وأعوانهما 

اإلدارية هي أيضا اإلدارة املحلية والهيئات العمومية املحلية ومنظومة تسييرها في ظل قانون البلدية والوالية وجملة القواعد 

                                                           
 .11نفس املرجع، ص. 36
 .312. ص الرابع، عددال إفريقيا، شمال اقتصاديات مجلة ،الجزائر في واملالية املحلية اإلدارة نظام تشخيص بسمة، عولمي 37
.221. ص ،مرجع سبق ذكره خيضر، خنفري 38
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امس حول: ى الدولي  الخ  ق  ات  الخكم ا الملت  طلب  دامة  ومت  مسب 
ة  ال ن مي  ات  الي  ي ن  حاح  ى  ب  ئ  ي  اق  الب  ف  ن  دالإ   لراش 

 

 

هو تحضر جبائي ومدني يقترب من  املنظمة ملجاالت العالقات التي تنسق نشاطها مع األطراف ذات العالقة، وااللتزام بالقانون 

 السلوكي األخالقي العام.

 

بما يواكب مقاصد حفظ املال العام  املحاسبة العمومية تعتبر رابطة قوية  ثانيا: مدخل ترشيد قواعد املحاسبة العمومية

مر بالصرف وبين املسير للعالقة الجبائية املحلية بين ))املنتخب املحلي أو ممثل الشعب في الجماعة اإلقليمية( بوصفه اآل 

الوالئية( بوصفه املحاسب العمومي(، لترشيد األموال العامة )إيرادات  املالي )قابض الضرائب أو أمين الخزينة البلدية أو

ونفقات( وملعالجة الفساد املالي واإلداري، بتجفيف منابعه من مدخل االلتزام بالقانون املنظم للمالية املحلية الوظيفية، 

شكل حجر الزاوية في بناء عالقات املصالح الجبائية واملصالح اإلدارية املحلية الهادفة لتلبية الحاجيات املجتمعية فهي وإنها ت

نظام محاسبي عمومي يتطلب تجويد مداخالته) قرارات اآلمر بالصرف في تجسيد أفكاره وبرامجه، التي انتخب من اجلها 

ادفة لتحقيق وتلبية الحاجات االجتماعية ،وتحمي وتحافظ على املوارد البيئية  وفق بتزكية غالبية أفراد املجتمع املحلي واله

منهج التنمية التشاركية ،لكل فواعل التنمية من) متخذ القرار العمومي والقطاع الخاص واملجتمع املدني( ، في إطار النموذج 

 بتطلبهاك تحت منظور املوثوقية والبيانات األساسية التي الجديد للنمو واملطالب بخلق املوارد وتعزيز الجباية املحلية ،كل ذل

النظام املحاسبي العمومي ومعالجاته، بااللتزام طبقا ألحكامه الفنية والقانونية، من اجل الوصول إلى مخرجات هذا النظام 

لى خدمته للمجتمع العام، ،التي تلبي حاجيات عديد األطراف ذات العالقة وتمنح األمر بالصرف اإلثباتات القوية املبرهنة ع

فضال عن املساءلة الدائمة في ضميره  تقييم و مساءلة، ومنها حتمية املساءلة االجتماعية عند مواعيد االنتخابات، عند أي

حين يسال نفسه ،ماذا قدمت للمجتمع في ميدان التنمية الشاملة املستدامة ؟فتكون حين أئذا املحاسبة العمومية اآللية 

ي تفصح عن ماله وما عليه، وتبين  جملة الفاعلين واملساهمين في خدمة املجتمع وتكشف جملة املتقاعسين الهامة، الت

 واملبددين لألموال العامة.

 

ملسايرة التحوالت املالية واالقتصادية إذا كانت املحاسبة العامة هي مجموعة  ثالثا: مدخل تحديث اإلطار املحاسبي العمومي

لتقنية ،املطبقة على تنفيذ ميزانيات الهيئات العمومية وبيان عملياتها وعرض حساباتها ومراقبتها، القواعد القانونية وا

، فإن القواعد املحددة بهذا اإلطار املحاسبي، لم 39واملحددة اللتزامات ومسؤوليات اآلمرين بالصرف واملحاسبين العموميين

، ولم يتم أحداث تغيرات في هذا الجانب رغم إصدار قوانين 40ميةتعد تساير املعطيات والحقائق الحالية في املالية العمو 

والذي لم يبين الطبيعة املحاسبية ملسمى 2912وقانون الوالية سنة  2911خاصة بالهيئات املحلية، كقانون البلدية سنة 

ؤسسات االقتصادية والتجارية الوالية املنتدبة؟ باإلضافة الى واعتماد النظام املحاسبي املالي، في بيئة األعمال لألعوان وامل

واملالية، املسند لها القيام بتنفيذ هذه املخططات والبرامج االقتصادية الهامة والضخمة، دون ضبط تقنية إعادة تقييم 

مما جعل من هذه  العام،املشاريع العامة ودون ضبط إطار لتحديد تكلفة املواد والسلع والخدمات املطلوب من املرفق 

 .41فعلية ألطماع الفاسدين واملختلسين ومبددي القدرات املالية املجتمعيةالنفقات بؤر 

 

العمل العمومي والخدمة العامة حيث أن املصادر الجبائية هي املدخل األساس ي  ةيقوأخال رابعا: مقاربة تضمين الرقابة املالية

مان إال باملحافظة على املوارد الحالية وترقيتها، لضمان التمويل املستدام للتنمية املحلية، وال يمكن بلوغ تلك الدرجة من الض

في إطار رقابة متكاملة مالية إدارية، ورقابة التحضر املجتمعي املصحوب بالوعي بأهمية هذا التمويل، فيرتقي ليكون أساس 

                                                           
 .8، ص 3002، دار الهدى، املحاسبة العموميةمحمد مسعي،  39
 .2993املتعلق باملحاسبة العمومية وبعض مراسيم سنة  2990أوت  21املؤرخ في  32-90املحاسبة العمومية محدد بالقانون رقم  40
ملنظومة الردعية بإصدار جملة قوانين كقانون مكافحة الفساد وقانون تبيض األموال وتأسيس عديد الهيئات الرقابية كديوان مكافحة وبدل من ذلك تم التركيز على ا 41

 الفساد وخلية الستعالم املالي بل وصل األمر إلى التعديل في الهيكل القضائي باستحداث األقطاب القضائية املتخصصة.
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 2018مارس  41و 31يومي 
 

ترقية املال  املساءلة واملحاسبة الشعبية، للمجتمع املدني، لآلمر بالصرف بوصفه املنتخب أو ممثل الشعب، ليكون ممثل

العام ومعالجة كل منافذ الفساد، الذي ترتب الجزائر في مؤشراته ضمن الدول األكثر فسادا، ومقاربات محاربة الفساد ترتكز 

ة الخدمة يقعلى تجويد أخالقيات املهنة أو الوظيفة العمومية واالنصياع للقيم واألخالق املجتمعية، لتكون أساس ألخال

 ات املرفق املحلي في ترشيد اإلمكانيات ومحاربة إشكال الفساد بشكل تشاركي ومجتمع .العمومية وأساسها  خدم

 

 الخاتمة:

من خالل الدراسة يظهر الدور الكبير للحوكمة املحلية الرشيدة في ترشيد النفقات املحلية وفي تعزيز التمويل املستدام 

بتسييرها، سنحاول  يتعلق فيما الجزائرية خاصة املحلية جماعاتال ميزانية منها تعاني التي للمشاكل للتنمية املحلية، ونظرا

 :التالية النقاط في األخيرة هذه على القضاء شأنها من التي الحلول  أهم اقتراح

 املحلية     وااليرادات النفقات تقدير في الدقة -

  املحلي العام املال إنفاق في الصرامة -

    البشرية                     املوارد تأطير -

املحلية      للجماعات والالحقة السابقة الرقابة تفعيل من خاللاملحلية وهذا  للجماعات املالية الرقابة تفعيل -

 .املالية الرقابة نطاق توسيع إلى الحاجةوكذلك  الحديثة للتكنولوجيا الرقابي العمل حاجةو 

 



 .. 

 
 

 
 
  

      :اإلنفاق البيئي  
 

The 5th IFES –TEBESSA/2018© 
  2018مارس  14-13

ئة  الب حماية وضرورة الطبيعية وات ال استغالل حتمية ن ب املستدامة   التنمية

  

  

محمد . د   بختة حداد. د  العيفة

الت جامعة ي زائر،العر زائر جامعة  ا زائر،3ا   ا

laifamohammed@yahoo.fr  220162ia@gmail.com  

ص    :م

ع          التعرف إ الدراسة ذه يةدف استغالما ع سان قدرة ومدى ا، مؤشرا م وأ ا عاد أ املستدامة، واتلالتنمية ال

ئة الب ع واملحافظة خالل. الطبيعية من ات الطبيعيةحيث واملوارد وات لل املحدود غ ستغالل و ستكشاف أن البحثية الورقة ذه

ئة الب ع كب أثر لھ عددان ة الكب ادات والز ، التكنولو والتقدم الصناعة مجاالت العالم عرفھ الذي الكب التطور عد خاصة ،

روب وا ستعمار ة ف انقضاء عد ان املستدامة،و. الس التنمية تفعيل إ الداعية املؤتمرات م وأ الدولية ود ا استعراض تم التا

يتعلق فيما حات مق وتقديم ا، مواج وسبل ية البي زمة حول النظر ات وج ئةومختلف الب    .بحماية

املفتاحية لمات ا: ال التقدم ئة، الب حماية ية، البي زمة املستدامة،   .لتكنولوالتنمية

Abstract:  

The aim of this study is to identify the nature of sustainable development, its dimensions and its most important 
indicators, and the extent to which human ability to exploit natural resources and preserve the environment. The 
research paper found that exploration and unlimited exploitation of natural resources and resources had a significant 
impact on the environment, especially after the great development of the world in the fields of industry and 
technological progress, and the large population increases after the end of the colonial period and the wars. Thus, the 
international efforts and the most important conferences to activate sustainable development, various views on the 
environmental crisis and ways to address them, and proposals on environmental protection were reviewed. 

Key Words:  sustainable development, environmental crisis, environmental protection, technological progress. 
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  اإلنفاق البيئي بني حاجات التنمية املستدامة ومتطلبات احلكم الراشد :امللتقى الدويل اخلامس حول
  

.. 

يد   : تم

موارد من حولھ ما ستكشف انطلق العصور، ع يطان س و التوطن واعتمد ستقرار سان عرف مذ

ومت اجاتھ، تلبية ا، وإدار ا باستعمال دأ و التنظيميةطبيعية طر عن الدائم البحث عليھ لزاما ان و بقائھ طلبات

البداية دارة ذه صادفت وكما واضطراد، ازدياد ينفك ال الذي الطلب وذلك واملباح، املتاح ن ب التوازن تحقق ال

امل من أخرى أحقاب عانت فقد العالم، من ش بقاع ورغاء ار ازد ات ف اللموارد وانحسار ا ور وتد وارد

روب وا اعات ال من العديد املوارد ذه لتجدد الطبي تزان كسر عن تمخض كما قاليم، من العديد

القديمة القارات شعوب من شعب ا م سلم لم ال رات قيا: وال وإفر ا وأورو   .آسيا

وامل   وات لل املحدود غ ستغالل و ستكشاف ذا عدإن خاصة ئة، الب ع كب أثر لھ ان الطبيعية وارد

عد ة، كب جد انت انية الس ادات الز وإن خاصة التكنولوجيا، والتقدم الصناعة مجالت العالم ده ش الذي التطور

و ة كب الية إش أمامنا يطرح الذي مر روب، وا ستعمال ة ف ع: انقضاء سان قدرة مدى استغاللما

ئة؟ الب ع ومحافظتھ الطبيعية وات   ال

املستدامة: أوال التنمية وم   مف

لدى   الصدارة ان م ليحتل ، املا القرن أواخر منذ بقوة السطح ع يطفو املستدامة التنمية وم مف بدأ

ع  ايدة امل الضغوط تمام ذا ومراد القرار، وصناع ئة بالب ن تم وامل ن املتقدمالباحث العالم املتاحة انيات م

والتنمية الديمغرا النمو أن ا تجاوز يمكن ال ال قيقة ا أن غ ما، م ل واقع من انطالقا واملتخلف،

ع ا تطور ة شر ال لزمت ال ر الظوا إحدى انت أخرى، ة ج من ة شر ال املوارد واستعمال ة ج من قتصادية

بم ألجيالالزمن، شغاال وا اضر وا املا للمجتمعات بھ ان س ال تحد ل ش ومازال ان التنمية موضوع أن ع

  . املستقبل

بـ   املعنون ا ر تقر املستدامة للتنمية العاملية نة ال ت ك"ان املش ق"إ" بمستقبلنا طر إ حاجة ناك أن

ش ال التقدم ستديم ق طر للتنمية، اجديد بأسر رضية للكرة بل قليلة، ن سن لبضع أو قليلة أماكن مجرد ال ري

البعيد املستقبل إ سنة"وصوال نة ال ذه وضعتھ ف عر حسب املستدامة والتنمية ع1987، تلبية"عمل

اصة ا ا احتياجا تلبية ع املقبلة جيال قدرة تدم إ تؤدي أن دون اضر ا   "احتياجات

ا   بأ أيضا عرف غ: و و التكنولوجية التنمية ومنا ثمار س ات وتوج املوارد استغالل ناغم ي عملية

وتطلعاتھ سان بحاجيات للوفاء واملستقبل اضر ا انات إم من كال عزز نحو ع   1.املؤسسات

ا   دارة ع املستدامة للتنمية قتصادية فات التعر عض عوتركز ك بال وذلك الطبيعية، للموارد ملث

ا" ونوعي الطبيعية املوارد خدمات ع املحافظة شرط قتصادية، التنمية منافع من ق د ا ع صول   ".ا

بأن   القائلة ضة العر الفكرة ع أخرى اقتصادية فات عر ت انص يقلل"كما أال ب ي اليوم املوارد استخدام

الدخ وممن املف ذا وراء وتقف املستقبل، قيقي ا انيات"ل بإم تضر أال ب ي الية ا القرارات بأن القائلة الفكرة

ا تحسي أو املستقبل شة املع ات مستو ع بحيث... املحافظة تدار أن ب ي قتصادية نظمنا أن ع ما و و

صول  بقاعدة ونحتفظ مواردنا اح أر ع ش اع ونحس   2".املادية

ع: ثانيا اأ ومؤشرا املستدامة التنمية   اد

املستدامة- 1 التنمية عاد    :أ

شأن   من ا بي فيما تتداخل متعددة عادا أ تتضمن املستدامة التنمية أن السابقة فات التعر خالل من املالحظ

دفة، املس التنمية تحقيق ملموس تقدم إحراز ا معا ع ك حاسمةال عاد أ عة أر إ نا شارة مكن و

والتكنولوجية ية والبي ة شر وال قتصادية عاد من ل   .ومتفاعلة
قتصادية- 1.1  3: عاد
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الطبيعية- 1.1.1 املوارد من الفردي الك س ان: حصة س أن نالحظ املستدامة للتنمية قتصادية عاد لأل سبة بال

الص ستخدمھالبلدان ما أضعاف العالم، الطبيعية املوارد من الفرد ب نص مستوى ع قياسا ستغلون ناعية

املتحدة الواليات و والفحم والغاز النفط عن الناجمة الطاقة الك اس أن مثال ذلك ومن النامية، البلدان ان س

بـ ند ال منھ وا33: أع التعاون منظمة بلدان و و قتصاديةمرة، املتوسط) OCDE(لتنمية مرات عشر أع

مجتمعة النامية البلدان   .منھ

الطبيعية- 2.1.1 املوارد تبديد متواصلة :إيقاف تخفيضات إجراء ص تت الغنية للبلدان سبة بال املستدامة فالتنمية

ت ع وذلك الطبيعية واملوارد للطاقة املبددة الك س ات مستو جذريمن غي وإحداث الكفاءة مستوى ن حس

التنمية ع و النامية، البلدان إ ية البي الضغوط تصدير عدم من التأكد من العملية ذه بد وال ياة، ا أسلوب

الدول  الك اس ضرورة، دون خرى البلدان البيولو التنوع دد ال الك س أنماط غي أيضا املستدامة

باالنقراض ددة امل يوانية ا للمنتجات   .املتقدمة

تھ- 3.1.1 معا وعن التلوث عن املتقدمة البلدان قيادة :مسؤولية خاصة مسؤولية الصناعية البلدان ع وتقع

املحروقات مثل الطبيعية املوارد من املا اكم امل ا الك اس ألن املستدامة، ا -التنمية ام إس التا مشكالتو

العال ة-التلوث شر وال والتقنية املالية املوارد ا لد الغنية البلدان أن ذا إ يضاف متناسبة، غ بدرجة ا كب ان

ل بتحو القيام و أقل، بكثافة املوارد ستخدم و أنظف تكنولوجيات استخدام بالصدارة تضطلع بأن الكفيلة

ال النظم حماية نحو ا اكيةاقتصاديا ش و املساواة من نوع تحقيق إ ترمي أسباب يئة و ا، مع والعمل طبيعية

التقنية املوارد توف أيضا ع والصدارة ا، مجتمعا داخل جتماعية دمات وا قتصادية الفرص إ للوصول

خرى البلدان املستدامة التنمية ز لتعز ث–واملالية اس ذلك أن رضيةباعتبار الكرة مستقبل   .مار
النامية- 4.1.1 البلدان تبعية يحتاج :تقليص ة والفق الغنية البلدان ن ب فيما الدولية الروابط جوانب من جانب وثمة

صادرات نمو باطأ ي الصناعية، البلدان الطبيعية املوارد الك اس بھ ينخفض الذي بالقدر أنھ وذلك دقيقة، دراسة إ

امل إيراداتذه من النامية البلدان يحرم مما ، أك بدرجة ساسية السلع أسعار وتنخفض النامية البلدان من نتجات

ع عتماد ع يقوم تنموي نمط من نطالق سائر، ا ذه ض عو ع ساعد ومما ماسا، احتياجا ا إل تحتاج

الذا كتفاء ن وتأم الذاتية القدرات لتنمية البلدانالذات، ن ب فيما التجارة و ، قلي التعاون التوسع التا و ي

املحسنة بالتكنولوجيات خذ والتوسع شري، ال املا رأس مة ثمارات اس وتحقق   .النامية،
ة- 5.1.1 الفق البلدان لدى املستدامة س :التنمية تكر ة الفق البلدان املستدامة التنمية ع الطبيعيةو املوارد

من ألك سبة بال حاسم أمر أخالقية، كقضية ع، السر ن التحس عت و شة، املع ات مستو املستمر ن التحس ألغراض

امة20 عملية نتائج املطلق الفقر عبء من التخفيف حقق و ، ا ا الوقت ن املعدم العالم ان س من املائة

املستدامة، للتنمية سبة عنبال الناجم والتخلف ان للس ع السر والنمو ئة الب ور وتد الفقر ن ب وثيقة روابط ناك ألن

ان ما ر والذين ساسية، م احتياجا م ل تل ال الذين أما الرأسمالية، للقوى املطلقة والتبعية ستعماري خ التار

م بأ نتصور أن فيصعب فيھ، وك مش أمرا ياة ا قيد ع م مابقا ناك س ول رضية، كرتنا بمستقبل تمون س

ادة لز محاولة طفال من ادة س إ يجنحون م أ كما لالستدامة، م تصرفا صالحية مدى تقدير إ م يدعو

م لشيخوخ من ولتوف لألسرة العاملة   .القوة
املوارد- 6.1.1 ع توز للتخفيف :املساواة الناجعة الوسيلة أصبحتإن شة املع ات مستو ن وتحس الفقر عبء من

ع صول ا فرص جعل وتتمثل ا، ذا حد غاية الوسيلة، ذه عت و ة، والفق الغنية البلدان من ل مسؤولية

ة ساو امل غ فالفرص املساواة، إ أقرب املجتمع داخل فراد جميع ن ب فيما دمات وا واملنتجات املوارد

من ذلك وغ ختيار ة حر وع خرى الطبيعية واملوارد را وع جتماعية دمات وا التعليم ع صول ا

قتصادي والنمو التنمية شيط ت ع ساعد املساواة ذه ف التنمية، أمام اما حاجزا ل ش السياسية، قوق ا

شة املع ات مستو ن لتحس ن   .الضرور
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املداخيلا- 7.1.1 التفاوت من فرص :د و الدخل املتنامي التفاوت من د ا إذن ع املستدامة فالتنمية

املنتجة وغ الواسعة را حيازات وإتاحة املتحدة الواليات مثل الصناعية البلدان ية ال الرعاية ع صول ا

ا ا أمر مثل مناطق من أرضا ون يمل ال الذين سبةللفقراء بال الشأن و كما ن العاطل ن الزراعي ن ندس للم أو ية نو

التعليم فرص ن وتحس الشرعية، ا وإكسا الرسمية غ قتصادية القطاعات إ القروض تقديم وكذا لبالدنا،

را ع صول ا فرص ن تحس سياسة أن إ شارة وتجب ان، م ل للمرأة سبة بال ية ال والرعاية

النمور اقتصاديات والنحو عة السر التنمية تحف حاسما دورا لعبت جتماعية دمات ا من ذلك وغ والتعليم

وتايوان ية نو ا ا ور و يا مال مثل ة    .سيو
العسكري - 8.1.1 نفاق م :تقليص موال ل تحو البلدان جميع ع أن يجب املستدامة التنمية أن نفاقكما ن

من صغ جزء ولو تخصيص إعادة شأن ومن التنمية، احتياجات ع نفاق إ الدولة وأمن ة العسكر غراض ع

وظ م ل ش بالتنمية سراع ة العسكر ألغراض ن املكرسة    .املوارد
ة- 2.1 شر ال    4 :عاد

غرا- 1.2.1 الد النمو يت املستدا: تث التنمية ع كبو تقدم تحقيق ع العمل ة شر ال عاد يخص ما مة

ة شب معدالت و لة طو ة لف ان للس املستمر النمو ألن س ل بالغة، مية أ يك بدأ أمر و و ان، الس نمو يت تث يل س

ضغو  يحدث ع السر النمو ألن كذلك بل فقط، ة وا استحالة مستحيال أمرا أصبح الية ا عباملعدالت حادة طا

من يحد ما منطقة أو بلد ان للس ع السر النمو أن كما دمات، ا توف ع ومات ا قدرة وع الطبيعية املوارد

ساكن ل إلعالة املتاحة الطبيعية املوارد قاعدة من قلص و   .التنمية،
ان- 2.2.1 للس ي ا ال م ا انة ان :م الس إليھ يصل الذي ي ا ال م حدودول ألن أيضا، ا مي أ رضية الكرة

اضرة ا ات تجا ضوء الية، ا سقاطات وتو بدقة، معروفة غ ة شر ال ياة ا إعالة ع رض قدرة

حوا عند ستقر س العالم ان س عدد بأن ة، صو ن،11.6ل الي ا ان الس عدد ضعف من أك و و سمة، مليار

ان، الس فراطوضغط و بة ال ور وتد ضراء ا املساحات تدم عوامل من متنام عامل و الية، ا ات باملستو ح

م عل ن يتع أو ديثة، ا را إ م يؤدي ان الس نمو ألن خرى، الطبيعية واملوارد ية ال ياة ا استغالل

الطبيعية املوارد استخدام   .فراط
تو - 3.2.1 مية انأ الس ع ميتھ: ز أ ان الس ع لتوز أن والسيما: كما ة، ضر ا املناطق توسيع نحو الية ا ات فاالتجا

حيان من كث ب س ف امللوثة واملوارد النفايات ك ب تقوم فاملدن مة، ية بي عواقب ا ل ة الكب املدن تطور

الطبيعي النظم وتدمر الناس ع ا خطور ا ل وضأوضاع ال ع املستدامة التنمية فإن نا، ومن ا، املحيطة ة

قبيل من خاصة سياسية تداب اتخاذ ع و املدن، إ رة ال حركة إبطاء ع للمساعدة شيطة ال ة القرو بالتنمية

ية البي ثار من ى د د ا إ التقليص إ تؤدي تكنولوجيات واعتماد الزرا صالح   .للتحضراعتماد
ة- 4.2.1 شر ال للموارد امل ال امال،: ستخدام استخداما ة شر ال املوارد استخدام ع املستدامة التنمية تنطوي كما

إ ساسية دمات ا تصل أن خاصة بصورة م امل ومن وع، ا ة ومحار ية ال دمات وا التعليم ن بتحس وذلك

امل أو مطلق، فقر شون ع إعادةالذين أو املوارد توجيھ إعادة ع املستدامة التنمية فإن نا ومن النائية، ناطق

ية ال الرعاية وتوف والكتابة، القراءة علم مثل ساسية ة شر ال باالحتياجات أوال الوفاء لضمان ا تخصيص

ع املستدامة والتنمية النظيفة، واملياه حتياجات -ولية، وراء وحماية-ساسيةفيما ، جتما الرفاه ن تحس

شري ال املا رأس ثمار س و ، الثقا والعلماء،–التنوع ن والفني ية ال الرعاية ن والعامل ن املر ب بتدر

التنمية الستمرار اجة ا م إل تدعو الذين ن املتخصص من م   .وغ
والتعليم- 5.2.1 ة شر : ال ال التنمية إن مثالثم ذلك من املستدامة، للتنمية خرى عاد مع ا قو تفاعال تتفاعل ة

ساعد أمر للتعليم، سنة ا العمل قوة ووجود للعمل، م يكف ما يدة ا التغذية من نالوا الذين اء ان الس أن

40

AMOR DJENINA
Boîte de dialogue
501



 

 

ئة الب حماية وضرورة الطبيعية وات ال استغالل حتمية ن ب املستدامة   التنمية
  

 ..  2018مارس  14و 13يومي 

البا ان س من م وغ ن املزارع ساعد أن التعليم شأن ومن قتصادية، التنمية ومواردع الغابات حماية ع دية

أفضل حماية البيولو والتنوع بة   .ال
ية- 3.1 البي   : عاد

واملصايد- 1.3.1 ي النبا الغطاء تدم املبيدات، استعمال بة، ال بة: إتالف ال ة عر أن نالحظ ية البي عاد لأل سبة بال

خرجان و ا، غل من التقليص إ يؤديان ا إنتاج الزراعية،وفقدان را من ة كب مساحات نتاج دائرة من ا سنو

الضغوط أما وفية، ا واملياه السطحية املياه ث تلو إ يؤدي شرات ا ومبيدات سمدة استخدام فراط أن كما

لألسما ة كث مصايد ناك و ا، تدمر أو والغابات ي النبا بالغطاء تضر ا فإ يوانية، وا ة شر أوال العذبة املياه ك

كذلك تصبح أن توشك ا أ أو مستدامة غ ات بمستو فعال ا استغالل يجري ة البحر   .املياه
الطبيعية- 2.3.1 املوارد الغذائية :حماية املواد إلنتاج الالزمة الطبيعية املوارد حماية إ تحتاج املستدامة والتنمية

إ–والوقود بة ال حماية من سماكابتداء مصايد حماية وإ ار لأل املخصصة را التوسع–حماية مع

صيانة الفشل فإن ذلك ومع ا، تضار يحتمل داف ذه و ايد، ال خذين ان الس احتياجات لتلبية نتاج

املستقبل، غذية نقص بحدوث كفيل الزراعة ا عل عتمد ال الطبيعية نااملوارد املستدامة التنمية ع و

ممارسات وتب استحداث وكذلك كفاءة، أك استخداما املياه وإمدادات للزراعة القابلة را استخدام

واملبيدات الكيميائية سمدة استخدام سراف اجتناب إ يحتاج ذا و الغلة، د تز محسنة زراعية وتكنولوجيات

ور تد إ تؤدي ال عح ذا و املائية، مدادات و ة شر ال غذية وتلوث ية، ال ياة ا دد و ات، والبح ار

باملاء ا شبع و املحاصيل أرا تمليح واجتناب حذرا، استخداما الري   .استخدام
املياه- 3.3.1 م :صيانة نفاد باس ار من ب ال دد و املياه إمدادات تقل املناطق عض أنو كما املتاحة، دادات

واملياه السطحية املياه تلوث ة شر وال والزراعية الصناعية والنفايات مستدامة، غ بمعدالت ا يتم وفية ا املياه

لالستخدامات حد بوضع املياه صيانة ع املستدامة والتنمية با، تقر بلد ل واملصبات ات البح عدد و وفية، ا

ن وتحس عاملبددة السطحية املياه من ات و امل وقصر املياه نوعية ن تحس أيضا ع و املياه، ات شب كفاءة

ع وفية ا املياه من ات و امل وقصر املياه، ذه ع عتمد ال ولوجية ي النظم اضطرابا يحدث ال معدل

ا تجدد   .معدل
البيولوجية- 4.3.1 نواع مال م: تقليص للزراعةوتواصل القابلة را عد–ساحة تدخل لم ال را و

شري  ال ا-ستخدام يدير ال القلة ناء باست والنباتية، يوانية ا لألنواع املتاحة املال من يقلص مما ا، انخفاض

املدار  الغابات وتتعرض سة، املستأ ئة الب ش الع ستطيع ال أو مكثفة، إدارة شر للشعوبال ولوجية ي والنظم ة

أن كما ع، سر لتدم خرى دة الفر املال من ا وسوا الرطبة را من ا وغ الساحلية والغابات املرجانية

رض ثراء صيانة يتم أن ع املجال ذا املستدامة والتنمية سارع، ال أخذا والنباتية يوانية ا نواع انقراض

ةالتن كب بدرجة ولوجية ي والنظم املال وتدم نقراض عمليات بإبطاء وذلك املقبلة، لألجيال البيولو وإن- وع

ا وقف   .أمكن
راري - 5.3.1 ا حتباس من املناخ ئة :حماية الب ة كب ات غي بإجراء املخاطرة عدم كذلك ع املستدامة والتنمية

مست–العاملية ادة يةبز البنف فوق شعة ادة ز أو ي، النبا والغطاء مطار سقوط أنماط غي أو البحر، سطح -وى

أو املناخ، استقرار زعزعة دون يلولة ا ذلك ع و املقبلة، لألجيال املتاحة الفرص غي إحداث ا شأ من ون ي

وز  طبقة تدم أو والبيولوجية يائية الف غرافية ا سانالنظم أفعال جراء من لألرض امية ا   .ون
املوا ل الش سان ع املناخ تأث يص ت مكن   5: .و
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التكنولوجية- 4.1    6:عاد

الصناعية- 1.4.1 املرافق أنظف تكنولوجيا الصنا :استعمال املرافق تؤدي ما ا منكث ا يحيط ما ث تلو إ عية

أما ة، كب بنفقات التلوث وتنظيف النفايات تدفق من د ا يتم النمو، املتقدمة البلدان و وأرض، ومياه واء

ا م مفر ال يجة ن التلوث فإن ذا ومع ، كب حد إ للرقابة يخضع ال ا م كث املتدفقة النفايات فإن النامية، البلدان

نتا لعملياتمن أو الكفاءة إ تفتقر لتكنولوجيا يجة ن ون ت املتدفقة النفايات ذه وأمثال ، الصنا شاط ال ئج

فرض إ فتقار و مال لإل يجة ن ون وت إ التبديد، التحول نا املستدامة التنمية ع و قتصادية، ات العقو

وغ الطاقة الك اس من وتقلص وأكفأ أنظف عملياتتكنولوجيا دف ال يتمثل أن ب و حد، ى أد إ املوارد من ا

النظم مع عمل و داخليا، النفايات ر تدو عيد و ول، املقام أقل ملوثات أو نفايات ب س ت تكنولوجية نظم أو

ب في املعاي ذه التقليدية التكنولوجيات تفي ال االت ا عض و ا، ساند أو االطبيعية عل   .املحافظة
الزاجرة- 2.4.1 القانونية النصوص و املحسنة بالتكنولوجيات النامية :خذ البلدان ن املستخدمة والتكنولوجيات

ع املستدامة والتنمية الصناعية، البلدان املتاحة التكنولوجيات من التلوث با س وأك كفاءة أقل ون ت ما ا كث

باألخذ املجالسراع ذا ات العقو بفرض اصة ا القانونية بالنصوص وكذلك املحسنة، بالتكنولوجيات

التكنولو التعاون شأن ومن ا، حتياجات-وتطبيق تناسب وأكفأ أنظف لتكنولوجيات ع التطو أو باالستحداث سواء

ي-املحلية أن والنامية الصناعية البلدان ن ب الفجوة سد إ دف أيضاالذي يحول وأن قتصادية، نتاجية من د ز

التعليم ة كب ثمارات اس إ أيضا تحتاج ف ود، ا ذه تن وح ئة، الب نوعية ور التد من د مز دون

وا قتصادية عاد ن ب التفاعل يو التكنولو والتعاون فقرا، شد البلدان والسيما ة، شر ال ةوالتنمية شر ل

املستدامة التنمية تحقيق يل س والتكنولوجية ية   .والبي
راري  - 3.4.1 ا حتباس و ع: املحروقات وا مثال ألنھ خاصا تماما ا ستد املحروقات استخدام أن كما

ف ئة، الب داخل ا نفايا وطرح ا وإحراق ا استخراج يجري فاملحروقات املغلقة، غ الصناعية ذلكالعمليات ب س تصبح

  اآلثار الصحية

األمراض والوفيات المتصلة بدرجة 
  الحرارة 

اآلثار الصحية المتصلة بالظواهر المتصلة 
  بتلوث المناخ 

  األمراض المنقولة بالمياه واألغذية 

  وارض قاألمراض المنقولة بالنواقل وال

  ثار الناجمة عن نقص األغذية والمياه آلا

وية والمعدية  وغيرها ار النفسية والتغذاآلث
  من اآلثار الصحية 

  التأثیرات

 المغیرة
مسارات التلوث 

 الجرثومي
 دینامكیات السرایة 
النظم اإلیكولوجیة 

الزراعیة 
 الھیدرولوجیا

العلوم االجتماعیة 
االقتصادیة العلوم 

 رافیة الدیمغ

تدابیر التكیف 
 الصحي

 التقییم والتكیف 

تغیرات الطقس 
  اإلقلیمیة 

  موجات الحر  -

الظواھر المناخیة  -
  القاسیة

  درجة الحرارة  -

 تھاطل األمطار  -

 تغیر المناخ

االحتیاجات 
 البحثیة
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 ..  2018مارس  14و 13يومي 

الذي راري ا حتباس و ة، كب مناطق ب تص ال مضية ا ولألمطار العمرانية، املناطق واء ال لتلوث سا رئ مصدرا

ا، امتصاص ع رض قدرة تتجاوز شر ال شطة أ من ة رار ا الغازات النبعاث الية ا ات واملستو املناخ، بتغي دد

يم قد ثار انت بوإذا س ت أن دون ايدة، م ات بمستو أو الية ا ات باملستو سواء اية ال ما إ ستمر أن ا ل كن

سطح ات ومستو مطار سقوط وأنماط رارة ا درجات ذلك عن تب ت ال ات للتغي ون وسي املناخ عال ار اح

عد فيما عا–البحر سر ات التغي جرت إذا مدم- والسيما م،أثار ومعاش الناس رفاه وع ولوجية ي النظم ع رة

الطبيعية النظم ع مباشرا اعتمادا عتمدون ملن سبة بال   .والسيما

الغازات- 4.4.1 انبعاث من د انبعاث: ا ادة لز العال املعدل من د ا إ املجال ذا املستدامة التنمية وترمي

ب د ا ع وذلك ة، رار ا املجتمعاتالغازات إلمداد للطاقة أخرى مصادر وإيجاد املحروقات، استخدام من ة كب صورة

ون الكر أكسيد ي ثا انبعاث من د ل و طوات ا تتخذ أن الصناعية البلدان ع ن املتع من ون وسي الصناعية

إمداد وتوف ، أك بكفاءة ة رار ا الطاقة الستخدام جديدة تكنولوجيات ونواستحداث ت ة رار ا غ الطاقة من ات

استخدام ع املستدامة فالتنمية التكنولوجيات، ذه أمثال تتوافر ح أنھ ع محتملة، ا نفق ون وت مأمونة

البلدان جميع ستطاع ما بأكفأ   .املحروقات
وزون - 5.4.1 طبقة ور تد دون يلولة د :ا يلولة ا أيضا ع املستدامة اميةوالتنمية ا وزون طبقة ور تد ون

عة م سابقة لة املش ذه ة ملعا اتخذت ال جراءات وتمثل بالتخلص: لألرض، للمطالبة جاءت كيوتو فاتفاقية

أمر و العاملية ئة الب مخاطر ة ملعا الدو التعاون بأن وتو لألوزون، ددة امل الكيميائية املواد من جيا تدر

ع لكن ترفضمستطاع، ا جعل الدو املجتمع إدارة فوق أصبحت ا قو بأن ا واعتداد كية مر املتحدة الواليات نت

ذلك ع ا إجبار ستطيع أحد ال أن دام ما تفاقية ذه ع   .التوقيع
املستدامة- 2 التنمية   : مؤشرات

مؤشرا   حول كتابا رض قمة عن ثقة املن املستدامة التنمية نة نحوأصدرت تضمن املستدامة التنمية ت

سياقھ130 تم تحلي إطار اعتمد وقد ومؤسسية ية ي و واجتماعية اقتصادية سية رئ فئات ع أر مصنفا مؤشرا

التا دول ا املؤشرات ذه يص ت مكن   7:و
املستدامة التنمية نة ا وضع ال املستدامة التنمية  .مؤشرات

أجندا من املحركة   21الفصل القوى الة  مؤشرات ا وانب  مؤشرات ا   مؤشرات

  
  جتما

السادس   الفصل

  والثالثون 

بية ال عاش س-إ تحس

ور  م ن-ا و   الت

ن املتمدرس غي   سبة

يالت- ال سبة

ي والصا(بتدا ام   )ا

الكبار- لدى مية محو   سبة

  

الدرجة طفال وصول

ا من امسة يا بتدا   لتعليم

التمدرس-   معدل

يل- ال سبة اختالف

والبنات ن البن ن ب   .املدر

ن- ب من ساء ال 100عدد

مكثفة عمالية مواقع   رجل

ام ا الداخ النائج حصة

بية   ال

  
  قتصاد

الثالث   الفصل

  والثالثون 

وامل املاليةياملصادر   انزمات

للمصادر الصا ل   التحو

العمومية) خ.و.إ( عانات مجموع

ا عل املحصل أو املمنوحة للتنمية

الوط( الناتج من ة مائو سبة

ام   )ا

  )خ.و.إ/ (ديوان

الديون   صادرات/ خدمة

أجل- من العمومية النفقات

من ة مائو سبة   )خ.د.ن(حماية

من- إضا أو جديد ل تمو قيمة

املستديمة التنمية   .أجل
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  اإلنفاق البيئي بني حاجات التنمية املستدامة ومتطلبات احلكم الراشد :امللتقى الدويل اخلامس حول
  

.. 

    
ئة   الب

حماية عشر الثامن الفصل

ا ونوعي العذبة املياه   مصادر

ملخزون- السنوي التخفيض

وفية وا السطحية   املياه

للمياه- ساكن ل الك   اس

  

وفية- ا املياه   .مخزون

ازي- ال الفورنيوم ال ترك

اجة ا للشرب الصا املاء

ن وك إ ة كمياو البيو

  السوا

مع- القذرةغطية املياه ة   .ا

املائية- ات الشب   كثافة

  
  املؤسسات

اتخاذ أجل من املعلومات

  القرار

  

  

سبة- اتفية ال طوط ا م أ

  .ساكن100

املعلومات- ع صول   ا

الوطنية حصائيات برامج

ئة الب   .حول

ئة: ثالثا للب املالئمة   التنمية

قد   ن عت ال ن ب للتوفيق محاولة أول سنةلعل ا بح حول1972تم املتحدة مم ندوة خالل ولم ستوك

صاش يا إي السيدين ف طر من املصاغ ئة للب املالئمة التنمية وم مف ثاق ان باملناسبة د شو حيث ة، شر ال ئة الب

عنا و و ية البي م يح للتنمية نموذجا م تماما ا مقدمة ؤالء ضع و ، ن وآخر ونق س س سيومور بال خاصة ية

ة مقار ؤالء عتمد و ، البي ذر ول جتماعية للعدالة مالئمة قتصادية التنمية جعل و الطبيعية، للموارد الفعال

التنمية املتمثلة الثالثة داف بتحقيق عة ر املجاالت التدخالت سمح حيث ومؤسساتية، جدا ة إدار

جت والعدالة البيقتصادية ذر وا   8.ماعية

املوارد- استعمال   .التحكم

تقنيات- امللوثات" نظيفة"توظيف استعمال و النفايات إنتاج   .تتحكم

قتصادية- شاطات ال ملوضع معقول   .حصر

الط- حساب ع اجات ل فضلية اختيار بمع جتماعية و ية البي العوائق مع الك س أساليب   .لبتكييف

املستدامة-  التنمية تفعيل إ الداعية املؤتمرات م وأ الدولية ود   : ا

لتعاقب   وذلك العاملية واملؤتمرات الدولية املفاوضات من ا كب ا ح املستدامة التنمية ل مش احتل لقد

املوا دول ا ية البي والندوات املؤتمرات ذه يص ت مكن و والطبيعية ية البي وارث    :ال
الطبيعية وارث وال والندوات املؤتمرات م   أ

إنذار عالمات خ  وارث، وقمم  توار   منظمات

  املؤمتر الدويل جيوتونس  2009  

بعد : ريو: ندوة: القمة الدولية لكيوط حول املناخ  1997  
  مخس سنوات 

  االتفاق الدويل حملاربة التصحر  1994  

من املدن الساحلية للبحر  70%
توسط غري جمهزة بأجهزة األبيض امل

) ث.ب.م.أ.ن(ندوة ريو حول البيئة والتنمية   1992
، اتفاق حول التنمية 21تصريح ريو، مفكرة 
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 ..  2018مارس  14و 13يومي 

املالئمة للبيئة، اتفاق إطار حول التغريات املناخية   ملعاجلة املياه القذرة
  جلنة للتنمية 

واد اخلطرية اتفاق باماكو حول حظر استرياد امل  1991  ختريب حقول النفط بالكويت
    بافريقيا

اتفاق بال ملراقبة احلركات العابرة للحدود واحلاملة   1989  غرق سفينة ايكسون فالديز بكندا
  للنفايات اخلطرية وختزينها

إنشاء اموعات ما بني احلكومات لدراسة املناخ   1988  أخطار التلوث بالنفايات 
  )م ح د م(

    1987  تقرير بروندطالند

    1986  اعل النووي لتشرينيوبيلانفجار املف

إشارة الباحثني اإلجنليز إىل اخنفاض 
من األوزون للغالف  %40نسبة 

اجلوي إثر اكتشاف ثقب بطبقة 
األوزون من طرف جائزة نوبل 

  السيد بول كروزين

  اتفاق جنيف حلماية طبقة األوزون  1985

    1984  تسرب غاز املتيبل: كارثة بوبال

  اتفاق األمم املتحدة على احلق يف البحر  1982  لدويل للطبيعةاملصادقة على ميثاق ا

تسرب من القاعدة النفطية 
  أكسطوك يف اخلليج املكسيكس

  ندوة األمم املتحدة على احلق يف البحر  1981

نشر من طرف االحتاد الدويل 
للمحافظة على الطبيعية 

" لإلستراتيجية العاملية للمحافظة"
تقرير بروندطالند األسئلة الشاملة 

  تتطلب أجوبة شاملة

1980    

كاديز -غرق سفينة الموكو
  )فرنسا(بربيطانيا 

1978    

تسرب غاز ) إيطاليا(كارثة سيفيزو 
  الديوكسني

اتفاق حول التجارة الدولية ) فانكوفري(ندوة السكن   1976
ألنواع احليوانات والنباتات املتوحشة واملهددة 

  باالنقراض
بيولوجي أمريكي ) 11(دعوة عشر 

بتوقيف التالعب باجلنيات، ويهتم 
1973    
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  اإلنفاق البيئي بني حاجات التنمية املستدامة ومتطلبات احلكم الراشد :امللتقى الدويل اخلامس حول
  

.. 

باحثان أمريكيان مادة 
بالتأثري ) cfc(الكلوروفليوكاربون 

  السليب على طبقة األوزون
حدود : تقرير ميدوز لنادي روما

  النمو
إنشاء برنامج األمم املتحدة للبيئة ندوة ستوكهومل   1972

  للبيئة البشرية
ونية: املصدر لك املواقع عض ع باالعتماد ن الباحث إعداد   .من

عا املستدامة: را والتنمية ية البي زمة حول املختلفة النظر ات   وج

م     ا، بداي منذ ية البي ستدامة حركة انت القد نفس ع جتماعية–نقسمة ات ر ا معظم جناح-مثل إ

أحيانا عرف الضعيفة"معتدل ستدامة أيضا" "weaksustainability بحركة عرف ثوري بحركة"وآخر

ة القو انتصار، "strongsustainability"ستدامة عكس اضر ا الوقت املستدامة التنمية أجندة أن ومع

البي ناح الدولا ومات وا السياسة لدى الفكر من قبوال ك الوجھ أصبح حيث صال أو املعتدل

العدالة بجوانب تمام أجل من أك بدرجة ناضل قد ية البي ركة ا من الثوري ناح ا أن إال املتقدمة، الصناعية

أن يجب املستدام العالم أن مؤكدا البي طر ل اوالديمقراطية ساو أك عالم ون    9.ي

أو- 1 الضعيفة لةستدامة سان(ال حول   )املتمركزة

لة   ال ئة بالب أيضا الضعيفة ستدامة حركة ناك "shaloowenvironmentalism"تزعم بأن

وإيجاد متجددة، موارد ر تطو خالل من تحقيقھ يمكن ذا وأن املوارد من املخزون نطاق لتوسيع للمواردحاجة بدائل

و الية ا للموارد مثل ستخدام و املتجددة، املوارد/ غ نفاد قبيل من ل ملشا تكنولوجية حلول عن البحث أو

السطح، ع ز ت ئة ب لة ملش حال سيجدون شر ال بأن يتمثل ضمنيا تفاؤال يكمن طاب ا ذا من القلب و والتلوث،

مخ ز عز ع ن قادر ونون ي لتلبيةكما رض التحكم من شر ال سيمكن كما التق التقدم ألن وذلك املوارد زون

أسباب بأن املوقف ذا أنصار جادل و ، التق التطور خالل من ستحل ر تظ لة مش أي فإن ثم ومن املتنامية، م مطال

ا التطور خالل من ستحل ر تظ لة مش أي فإن ثم ومن املتنامية، م مطال بأنزمة املوقف ذا أنصار جادل و ، لتق

وال شر ال حول املتمركز يمن امل داثة ا نموذج قيم تكمن ال رض وكب ا ش ع ال ية البي زمة أسباب

وحاالت والفقر البي التنوع وتناقص الطبيعية املوارد ونفاذ واء وال املاء تلوث إن بل وممارساتھ مؤسساتھ أو ه معاي

ثمعد ومن ئة، الب مع التعامل مقاء ا واملمارسات شع وا ل ل يجة ن املساواة ذه: م مثل كبح يمكن

ية، الضر ن القوان غي و التعليم، ادة وز العامة، السياسية غي و عات شر سن ع خلقيا املالمة مقاء ا املمارسات

ا مالك إ العامة را والتأ...وإعادة كيمة، ا دارة يع و املستقبلية، جيال نحو لقية ا امات ل ع كيد

الطبيعية للموارد رشيد الستخدام آخر يع و   ..للطبيعة

املوارد،   بنفاذ يتعلق فيما ر تظ أن يمكن لة مش أي حل ع سان قدرة حيال عام ل ش متفائلون م أ كما

عتقاد من التفاؤل ذا بع الطلبو ن ب الفجوة دم س ديث ا الصنا املجتمع والتقنية العلمية ة ا بأن

املوارد مخزون التحكم خالل من حول-واملوارد املتمركزة ستدامة أنصار يزعم ثم ومن املجتمع، باحتياجات لإليفاء

الطبيعة حول السائد طاب ا عديل أو ل لتحو حاجة ناك س ل أنھ والتنميةسان قتصادي والتقدم ئة والب

قتصادي التقدم بأن عتقاد عن فضال واستغاللھ عليھ يمنة ال حق شر لل كمورد الغالب للطبيعة ينظر والذي

للتقدم شرعيا معيارا   10.عت

من   ل مؤشرلت خالل من بنجاح ساسية عتبارات يعاب اس تم املاضية عة ر العقود التنميةوخالل

ستدامة حركة فإن ذلك ومع اضر، ا الوقت البي طاب ا ع يمنان اللذين البي والتحديث املستدامة

ا، منظر ن ب للفكر مرح عاقب و الواقع نجده ما إن بل املتناقضة املنظورات من ا ح تمثل ذه لة ال ية البي
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ي ال م أ ؤالء ه يم ما أن رغم أنو إال قتصادية، والتنمية بالتقدم يتعلق فيما جذري غي أي إلحداث حاجة رون

إيجاد بوجوب عتقاد من دال و ية، البي ماية ا تجاه تنازالت عن متفاوتة درجات و تبحث ال املواقف من طيفا ناك

السلبية لآلثار ية(حلول والبي جتماعية و باس) قتصادية، ولذاللرأسمالية أفضل، ل ش املجتمع وإبداع اء ذ تخدام

واستخدام املوارد، استخدام وترشيد ئة، الب مراقبة االت و ع نات تحس إدخال املثال، يل س ع نون، يت م فإ

عتبار تأخذ ي قتصادية والتعديالت حات للمق ية البي ثار وتقدير لدراسة ع املشار لتقييم الوسائل أفضل

ئة بالب ق ت قد ال   11.ضرار

عالقة   تطور تنامي ع تبة امل النتائج م أ م أحد أن من التوجھ ذا أنصار ن ب سود الذي التفاؤل رغم و

بـ عرف ال العملية تتمثل الصنا عد ما املجتمع أو املعلومات مجتمع ظل الطبيعة مع التبادلية : سان

"dematerialization" )املادية املوارد ع عتماد أفضل) تقليص نتائج أو النتائج نفس ع صول ا ع وال

الصديقة نتاجية العمليات ير وت لدعم خدمات إ املنتجات ل تحو خالل من املادية املوارد الك اس من أقل بقدر

الضارة( إال ) غ ا، ل املصاحبة البنائية ات التغ شر و ئة، لتلكللب يجة ن التبلور خذ قتصادي سق ال أن

ليفن يقو كما ي عا بنموLevinبداعات تتم ي املعلوما نتاج فروع أن يالحظ املثال يل س فع ات، شو عدة من

بال الصابون فقاعة بتأث عرف ما عن ديث ا يمكن ا وعند وخيمة، عواقب حدوث ب س ي قد مما سارع سبةم

يحدث قد قتصادية و السياسية الة ا ات التغ من قدر ى أد حدوث أن ع ال قتصاد من القطاع ذا ل

لھ العالم مستوى ع م س سوق التوتر من عديدة   .موجات

بمصط   يتعلق فيما القائمةdematerialization""أما للعمليات كعالمة مالئم أنھ يبدوا فال حيثذاتھ

التق للتطور املحددة ة امل أن ورغم اضية، ف ا بنظائر ليا ا إحالل يمكن ال ي سا الك س داف أ أن

يمكن ال عة ال ذه أن إال اضية، اف بأخرى الك لالس املادية للمتطلبات التدر حالل تتمثل املعلومات مجتمع

س مجاالت ل تماما شمل سان،أن ا ف ش ع ال ئة الب ع ا خط يظل املادي غ الك س أن كما الك،

إ اجة وا الناس، ن ب القائمة الروابط ع ج بالتدر سيق مثال تصال أنظمة تطور أن ون كث اعتقد فقد

العملي معظم تنفيذ تم س حيث تقلص، س انية امل ركة ا أن ح أو ، ال معتاداتصال ا سلو عت ال ات

املتحضر سان والعمل-لإل البنكية دمات وا سوق، ال القضاء-مثل يمكن ثم ومن اسوب، ا زة أج خالل من عد من

ي ا الس زدحام عن فضال السيارات عوادم عن الناتج واء ال تلوث املتمثلة ية البي زمات أك من واحدة   12.ع

ظل   أنھ عضاومع م عض يقابلوا أن الناس ستطيع الظروف اضيا"ذه ل"اف ب القيام يمكن ال أنھ إال ،

ال املسافة معدل ة كب ادة ز إ يؤدي ذا و اما، ال اللقاء بقى و قة الطر ذه ي سا شاط ال ال أش

قائما مر ذا يزال وال صية، ال الرحالت معدل أو ص ل ا يجبيقطع ذلك عن فضال املتقدمة، الدول ح

املواصالت التطور من د بمز يتعلق فيما مية أ يقل ال آخر عامل ن قيقية"أال ع" ا م وتوزع الناس شار ان فمع

اسوب" ا تقدما" قرى ك البلدان ة تجر مالحظ و كما ا ل لك واملس للسلع املنتج ن ب املسافة داد ذاس

ات حر فإن اسوب ا أو الفاكس ع ترسل أن نت ن ق طر عن طلبت مثال لية م لثالجة يمكن ال أنھ وحيث املجال،

م بي ونية لك تصاالت تزايد معدل بنفس ايد ت ان امل ع   .الناس

الطاق   الك اس تنامي يتمثل تصال تقنيات لتطور مية أ يقل ال أخر أثر ناك لو ف املتقدمة، البلدان ة

ال زة فاألج الطاقة، من مطردا قدرا لك س ي ل املصممة زة ج من الكث لديھ با تقر املتقدمة البلدان ل م

الك الس عة ال ذه مثل أن يبدوا وال اسوب، ا زة أج مع ال ا و كما معتادا أمرا عت توقف بدون ارا و ليال عمل

د عةاملز ال ذه مثل أن يبدوا وال مطردا، تناميا د ش ا أ بل ب القر املستقبل للتقلص ا ق طر الطاقة من

تطلب س مر أن بل مطردا، تناميا د ش ا أ بل ب القر املستقبل للتقلص ا ق طر الطاقة من د املز الك الس

ط ا تطبيق يتم عندما الطاقة من أك قدرا عرفإنتاج ما أجل من الذكية"ط ل" بالبيوت التحكم يتم ال

يتم العالم اء ر ك من ك القد أن عتبار نأخذ وعندما الذكية، نظمة ق طر عن ا ف الالزمة ياة ا وظائف
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ة رار ا اء ر الك محطات خالل من أو(توليده ام ا النفط حفوري الوقود أساسا ستخدم الطبيال نجد) الغاز

مستدامة تنمية انجاز إ ادفة ال ود ا ل ع يق أن يمكن ضا العبء ذلك مثل فرض  ,levin, A.I( .أن
2006, p. 68(  

ما   أول تجاه، ذا أدبيات ضمن ايدة م شعبية يتمتعان ان اتجا ناك أحيانا: و إليھ شار التحديث"ما

ولو عميق" EcologicalModernization"ي ل ش متجذرة الية ا قتصادية املمارسات أن يزعم الذي

بالفعل ستطيع يمنة امل املؤسسات فإن عليھ ناءا و ديثة، ا التقنية العلمية باملؤسسات ومرتبطة داثة ا نموذج

مفيدا ا غ تج ي أن يمكن ا علم وأن تتعلم النظر 13.أن تجاه ذا يرفض ثم أدتومن قد السوق قوى بأن القائلة ة

يجة ن إال ست ل ية البي زمة بأن زعم و املستقبل، ية بي أزمة ب س ت أن يمكن ا أ أو البي ور التد إ املا

املوارد استخدام وترشيد عات شر ال وسن التعليم ر تطو خالل من كبحھ يمكن ما و و ة البص وقلة شع وا ل   .ل

ر    بداعو حول تتمحور ساسية فكرتھ أن إال الصنا عد ما للمجتمع معقدا ما ف يقدم تجاه ذا أن غم

أو الرأسمالية كبح ستد مما معضلة يمثل التق التطور أن ترى ال خرى ية البي ات تجا فبعكس ، التق

ا أنصار يزعم لوجية، ي زمة حل دف يع التص يقدمعملية يع والتص التق التطور استمرار أن ولو ي لتحديث

املتقدمة الدول ولوجية ي زمة من للتخلص ممكن خيار     .أفضل

ب س دقيق، غ أمر ية البي املوارد أو الناس ع ة كب ضغوط بحدوث التوقعات بأن تجاه ذا أنصار يجزم كما

حلو  إيجاد ع شر ال قدرة حإغفال قتصادي النمو كفاءة ن وتحس البدائل إيجاد خالل من الندرة ملشكالت ل

قتصادي التطور مسار جذري غي إحداث رفض عن فضال الك، س وتقليص أقل طبيعية موارد ستخدم

يزعم السياق ذا و رض، تجاه شر ال ل"أنھDryzekومطالب كمش البي ور للتد النظر ايمكن حل يمكن بنائية ة

السيا النظام من تماما مختلفا نوعا تتطلب قة بطر س ل ولكن قتصاد تنظيم بكيفية ملام خالل من فقط

ولوجية14".قتصادي ي امات ل و السوق حتميات ن ب التوفيق لولو ي التحديث اتجاه اب أ يحاول ولذلك

ضمنا ع ذا ف"و تتعاون قتصادشراكة صياغة إلعادة والعلماء املعتدلون ئة الب وأنصار ات والشر ومات ا ا

ا ع الدفاع يمكن ية بي ألسس وفقا الرأسما   .السيا

لكنھ مختلفة بطرق طبق و م يف مطاطيا وما مف املستدامة، للتنمية سبة بال ال ا و كما ، ولو ي التحديث عت و

التنمي من عد أ ب لقطاعيذ مفيد ولكنھ ممكنا فقط س ل والتنمية ئة الب ن ب التوفيق بأن زعمھ املستدامة ة

مختلف اتجاه لكن مام إ خطوة املستدامة التنمية يأخذ أن ولو ي التحديث اتجاه حاول و أيضا، عمال

البقاء بمقدوره ون ي لن الصنا املجتمع أن ع يؤكد و ف ، كب ل لش ش و جيدا التكيف ستطيع أنھ بل فقط

عمال، لقطاع جيدا ون ي أن يمكن ية البي الضغوط املسئول التحكم أن يزعم حيث ية، البي الضغوط مع مثمر

يؤكد السياق ذا و عمال، لقطاع اليف الت من د مز يضيف التا و الكفاءة عكس أنhajer) 1995(فالتلوث

ول ي ضمنالتحديث عمل نما ب الكفاءة، عدام ال يجة كن البي التلوث صور و عمال قطاع لغة ستخدم و

وقراطية الب والكفاءة والفعالية لفة الت   ).Hajer.M.A, 1995. P. 31(.حدود

يفضلون  اره إن م د ج تبديد من بدال م لك ية البي ل املشا وخطورة حدة التوجھ ذا أنصار ينكر ثماروال س

أن أي يا، ي و وسياسيا اقتصاديا إيجابية نتائج عنھ تج ي أن يمكن ل املشا تلك مثل ة معا أن ون يدر م أل ا حل

مكب من بدال ن ثم كمورد للطبيعة النظر أن كما اقتصاديا، مجدي جديدة تقنيات ثمار س و التلوث من ماية ا

لف م ئة الب ث تلو أن ع التحديثالنفايات اتجاه أن القول يمكن اختصار و ية، والبي قتصادية باملعاي

ل للمشا ومؤسساتية تقنية حلول إيجاد يمكن أنھ يرى ئة للب وتكنوقراطي ي حدا اب اق أساسا يمثل ولو ي

ولوجية ي و قتصادية القيم أن يتمثل تجاه لذا سا اض ف وأن ون/  القائمة، ت أن يمكن أو

جرائية املبادئ ل تحو يتم التوافق ذا مثل يتحقق وعندما املستدامة(متوافقة، التنمية اجتماعية) مثل معرفة إ

 . ومؤسساتية
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 ..  2018مارس  14و 13يومي 

أحيانا إليھ شار الذي ي الثا تجاه ية"أما البي ضراء " "Environmental Justice" بالعدالة ا ركة ا " وأحيانا

العدالةمثل عدم االت نظرا واملساواة جتماعية العدالة ز عز تحاول ال املنظمات لوصف ستخدم مظلة

جتماعية، واملساواة ودة ا ن ب وثيقا ارتباطا ناك أن التوجھ ذا زعم و ية، البي السياسة عن الناتجة عية التوز

معظم مرتبطا ذلك ون ي ئة للب ور تد يحدث قوقفحيثما وا واملساواة، جتماعية العدالة بقضايا حوال

أطراف ل ا ع ية البي املخاطر تبعات تحميل الظلم من أنھ تجاه ذا أنصار رى و عام، ل ش الناس حياة ونوعية

الفقراء املجتمع امشية ال الفئات وخاصة ا ف ب س ال عن مسئولة تكن   15.لم

يزعم السياق ذا القضية) Agyeman(و ذه مرتبطة عاد أ ثالثة ناك   16.أن

ومستوى -1.1 السياسية، قوق وا املدنية ات ر ا من أك وقدر للدخل، عدالة أك ع توز ا لد ال البلدان أن يالحظ

أق معدالت ل ال البلدان ال ا عليھ مما أع جودة ذات ئة بب تتمتع ألن تميل التعليم من مجاالتأع ل

قليمية ات املستو ع أيضا يتكرر بل العال املستوى ع مر ذا يقتصر وال والتعليم، ات ر وا الدخل ع توز

  .واملحلية

ضمان -2.1 غنياء ستطيع نما ب واملاء واء ال تلوث من ية البي ل املشا تبعات من ك العبء الفقراء يتحمل

و ئة ب ع صول الفقراءا أن حقيقة ية البي ل للمشا العادل غ ع التوز ذا يفاقم ومما م، وألطفال م ل أفضل ة

الدول تصرفات عن ناتج البي ور والتد التلوث معظم أن حيث التلوث ن سي الرئ ن ب س امل سوا ل وقوميا دوليا

ذا و ا، ف ية ال ماعات ا وخاصة املرتفع الك س ذات يةالغنية البي العدالة ات حر بروز إ دفع الذي و الوضع

و ر قمة منذ الدولية واملنظمات املتحدة مم ا ن ت ال املستدامة بالتنمية تبط ف الثالث البعد أما املتحدة، الواليات

ا1992 مع ساو وم عادل بأسلوب أفضل حياة نوعية ع صول ا ضمان ع أك بدرجة تركز حدودوال ضمن ش لع

الذي ذلك و حقا املستدام فاملجتمع افية، ست ل ا مي أ رغم و ستدامة ذه أن إال الداعمة، ولوجية ي النظم

مع ام ت ل ش مرتبطة قتصادية والفرص جتما والرفاه جتماعية حتياجات مثل وسع القضايا فيھ ون ت

املفروضة ية البي   .القيود

ع   توز إعادة ع التأكيد مع ولكن ستمرار ع قتصادي النمو قدرة ع ية البي العدالة اتجاه يؤكد ولذلك

جتماعية، والعدالة املستدامة التنمية أجندة ن ب للتوفيق وسيلة يجعلھ مما عدالة، أك قة بطر اليف والت املنافع

أ قدر توف ضرورة ع بالتأكيد ذا رتبط بدونو أنھ بإدراك ا، ر جو عادل مرغوب اجتما دف ك العدالة من ك

املحتمل غ من فإنھ الدول، ن و املجتمع ضمن قتصادية و جتماعية املساواة من أك قدر أجل من املجتمع نضال

من  قوى النماذج أنصاره تقد و استدامة، أك عال مجمع إ الوصول دف تحقيق اضمان ل لتجا ستدامة

ية البي ات ر ا فشل عن فضال جتماعية، املساواة ع البي املا رأس استدامة حركة عن الناتجة السلبية ثار

للمخاطر والتعرض ة ج من ية البي السلع ع صول ل الية ا نماط املظالم إدراك عن ا مجال ن والباحث

ولذا أخرى، ة ج من ية نالبي ب العالقة صياغة إعادة خالل من ل املشا تلك لتجاوز وسيلة ية البي للعدالة ينظر

لألطر امة ال جتماعية عاد ع الضوء سليط ول اقتصادية، معاي ع فقط ية مب ون ت ال ي ل والطبيعة املجتمع

وغ املباشرة بالروابط املوقف ذا أنصار ف ع و ية، البي أفرادواملشكالت ة و الطبيعية املوارد حماية ن ب املباشرة

خدمات ع توز أن أيضا ون يدر كما ان، للس العامة ة ال ع إيجابيا أثرا النظيفة ئة الب أن ون يدر حيث املجتمع،

بطر الطبيعية املوارد حماية عن مسئولة ومة ا أن يزعمون ولذا عادال، يكن لم الشعوب ن ب الطبيعية قةاملوارد

املوارد بمنافع ستمتاع فرد ل ستطيع ح للضرر عرضة ك يوانات وا فراد واحتياجات نظر ات وج ستوعب

رب ا عد ما العاملية السياسية الثقافة شكيل إعادة ع املوقف ذا أنصار عمل كذلك ية، البي دمات وا ية ال

قتصادية بالعوملة ا عالق الدولةالباردة وسياسات القومية ع ات الشر دور ع م خطا يركز حيث ، "

الية ية،" النيولي ا ائنات ال وانقراض ، البي التنوع وفقدان الغابات، وقطع ، العال ار ح مثل بقضايا ا عالق

النيولي العوملة ن ب وثيقة عالقة وجود ع طاب ا ذا ؤكد و واملاء، واء ال طروتلوث ا ن و املساواة عدم وحالة الية
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البي طر ا وتفاقم ع سر ع عمل ا ع ثقة املن التجارة ر تحر وسياسات العوملة ألن وذلك جتماعية والعدالة البي

تجاه ذا أنصار أعلن ولذلك لتحملھ، استعدادا قل مشة امل الفئات ع ظاملة قة طر و معظمھ يحول الذي

املجتمعاتعدا وتحطيم ئة الب ديد ب ا واتخمو القلة لصا اء قو قبل من ة املوج الية النيولي للعوملة م ء

الديمقراطية وإضعاف روف ا ب س وال الثالث، العالم موارد   .واستغالل

ة- 2 القو ئة(ستدامة الب حول   ) املتمركزة

ستدامة   دف أن املبدأ ذا رواد يزعم وسعادةحيث خ أجل من س ل الطبيعية ية البي ساق حماية و

ة حيو حقوقا للطبيعة أن ع أيضا للتأكيد ولكن شر، ال حول املتمركز النموذج ال ا و كما فقط، شر ال

و نقاط ثمان من املبدأ ذا ون ت و شر، لل ا منفع بمعاي ير ت إ تحتاج ال ة، شا   17: م

و  - سالمة غإن العالم نفع عن مستقلة ا ذا بحد قيمة تمثل رض ع ة شر ال وغ ة شر ال ياة ا استمرار

شري  ال الك لالس شري  .ال

أيضا - ما ذا حد قيمة ا ول القيم، ذه تحقيق مان س ياة ا ال أش وتنوع ثراء  .أن

ا - ات ا تلبية خالل من إال التنوع ذا إنقاص شر لل يحق ساسيةال ة  .يو

رض - ع ان الس من أصغر عدد مع ة، شر ال غ ياة ا وكذلك ا، وثقافا ة شر ال ياة ا استمرار  .يتوافق

سوءا - الوضع زداد و جدا مفرط للطبيعة ا ا شري ال ستغالل  .أن

و - والتقنية قتصادية ساسية الب تؤثر ا أل السياسات تلك تتغ أن  .يديولوجيةيجب

ش - الع لنمط عتھ مشا من أك ياة ا نوعية يثمن الذي النوع من س الرئ يديولو التغي ون ي أن بد ال

باطراد ايد امل ا ا ي ال  .س

الالزمة - ات التغي إنجاز بمحاولة مباشر ام ال السابقة للنقاط دين املؤ أولئك   .ع

ذا   أنصار ب ي لذلك حيثوتبعا والطبيعة الناس ن ب بالعالقة يتعلق فيما جدا مختلفة نظر ة وج اب ق

ال ا و كما فقط، شر ال وسعادة خ أجل من س ل الطبيعية ية البي ساق حماية و ستدامة دف أن يزعمون

مش ة حيو حقوقا للطبيعة أن ع أيضا بالتأييد ولكن شر، ال حول املتمركز بمعايالنموذج ير ت إ تحتاج ال ة، ا

ا اك ان يجوز ال شر، لل ا لة-منفع واملش رات، امل انت ما م ا ع التنازل يمكن ال سانية إ حقوقا ناك أن مثلما

عرفون الذين ؤالء ل سبة ئة"بال الب حول ن بل" باملتمركز اضر ا الوقت مة مح ست ل ة يو ا قوق ا تلك أن

ع ا مثالأ مرمان ز دعا ولذا املستمر، اك لالن ذات"رضة سانية عت ال شر ال حول املتمركزة النظر ة وج إلغاء إ

ي سا لالستغالل خام موارد ا أ ع حصرا للطبيعة تنظر وال القيم ل    .مصدر

  :خالصة

املعضال    ة مواج ساطة ب ع املستدامة التنمية رة ظا ة معا عالمإن ماعة ا تواجھ ال ساسية ت

ش ع ال تلك سيما املعمورة، ان س من العظ الغالبية تحل لم التقليدية النماذج بأن الواقع ت أث وقد اليوم،

دول اقتصاديات نوعية نقلة إلحداث ة املنت السياسات فإن ذاتھ الوقت و املعاصر، خنا تار سة با ظروفا

ق املجتمعاتالعالم قطاعات مالمح ت وغ العالم، دول اقتصاديات النمو وحركة قليلة فئات إثراء إ فعال أدت د

التمايز رة ظا أفرزت بل فراد، من واسعة شرائح تواجھ ال الشائكة القضايا حل م سا لم ا أ بيد التقليدية،

التطور م سا ذلك من وأك املقيت، مصالطبقي وضع و ئة الب ور تد و الطبيعية، وات ال من الكث ام ال

ول  مج مستقبل أمام   .سان

ات   واملستو املداخيل الشعوب ن ب الصارخ التفاوت بجالء يكشف املستدامة التنمية وم مف فإن يكن ما وم

امل ذه ع فاظ ا إ املتقدمة الدول س حيث ية، وال شية تاملع أثب فقد املتخلفة الدول أما ا، وتنمي اسب

املستدامة التنمية جديا تفكر أن من عد أ ثم ومن ا، لشعو ساسية املتطلبات من ى د د ا توف ا ز

التعقيد من غاية أمرا الواقع ا تجسيد يبدوا   .ال
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ئة الب حماية وضرورة الطبيعية وات ال استغالل حتمية ن ب املستدامة   التنمية
  

 ..  2018مارس  14و 13يومي 

الي   املستدامة للتنمية السائدة النظرة أن أوفاملالحظ املعتدل البي ب املذ ع أك ل ش ند س وم

بالفعل كسب قد البي ب املذ أو املعتدل ناح ا أن املا القرن نات ثمان بداية منذ ا وا ان حيث ، صال

ت ن املستدامة التنمية فع املستدامة، التنمية آلية خالل من خصوصا ية البي السياسة مستقبل ع املعركة

التنميةا وجعلت يا س قص وقت السياسية جندة ع ية البي القضايا وضع املعتدلة ضراء ا ركة

بأن العامة النظر ة وج السياسة ذه عكس و املعاصرة، ية البي السياسة معظم اضر ا الوقت تصنع املستدامة

ستدامة مطالب مع قتصادية التنمية ملوازنة حاجة أنناك تتطلب املستدامة فالتنمية جتماعية، و ولوجية ي

يل ا أجل من ا ع الناتجة املتداخلة جتماعية و قتصادية و ية البي ثار عتبار قتصادية شاطات ال تأخذ

القادمة جيال و ا   . ا

و  املستدامة التنمية يخص ما السابقة واملعطيات ودات املج خالل التاليةمن حات املق إعطاء يمكن ئة   :الب

البي - الو سياسات  .تكثيف

عامة - ية البي الثورة ديد ا شأ من ال التلوث ال أش ل ة  .محار

عامة - ية البي الثورة ديد ا شأ من ال الفجوة سد  .محاولة

وص - تقييم ذلك شمل أن ع ، العال املستوى ع عة للمتا عمل حلقات النماذجتنظيم ر وتطو السياسات،  .ياغة

نتاجية - سس صياغة إعادة من تب ي ما مع مستدامة إنتاجية أساس ع املتجددة غ الطبيعية املوارد الك اس

العصر روح تواكب وثقافية اقتصادية أطر ضمن   .املعتمدة

   :واملراجعحاالت
                                                             

عاشور،- ق خلقمزر الفعال ا ودور ية البي بحثنتاجدارة ورقة ية، العر الدول املستدامة التنمية وتحقيق .نظف 1 
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