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الإقتصاد ا ألخرض و رهان التمنية املس تدامة يف اجلزائر
د.عبد الهادي خمتار أأس تاذ حمارض ب جامعة تيارت
امللخص :اإن أأمه ما ميزي عرصان احلايل هو تكل ا ألمهية الكبرية اليت أأصبح حيىظ ها الإقتصااد ا ألخرضا ابعتباار
نشاط اقتصادي صديق للبيئة و أأحاد سا بحت يق اق التمنياة املسا تدامة ،وذكل كونا سساهحت يق اق التمماحت ا
ا أل عاااد ا ألرعااة للتمنيااة املسا تدامة ود ا أل عاااد البية ااة واديعيااة واقتصااادية والتق يااة أأو الإدارية،وهيااد
اقتصاد ا ألخرض اإىل تعزيز الرتا ط اقتصاد من هجة ,والبيئة والتمنياة املسا تدامة مان هجاة أأخار ,وذكل
ابعيد س ياسات اقتصادية فاعةل للحفاظ عىل البيئاة واحلاد مان تادهورها ن لاة التااريات املااخ اة الايت ابتا
هتدد الصحة واحلياة صورة عامة.
Résumé: La caractéristique la plus importante de notre époque est la grande importance de
l'économie verte comme activité économique respectueuse de l'environnement et l'un des
moyens de développement durable, facilitant l'intégration des quatre dimensions du
développement durable environnemental, social, économique, technique ou administratif Et
l'environnement et le développement durable, d'autre part, en adoptant des politiques
économiques efficaces pour préserver l'environnement et réduire sa détérioration à la suite
des changements climatiques qui menacent la santé et la vie en général.

مقدمة :اإن عديد دول العامل مبا فهيا اجلزائار سساع اإىل اإدااد حلاول للر اابر البية اة ن امل أأنا مل يعاد ابإمامن
املفااااهل الإقتصاااادية القدمياااة والااايت مل تعاااط الإهااايت للبعاااد البيااا يف التمنياااة الإقتصاااادية مالمئاااة التتحلياااحت
الإقتصادي،مفا اكن عىل هات ادلول واجلزائر خاصة اإل صياغة وإاداد مفااهل اإقتصاادية حدي اة اكماا مان اإدااد
حلول للر ابر البية ة أأو تفادهيا أأو تصحح من خاللها الإختاللت البية ة ولع ّحت من أأبرز هاتا املفااهل اد ماا
يصطلح البعض ابلإقتصاد ا ألخرض.
ومن هاا فاإن من أأس باب الإهيت ابلإقتصاد ا ألخرض هو اعتبار نشاط اقتصادي صديق للبيئة و أأحد س بحت
يق ق التمنية املس تدامة  ،وذكل كون سسهحت يق ق التممحت ا ا أل عااد ا ألرعاة للتمنياة املسا تدامة ود ا أل عااد
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566

مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية

العدد التاسع جوان 7102

البية ااة واديعيااة واقتصااادية والتق يااة أأو الإداريااة ،وهي اد اقتصاااد ا ألخرض ا اإىل تعزيااز ال ارتا ط ا
اقتصاد من هجة ,والبيئة والتمنية املس تدامة من هجة أأخر .
ونىت نصحت اىل يق ق التمنية املس تدامة دب علياا معرفة ما هو املعين احلق قي لهذ اللكراة الايت تعاين الك اري
دلول العامل وخاصة يف عرصان احلايل.ولهذا نتطرق يف هذ الورقاة البح ياة اإىل معرفاة ماهياة التمنياة املسا تدامة
وقبحت معرفهتا دب علياا معرفة ما هو اقتصاد ا ألخرض ومدي أأمهيت يف يق اق هاذ التمنياة وساو نتحاد
عا أأيضا بشئ من التفصيحت حب اا هذا.
اإن اجلزائر وكاريها من دول العاامل هاهدت تطاورات وياولت س ياسا ية وإاقتصاادية وإاديعياة أأدت اإىل تااري
توهجاهتا الإقتصاادية مفان الإقتصااد ا ألساود(امللاو ) اإىل الإقتصااد ا ألخرضا ،وذكل ابإذااذ ةوعاة مان التادا ري
والإدراءات وسن ةوعة مان القاوان وخاري دلياحت توساع يف فارئ الرضاائب البية اة (اخلرضااء) مان خاالل
الإصااالحات الرضا ايو ة والاايت اإس ا تحدج رضائااب جدياادة وعاادل الرضا اائب القدميةخاصااة و أأن الرضا اائب
أأصبح من ا ألدوات الهامة للرحافىظة عىل البيئة,و أأصبح أداة سس تعرلها ادلوةل يف يريك جعةل التمنياة يف
الإقتصاد اجلزائري جلذب و سشجيع الإس امثرات والقضاء عىل البطاةل مبا سسامه يف رفع ادلخحت الوبين ويسا
املس تو املعييش ل ألفراد وابلتايل يق ق أأهادا ادلوةل واملثا ةل يف التمنياة الإقتصاادية والإسا تقرار الإقتصاادي
والعداةل الإديعية.
وهو مايدفعاا اإىل برح الإهملية التالية :مايه س بحت وأليات التحول حنو الإقتصاد ا ألخرض يف اجلزائر ويق اق
التمنية املس تدامة؟ ومن خاللها س احاول الإجا ة عن ا ألس ئةل الفرعية التالية:
 ماملقصود ابلإقتصاد ا ألخرض؟
 كيف سسامه الإقتصاد ا ألخرض يف نامية البيئة؟
 ماملقصود ابلتمنية املس تدامة ومايه أأ عادها؟
 ماهو واقع التحول حنو الإقتصاد ا ألخرض مبا حيقق التمنية املس تدامة يف اجلزائر؟
انطالقا من ال ساؤلت السا قة ميكن صياغة الفرضيات التالية :
 اقتصاد ا ألخرض والتمنية املس تدامة يه عالقاة اجلازء مان اللك،ن امل مي احت اقتصااد ا ألخرضا
البعد البي للتمنية املس تدامة اإىل جانب البعد اقتصادي واديعي.
 اقتصاد اخرض بريق لتحق ق التمنية املس تدامة.
 غياب اإسرتتيجية واحضة ورؤية هامةل يف اجلزائر يف التوج حنو الإقتصااد ا ألخرضا ويق اق التمنياة
املس تدامة ،أأد اإىل قةل الإدراءات والتدا ري وعدت تطبيقها اترة أأخر حال دون يق ق ماا وجادت
من أأجهل.
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هتد هذ ادلراسة اإىل الثك من الإحابة ابملشلكة املطروحة ،فعرحت هذا البحمل عىل إازاةل الاروئ عان
مفهوت الإقتصاد ا ألخرض وكذا التمنية املس تدامة؛و أأمه أأ عادها وببيعة الرتا ط يما و الإقتصاد ا ألخرض وكياف
أأن ا ألخري ماهو اإل وس يةل لتحق ق التمنية املسا تدامة وسساليط الضاوء عاىل واقاع الإقتصااد ا ألخرضا ا ي يعاد
الطريق لتحق ق التمنية املس تدامة.
ترتبط أأمهية هذا البحمل أأمهية و ممنة الإقتصاد ا ألخرض يف اقتصاد أأي دل ف عد الركزية ا ألساس ية يف
يق ق التمنية املس تدامة ،فبفعالية أأدوات تتحقق التمنية املس تدامة ،لهذا أأردان دراسة الإقتصاد ا ألخرض
وخصائص وواقع يف الإقتصاد اجلزائري ألن سساعد يف إاعادة توزيع ادلخحت الوبين مبا حيقق العداةل الإديعية
وسسامه يف دفع جعةل التمنية وابلتايل يق ق التمنية املس تدامة.
أأد اا هذا البحمل اإىل الإعيد عىل املمج الوصافي و التحلايح ن امل يىظهار املامج الوصافي مان خاالل
اس تعرائ خمتلف املفاهل ا ألساس ية املتعلقة ابلإقتصاد ا ألخرض والتمنية املس تدامة والعالقة يمام.
أأول:ماهيااة الإقتصاااد ا ألخرض ا:الإقتصاااد ا ألخرض ا رضورة أأملهتااا الىظاارو ابيطااة والبيئااة املتااارية إابس ا ثرار
وسنتطرق فامييح لتعريف الإقتصاد ا ألخرض.
-7تعريف الإقتصاد ا ألخرض:و يعر برانمج ا ألمم املتحدة للبيئة اقتصاد ا ألخرض أأنا " اقتصااد ا ي يناتج
عا يس رفاهية الورشية والعداةل اديعية ،مع احلد بشلك كبري من اخملابر البية ة وندرة اإيكولود ة"()i
ويعر ا إلقتصاد ا ألخرض أأيضا عىل أأن " أأحد الاذذ اجلديادة للتمنياة ا إلقتصاادية اليايعة المناو و ا ي يقاوت
أأساسا عىل املعرفة اجليدة للبيئة و اليت أأمه أأهدافها هو معاجلة العالقة املتبادةل ما ا إلقتصاادتت ا إلنساانية و
الاىظات البي الطبيعي)ii( ".
ويعر الإقتصاد ا ألخرض أأيضا عىل أأن اقتصااد الطاقاة الاىظيفاة و يتكاون أأساساا مان أأرعاة قطاعاات :الطاقاة
املتلاددة م احت الطاقاة الشرسا ية وباقاة الارتح والطاقاة احلرارياة ا ألرضاية املبااي اخلرضااء وكفااءة الطاقاة
تك ولويج،البن اة التحتياة كفااءة يف اسا ت دات الطاقاة والاقحت،وإاعاادة التادوير ويوياحت الافااتت اإىل باقاة و
اقتصاد ا ألخرض ل يقترص فقاط عاىل القادرة عاىل اإنتاا الطاقاة الاىظيفاة ولكان أأيضاا التق ياات الايت سسارح
عرليات الإنتا ا ألنىظف،وكذكل السوق املزتايد عىل املاتلات اليت سس هتكل باقاة أأقحت،وابلتاايل ،قاد سشارحت
املاتلات ،والعرليات واخلدمات اليت تقلحت من ا ألثر البي أأو يس اس ت دات املوارد الطبيعية (.)iii
ول إالملات مبفهوت الإقتصاد ا ألخرض فال د لاا من اإدراك:
 اإن مصطلح ومفهوت اقتصاد اخرض ل حيحت او يعوئ مصاطلح ومفهاوت التمنياة املسا تدامة ،احت
يزيد من الق اعة أأن يق ق التمنية املس تدامة لن يتحقق اإل ابعايد وتطبياق فكارة اقتصااد ا ألخرضا يف ظاحت
ادلمار ا ي حلق ابلبيئة ن لة عقود التمنية السا قة املبي ة عىل اهامل البيئة .
 اقتصاد اخرض هيد اىل تعزيز الرتا ط اقتصاد مان هجة،والبيئاة والتمنياة املسا تدامة مان
هجة اخر  ،وذكل ابعيد س ياسات اقتصادية فاعةل للحفاظ عىل البيئاة واحلاد مان تادهورها ن لاة التااريات
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املااخ ة اليت ابت هتدد الصحة واحلياة صورةعامة ،والسعي للحد من ااثر الفقار تاوفري فار العراحت الالئاق
ويق ق احلد ادىن ممنس تو املعيشة واس ت دات مصادر الطاقة البديةل(.)iv
 -3خصائص مفهوت اقتصاد ا ألخرض:هااك ةوعة من اخلصائص اليت ازي الإقتصاد ا ألخرض نذكر مما(:)v
 اقتصاد ا ألخرض وس يةل لتحق ق التمنية املس تدامة ،ول يعد دي ًال لها.
 اقتصاد ا ألخرض ييي يق ق التممحت ا أل عااد ا ألرعاة للتمنياة املسا تدامة ود ا أل عااد البية اة
واديعية واقتصادية والتق ية أأو الإدارية.
 رضورة مواكبة اقتصاد ا ألخرض مع ا ألولوتت والىظرو الوباية.
 رضورة تطبيااق مبااد أأ املسا ئوليات املشاارتكة ا ا ألهجاازة املعايااة لاادلوةل لالنتقااال الطااوعي صااوب
اقتصاد ا ألخرض.
 ينباي أأل سس ت دت اقتصاد ا ألخرض كوس يةل لفرئ ق اود اارياة أأو طوط عاىل املعوناة أأو عاىل
ذف ف ادلين ،وينباي أأن يعاجل اقتصاد ا ألخرض ال شوهات التلارية ،ومما م ًال الإعاانت الضارة ية ًا.
 دب أأن يعرت اقتصاد ا ألخرض ابلس يادة الوباية عىل املوارد الطبيعية.
 دب أأن يرتكز اقتصاد ا ألخرض عىل كفاءة املوارد وعىل أأمناط اس هتالك وإانتا مس تدات.
 -9متطلبات التحول اإىل اقتصااد اخرضا( : )viناىت تتحاول ادلوةل الايت تبحامل عان اإقتصااد أأخرضا مان
اقتصاد مت لف أأو راكد اىل اقتصاد أأخرض مزدهر قليحت انبعااثت سشرحت كيان ادلوةل كالك و دعلهاا متقدماة
و حيافظ عىل البيئة ويمت اس تفادة من الفوائد الايت تتحقاق مان التحاول ل إالقتصااد ا ألخرضا فال اد مان ق ا اا
عدة أأه ياء يه:
 ان تقوت ادلوةل منية املاابق الريف ة عن بريق اهيت ابلزراعة وابافىظة عىل الاااابت واسا ت دا ا
مكوارد هامة يف ادلوةل ويس مس توي املعيشة دلي سمن الريف.
 اهيت ابملوارد املائية ومعاجلاة املياا الااري نىظيفاة وترها يد اسا هتالك والعراحت عاىل احلفااظ عاىل
املوارد املائية وم عها من التلو .
 مرادعة الس ياسات احلكوم ة ودعلها س ياسات خاضعة لاىظات اقتصاد اخرض فاذا اكن س ياسة
ديكتاتورية دب تاريها إاىل س ياسة دميقرابية والعرحت يف س ياسة السوق ل شجيع انتا .
 عىل اقتصاد اخرض أأن يعرت ابلس ياسة الوباية عىل املاوارد الطبيعياة وان يركاز عاح كفاءهتاا
وان دعحت انتا انتا دامئ ومس تدات.
 عدت فرئ ق ود عىل التلارة ادلولية وعىل اقتصاد اخرض معاجلة ال شوهات التلارية اكلرضائب
املفروضة عىل الصادرات والواردات.
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 أأن تقوت ادلوةل ابلتصدي ملشلكة الافاتت والعرحت عىل معاجلهتا وإاعاادة تصاايعها مارة أأخار ودعلهاا
مورد دل من كوهنا سسوب تلو للبيئة.
وضع خطة للعرحت عىل تطوير الكرون وإاس ت دات تك ولود ا ذات كفاءة مرتفعة.
دمع قطاع الاقحت امجلاعي.
يس التعلل وسشجيع ا تمر.
مشاركة القطاع اخلا للقطاع العات
 -0يادتت التحاول وانتقاال اإىل الإقتصااد ا ألخرضا (:)viiاإن التحاول مان الإقتصااد الباين اإىل الإقتصااد
ا ألخرض اإل وتواهج العديد من املعوقات والتحدتت نذكر مما:
 عدت التخطيط ابمك يف جمال الس ياس يات التمنوية .
 تفيش ا ظاااهرة البطاااةل دل طا ك اارية ويف مقاادمهتا طحيااة الش ا باب ،ويااول الوظااائف مااان
قطاعات اإىل أأخر  :زتدة وظائف يف قطاعات معياة يقا لها ترادع يف عدد الوظائف فاي قطاعاات أأخار ،
خاصة يف املرحةل انتقالية .
 اإممنية نشوء س ياسات نامية ونوادز ف ية اإضاف ة أأمات التلارة.
 الفقر ل يازال يطـال قرا اـة ساـبع مل ااون نساـرة فااي العاـامل العرااي ،ومماـا افتقاـار أأك اار ماان
مخساـة و أأرعاـ مل ااون عرااي اإلاا اخلاـدمات الصااحية الاـدنيا إوالاا امل اـا الاىظيفاـة وافتقاـار اإىل كفااءة
اس ت دات امليا العذ ة ومصادر الطاقة واس امثر يف م ىظرة اقتصاد ا ألخرض وتق يات وإادارت .
 خ ار ملكف قد ل يناتج عاا فاوز تلقاا وم سااوي عاىل الصاعيدين اقتصاادي والبيا  ،وقاـد
يكون ذكل عىل نساب يق ق أأهدا اإمنائية أأخر .
 ارتفاع لكفـة التاـدهور البيئااي فااي البلاـدان العر اـة والتااي تبلاـ ساـاوت مخساـة وسساـع مل اـار
دولر.
 -2فوائد و أأمهية الإقتصاد ا ألخرض :إان لالقتصاد اخرض أأمهية كبرية وواحضة يف احلفاظ عح البيئاة ف إانا يعراحت
عاىل يق اق التمنياة املسا تدامة الايت تاؤدي اىل اإرساااء العاداةل اديعياة ماع الإهاايت يف الوقا ذاتا ابلرخاااء
اقتصااادي،وذكل ماان خااالل توااين مرشااوعات تعااى ابلسا تدامة م ااحت انتااا الاىظيااف والطاقااة املتلااددة
واس هتالك الره يد والزراعة العضوية وتدوير اخمللفاات ماع التقلياحت مان انبعاااثت الااازات الضاارة( الكراون)
واس بدال الوقود انفوري،ايضا ارتفااع معادلت العاامةل ومعادلت المناو اقتصاادي وزتد ادلخاحت لا ألرس
الفقرية والعرحت عاىل تقلياحت الفجاوة ا اغايااء والفقاراء ،كل ميك ااا أأن نوجا دراسا ا حناو أأمهياة اقتصااد
ا ألخرض اليت توحض من خالل الفوائد التالية:
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يعزز السعي اإىل التخف ف من حدّة الفقر(:)viiiيعد الفقر املس تدات أأكرث صور إانعدات
 -1اقتصاد ا ألخرض ّ
العداةل اديعية وضوحا ملاا مان عالقاة عادت سسااوي فار التعلال والرعاياة الصاحية وتاوفري القاروئ
وفر ادلخحت وتأأم نقوق امللك ة كل سسامه اقتصاد اخرض يف التخف ف من حدة الفقار مان خاالل
ادارة احلكمية للروارد الطبيعية وانىظرة ايكولود ة وذكل لتدفق املاافع من ر أأس املال الطبيعاي وإايصاالها
مباطة إاىل الفقراء ابلضافة إاىل توفري وزتدة وظائف جديدة وخاصة يف قطاعات الزراعة والاباااتت والطاقاة
والاقحت والصحة وذكل رضوري وخاصة يف ادلول م خفضة ادلخحت وميكن ذكل من خالل:
 -7-7ذضري الزراعة يف ادلول الاام ة والرتكزي عىل صااار املاالك ،ميكان أأن يقلاحت الفقار ماع اسا امثر يف
ر أأس املال الطبيعي ا ي يعثد علي الفقراء.
 -3-7إان زتدة اس امثر يف اصول الطبيعية اليت سس ت د ا الفقراء لكسب معيش هتم اعحت التحرك حناو
اقتصاد اخرض حيسن املعيش يف الك ري من املاابق م خفضة ادلخحت.
 -9-7إان اس امثر يف توفري امليا الاىظيفة وخدمات الرص الصاحي للفقاراء مي احت يف العدياد مان الابدلان
الاام ة واحدة من أأكرب الفر لالرساع يف التحول حنو اقتصاد ا ألخرض.
 -0-7ميكن للطاقة املتلددة أأن تلعب دورا فعال التلكف مضن إارساتيجية لهناء فقر الطاقة.
 -2-7ميكن لتمنية الس ياحة اذا نسن تصرميها ان تدمع اقتصاد ابح وتقلحت من الفقر.
 -2اقتصاد ا ألخرض خيلق فار العراحت ويادمع املسااواة اديعياة( :)ixيف الوقا ا ي إااا اقتصااد
العاملي إاىل أأزمة الكساد عات  3112متاثرا أأزم الباوك والقروئ ،تصاعد القلق من فقدان الوظاائف واكن ل اد
من التوج اىل فر التوظيف اليت يوفرها لاا الإقتصاد ا ألخرض وذكل من خالل:
 7 -3إان التحول اىل اقتصاد ا ألخرض يعى أأيضا يول ىف التوظيف ا ي خيلق عددا ممااجال عاىل اقاحت مان
الوظائف الاىت خيلقهاا هناج العراحت املعتااد ،ولكان املمساب ادامليا يف التوظياف ببقاا لساي اريو اسا امثر
ا ألخرض ميكن أأن تكون أأعىل وس شهد قطاعات الزراعة واملباي واجلراحة والاقاحت ويف ساي اريوهات اسا امثر
ا ألخرض منوا يف الوظائف عح املدي القصري واملتوسط والبعيد يفوق نىظري يف سي اريوهات هناج العراحت املعتااد
(.)x
 2-2إان ذصيص  %7عىل اقحت من الااجت اباح ادااميل العااملي لرفاع كفااءة الطاقاة وتوساع يف إاسا ت دات
الطاقااة املتلااددة سا ي لق وظااائف إاضاااف ة مااع تااوفري باقااة تاافسا ي ،وبمنو الوظااائف يف جمااايل إادارة اخمللفااات
وتدويرها لتثكن من التعامحت مع اخمللفات الاااة عن منو ادلخحت والسمن عىل الرمغ مان وداود يادتت معتاربة
يف هذا القطاع فامي يتعلق ابلوظائف الكرمية.
يعزز كفاءة اس ت دات املوارد و أأمن الطاقة.
 -3اقتصاد ا ألخرض ّ
 -4اقتصاد ا ألخرض حيقّق م افع ية ة.
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 -5من الالزت توفري الثويحت من القطاع العات واخلا .
تاافيس متمئف(.)xi
 -6وسائحت الرضائب وال سعري ميكن أأن توجِ د جمال نشاط
ّ
اثنيا:التمنية املس تدامة و أأ عادها
 -7تعريف التمنية املس تدامة:هااك العديد من التعاريف املتداوةل للتمنية املس تدامة ف لد أأكرث من 01تعريفا لهاذا
املصطلح(( )xiiالتمنية املس تدامة) ، ،وظهر هذا املفهوت ألول مرة يف تقريار اللجااة العاملياة للبيئاة والتمنياة ا ي
حيراحت عااوان مسا تقبلاا املشارتك  Our Common Futureونرشا ألول مارة عاات 7321ت،ونساب تقريار
اللجاة العاملية للبيئة والتمنية عرف التمنياة املسا تدامة عاىل أأهناا"تاكل التمنياة الايت تلا حاجاات احلاارض دون
املساومة عىل قدرة ا ألد ال املقبةل يف تلبية حاجاهمت"()xiii
وقد تضرن التقرير الصادر عن معهد املوارد العاملية ،نرص عرشا تعريفاات واساعة التاداول للتمنياة املسا تدامة،
وقد قسم التقرير هذ التعريفات اإىل أأرع ةوعات كام يح :اإقتصادية ،اإديعية  ،ية ة وتك ولود ة(.)xiv
اقتصادت :تعين التمنية املس تدامة لدلول املتقدمة اإدراء خفض يف اس هتالك الطاقة ،واملاوارد أأماا ابلنسا بة لادلول
املت لفة فهيي تعين توظيف املوارد من أأجحت رفع مس تو املعيشة و احلد من الفقر.
اإديعيا فهيي تعين السعي من أأجحت اس تقرار المنو السمي ورفع مس تو اخلدمات الصحية والتعلميية خاصة يف
الريف.
أأما ية ا فهيي تعين نامية املوارد الطبيعية واالس ت دات اأأمل حت أللريض الزراعية واملوارد املائية.
وتك ولود ا فهيي تعين نقحت اجملثع اإىل عرص الصااعات الاىظيفة اليت سس ت دت تك ولود ا م ىظفة للبيئة،وتنتج احلد
ا ألدىن من الاازات امللوجة واحلابسة للحرارة والضارة اب ألوزون.
-3خصائص التمنية املس تدامة:تتلخص خصائص التمنية املس تدامة فامييح)xv(:
 يه تمنية يعترب البعد الزمين هو ا ألساس فهيا ،فهيي تمنية باويةل املاد ابلرضاورة ،تعثاد عاىل تقادير
اإممانت احلارض،ويمت التخطيط لها ألبول فرتة زم ية مس تقبلية ميكن خاللها التنبؤ ابملتاريات.
 يه تمنيااة تضااع تلبيااة انتياجااات ا ألف اراد يف املقااات ا ألول ،فأأولوتهتااا يه تلبيااة احلاجااات ا ألساس ا ية
والرضورية من الاذاء وامللوس والتعلل واخلدمات الصحية ،ولك ما يتصحت تحسا نوعياة ن ااة الورشا املادياة
واديعية.
 ويه تمنية تراعي احلفاظ عىل ابيط احلياوي يف البيئاة الطبيعياة ساواء عااار ومركباتا ا ألساسا ية
اكلهواء ،واملااء ما ال ،أأو العرلياات احليوياة يف ابايط احلياوي اكلااازات ما ال ،كل فهايي تمنياة سشارتط عادت
اس تزنا قاعدة املوارد الطبيعية يف ابيط احليوي ،كام سشرتط أأيضا احلفاظ عاىل العرلياات ادلورياة الصاار ،
والكرب يف ابيط احليوي ،واليت يمت عن بريقها انتقال املوارد والعاار وتاق هتا مبا يضرن اس ثرار احلياة.
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 يه تمنيااة مااتممةل تقااوت عااىل التنس ا يق ا ساالبيات اس ا ت دات امل اوارد ،واااهااات اس ا امثرات
واختيار التك ولويج ،ودعلها تعرحت جيعهاا ابنسالات داخاحت املاىظوماة البية اة مباا حياافظ علهياا وحيقاق التمنياة
املتواصةل املنشودة.
 يه تمنية تراع تلبية انتياجات القادمة يف املوارد الطبيعية للرلال احليوي لكوكب ا ألرئ.
 -9أأ عاد التمنية املس تدامة:ميك اا نرص ا أل عاد اليت ترتكز علهيا التمنية فامييح:
 البعد الإقتصاادي:اإن البعاد الإقتصاادي للتمنياة املسا تدامة يتطلاب اإيقاا تبدياد املاوارد الإقتصاادية
البابايااة والسااطحية،واحلد ماان التفاااوت يف املااداخ حت و الاارثوة فضااال عاان الإس ا ت دات العقااالي و الره ا يد
ل إالممنيات الإقتصادية(.)xviويتجسد لك ما س بق من خاالل تاياري أأسالوب الإنتاا ذكل أأن الإنتاا املتوافاق
من الاىظات البيا سا يختلف اإختالفاا ايقاا عان الإنتاا احلاايل،و يكاون ذكل مان خاالل اإدخاال اإصاالحات
أأساس ية و بشلك أأولوي عىل نىظاات الإنتاا  ،اكلق اات ابإداراء ذفا ض يف مسا تو مادخالت الإنتاا (املصاادر
الطبيعية) و يعتارب تااري املادخالت أأحاد الإصااحلات ا ألساسا ية املطلو اة لإدرا نامياة الاىظاات الطبيعاي مضان
الإقتصاااد اللكااي (التمنيااة) م ااحت التحااول ماان اإس ا ت دات الوقااود ا ألنفااوري (الااافط) اإىل اإس ا ت دات الطاقااات
املتلددة و التحول مان اإسا ت دت ماواد خاات اإىل ماواد مسا تعرةل(.)xviiابلإضاافة اإىل ذكل العراحت عاىل تقلايص
اخملرجااات (اخمللفااات) ماان نفاااتت و ملااواثت و تصاارل م تلااات ذات كفاااءة ية ااة تراعااي اإه ا باع احلاجااات
الإنسانية يف الوق ا ي تقلحت ف من التأأجريات البية ة السلبية و كذا ك افة اإس تاالل املاوارد للوصاول هاا اإىل
مس تو ي اسب عىل ا ألقحت مع باقة اإنيل ا ألرئ التقديرية(.)xviii
 البعد الإديعي :تتضرن الياة التمنياة املسا تدامة التمنياة الورشاية الايت هتاد اإىل يسا مسا تو
التعلاال والرعايااة الصحية،فض ا ًال عاان مشاااركة اجملثعااات يف صاااع الق ارارات التمنويااة الاايت ت اؤثر عااىل املساااواة
والإنصا  ،ول ّد من الإهارة اإىل أأ ّن هااك نوع من الإنصا وهام:
 اإنصا ا ألد ال املقبةل.
 وإانصااا الااااس ا ياان يعيشااون اليااوت ،ول داادون فرص ا ًا م ساااوية مااع غااريمه يف احلصااول عااىل
اخلدمات اديعية واملوارد الطبيعية.
كل هتد التمنية اإىل يس فر التعلل ،وتقد م العون للقطاعاات اقتصاادية غاري الر ياة ،والرعاياة
الصحية ابلنس بة للرر أأة ،ومجليع فئات اجملثع.
 البعد البي  :اإن فلسفة التمنية املسا تدامة ترتكاز عاىل نق قاة مفادهاا أأن اإسا تزنا املاوارد الطبيعياة
الاايت تعتاارب رضورة ألي نشاااط زراعااي أأو صااااعي ،س ا يكون أاثر ضااارة عااىل التمنيااة و الإقتصاااد بشاالك
عات،لهذا فاإن أأول اد يف مفهوت التمنياة املسا تدامة هاو حمااوةل املوازناة ا الاىظاات الإقتصاادي و الاىظاات البيا
دون اس تزنا املوارد الطبيعية مع مراعاة ا ألمن البي (.)xix
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وما ميكن اإس تنتاج هو أأن البعد البي هو الإهيت ابإدارة املصاادر الطبيعياة و هاو العراود الفقاري للتمنياة
املسا تدامة،ن مل أأن لك يراكتاااا و صااورة رئيس ا ية تركااز عااىل مكيااة و نوعيااة املصاادر الطبيعيااة عااىل الكاارة
ا ألرضية،وعامحت الإس تزنا البي هو أأحد العوامحت اليت تتعاارئ ماع التمنياة املسا تدامة ،كل حنان حباجاة اإىل
معرفة علرية لإدارة املصادر الطبيعية لس اوات قادمة عديادة مان أأجاحت احلصاول عاىل بارق ممجياة سشاجيعية
ومرتا طة مع اإدارة نىظات البيئة للحيلوةل دون زتدة الضاوط علهيا(.)xx
وابلضافة ايل ا أل عاد ال الجة الساا قة هاااك مان يضايف أأ عاادا اثنوياة تث احت يف جاال أأ عااد أأيضاا وهاام البعاد
التك ولويج أأو (البعد ا إلداري والتقين) إان هاذا البعاد هاو ا ي هيامت ابلتحاول إاىل تك ولود اات أأنىظاف و أأكفاأأ
تاقحت اجملثع اإىل عرص سس ت دت أأقحت قدر من الطاقاة واملاوارد و أأن يكاون الهاد مان هاذ الااىظم التك ولود اا
إانتا حاد أأدي مان الااازات وامللاواثت واسا ت دات معاايري معيااة تاؤدي اإىل احلاد مان تادفق الافااتت وتعياد
الافاتت داخليا فالبعد التك ولويج هو عارص م يف يق ق التمنية املس تدامة ،ذكل أأن من أأجحت يق اق التمنياة
املس تدامة،فان ل د من التحول مان تك ولود اا تك ياف املاوارد اىل تك ياف تك ولود اا املعلوماات وهاذا يعاين
التحول من اعيد عاىل ر أأس املاال انتاايج اإىل اعايد عاىل ر أأس املاال الورشاي ور أأس املاال اديعاي
وابلتايل ف إان التمنية املس تدامة ميكن أأن يد فقاط إاذا مت انتاا طارق ووساائحت تعراحت عاىل صايانة وزتدة
خمزون ر أأس املال أأنواع امخلسة املذكور وعلي فان العرليات ا إلقتصادية ا ألساس ية الا ال املرا ةل يف انتاا
والتوزيع واس هتالك ل د أأن يضا اإلهيا الية را عة ويه صيانة املوارد.
ويضا خامسا عد أخار سسار ابلبعاد ال قاايف وقاد جااءت نثياة إادماا هاذا البعاد م اذ سا ا  3112عاد
املصادقة عىل التفاق ة ادلولية نول التاوع ال قايف و أأخريا يضا إالهيم عد سادس وسسري ابلبعد الس يايس وهاو
يرمز اىل أأن تطبيق احلمك ادلميقرابي هو ا ي سسرح ابملساواة يف توزيع املوارد أأ ااء اجليحت وا ألد ال املقابةل
وكذكل اس ت دات العقالي للروارد الطبيعية(.)xxi
 -0عالقة التمنية املس تدامة ابلإقتصاد ا ألخرض:اإن مفهوت اقتصاد ا ألخرض يدفعاا ابلرضورة للحديمل عن مفهوت
التمنية املس تدامة ،حبيمل يعتربان وهجان لعرةل واحدة ،واقتصاد ا ألخرض جاء مكقرتح دعحت من الياة تطبياق
التمنية املس تدامة تت ذ هالك سلسا وسهال.
وماهو جدير اب كر هو أأن مفهوت اقتصاد ا ألخرض لحيحت حمحت التمنية املس تدامة ،ولك ن لة اقتااع
املزتايد أأن يق ق التمنية املس تدامة املطلو ة لن تتحقق اإل عن بريق الرتوجي لفكرة اقتصاد ا ألخرض عد
عقود من تدمري البيئة عن بريق اقتصاد البين(هو عكس اقتصاد ا ألخرض واملبين عىل التمنية امللوجة
للبيئة) ،كام أأن ل ميك اا يق ق ا ألهدا التمنوية للألف ة دون يق ق اس تدامة اليت تعثد دورها عىل فكرة
اقتصاد ا ألخرض(.)xxii
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 -0مؤطات التمنية املس تدامة(:)xxiiiمن خالل إازالتاا للاروئ عن مفهوت التمنية املس تدامة،برزت احلاجة اإىل
وضع مؤطات للتمنية املس تدامة اك اا من ق اس التفاعحت املتاريات اقتصادية واديعية والبية ة
واملؤسساتية،وميك اا اإداز ةوعة من املؤطات كاميح:
 7-0املؤطات املؤسس ية:تعين اإىل أأي مد تتصف املؤسسات احلكوم ة ابلهيالك التاىظميياة القاادرة عاىل أأداء
وظائفها يف خدمة جمثعاهتا،جبانب دور املاىظامت غري احلكوم ة،وإاىل أأي مد متاح لتكل املؤسسات أأن يكاون
لها دور يف تمنياة جمثعاهتا،وماد مشااركة القطااع اخلاا مثا ًال يف الرشااكت العاامةل يف اجملاالت اخملتلفاة يف
خدمة اجملثع ابيط.
3-0مؤطات اقتصادية:وتث حت يف العاار التالية:
 نصيب الفرد من الاااجت اباح الإدااميل :حيساب مان خاالل قسارة الاااجت اباح الإدااميل اب ألساعار
اجلارية يف س اة معيا عىل عدد السمن يف تكل الس اة ،وا ألمهياة اقتصاادية لهاذا املاؤط تكاون مان خاالل
عكس معدلت المنو اقتصادي وق اس مس تو الإنتا اللكي وجحر .
 نس ا بة اس ا امثر ال ا ا الإداااميل اإىل الااااجت ابااح الإداااميل :يُعاار تك اوين ر أأس املااال ال ا ا
الإداميل ،أأن اجلزء من القا لية الإنتاد ة النية املوهجة اإىل اإنتا السلع الر أأساملية ،اك أل ن ة والإنشااءات واملمئان
واللت ووسائحت الاقحت،وياقسام ر أأس املاال ال ا ا اإىل قسار :تكاوين ر أأس املاال الصاايف ا ي سسا ت دت يف
زتدة الطاقة انتاد ة،وتكوين ر أأس املال التعوييضا،ا ي سسا ت دت للحفااظ عاىل الطاقاة الإنتاد اة القامئاة أأو
تعويض انداثر يف ر أأس املال ال ا القامئ.
 نس بة الصادرات اإىل الواردات :يب مؤط صادرات السالع واخلادمات كنسا بة مان واردات السالع
واخلدمات قدرة البالد عىل اسا ثرار يف اسا ترياد،وتربز ا ألمهياة احليوياة للراؤط مان نق قاة ارتفااع درجاة
انفتاح اقتصادتت ابلية عىل اقتصاد العاملي.
 ةوع املساعدة الإمنائية الر ية وسشارحت املسااعدات الإمنائياة الر ياة اكملااح والقاروئ،اليت يقاد ا
القطاع الر ي اإىل عض البدلان هد الماوئ ابلتمنياة واخلادمات اديعياة برشاوط مالياة ميياة،ويقيس
هذا املؤط مس توتت املساعدات اخملتلفة ،وهو حيسب كنس بة مئوية من الااجت الاوبين الإداميل،واسارتاتيجية
التمنية املس تدامة ل تتطلب اعيد الكبري عىل املعوانت واملساعدة اخلارد ة.
 ادلين اخلاريج كنس بة من الااجت ابح ا إلداميل" :حيسب هذا املؤط كنس بة مئوية من الااجت اباح
الإداميل ،ومي حت مديونية البدلان ،وسساعد يف تق ل قدرهتا عىل يرحت ادليون.
9-0املؤطات اديعية:وتث حت املؤطات الإديعية فامييح:
معدل البطاةل :يعكس هذا املؤط عدد ا ألفراد يف سن العرحت والقادرين علي ،ومل حيصلوا عاىل فرصاة
احت كنس بة مئوية من القو العامةل اللكية يف دل ما.
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 معدل المنو السمي :ياوحض متوساط املعادل السا اوي للتااري يف جحام السامن ،وامهيتا يف التمنياة
املس تدامة تكون من خالل طط عدت ذلف معدل منو نصيب الفرد من ادلخحت عن معدل منو السمن.
معدل ا ألم ة البالا  :وحيسب من خالل نس بة ا ألفراد ا ين تتلاوز أأعاامرمه  72سا اة ،وا يان
مه أأم ون اإىل ةوع البالا .
 معاادل التحاااق ابملاادارس ا تاادا وال اانوي والعااايل :ومه عاادد امللتحقا هااذ املاادارس ا ألوىل
والعليا اإىل ةوع السمن ،ويعكس هذا املؤط مد نرش التعلل واملعرفة يف دل ما.
 نس بة السمن يف املااابق احلرضاية :ومي احت نسا بة السامن املقميا يف املااابق احلرضاية اإىل ةاوع
السمن ،ويعكس هذا املؤط درجة التوسع احلرضي وكذكل مد مشاركة القطاع الصاااعي يف يق اق التمنياة
املس تدامة.
 نامية حصة الإنسان وتعزيزها :أأمه متطلبات التمنية املس تدامة املتعلقة ابلإنسان يه تاوفر م اا طب
حصية وخدمات حصية ،وحيسب هذا املؤط من خالل قسرة عدد السمن ا يان لتتاوفر ام هاذ اخلادمات
اإىل ةوع السمن.
 2-0املؤطات البية ة "الإيكولود ة":
نصيب الفرد من ا ألرايض الزراعية :ويتضرن هذا املؤط ق اس نصايب الفارد مان ا ألرايض الزراعياة
الصاحلة للزراعة ،ونصيب الفرد من ا ألرايض املتاحة لالنتا الزراعي،فالزراعة توفر الااذاء وفار العرحت،وتعاد
ابرك للمنو اقتصادي،خاصة واهنا سسامه يف ذف ف حدة الفقر والبطاةل.
التاري يف مساحات الااابت وا ألرايض احلرد ة :يب هاذا املاؤط نسا بة التااري يف مسااحة ا ألرايض
اخلرضاااء اإىل مساااحة الاابدل الإدامليااة،فاإذا اكن ا نس ا بة هااذا املااؤط مرتفعااة دل عااىل اإممنيااة زتدة الإنتااا
الزراعي ،أأما العكس فيشري اإىل توسع التصحر وزنف اإىل ا ألرايض اخلرضاء.
التصااحر:ق اااس ا ألرايض املصااا ة ابلتصااحر ونسااوهتا اإىل املساااحة ادامليااة للاابدل ،ويعااد تقلاايص
مساحات ا ألرايض الصحراوية من طوط يق ق التمنية املس تدامة.
نىظرا ألمهيهتا ،ن مل تربز هذ العالقاة
 0-0املؤطات الورشية:وارتبط التمنية الورشية مبفهوت التمنية املس تدامة ً
من خالل احلاجة املاسة لإداد توازن السمن من هجة و املوارد املتاحة من هجة أأخر  ،فهيي عالقة
احلارض واملس تقبحت ،هد ضامن ن ااة ومسا تو معيشاة أأفضاحت للأد اال القادماة،ن ُمل أأنّا ل وداود لتمنياة
مس تدامة دون التمنية الورشية.
 1-0ممحفة الفساد:تعرحت التمنية املس تدامة عىل ممحفة الفساد داخحت مؤسساات ادلوةل احلكوم اة ،مان خاالل
تااوفري املزيااد ماان فاار العرااحت للفئااات املهرشااة ،وضااامن يق ااق السااالت اديعااي ،وتعزيااز قواعااد احلومكااة
والإفصاح للرشاكت ،وتوفري قطاع واسع من املاتلات اس امثرية.
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ابلإضافة اإىل أأهنا سسااوي ا اجلنسا  ،وسسااوي ا امجلياع ابلتمنياة اقتصاادية الشاامةلً ،
فضاال عان تاوفري
ا ألموال الرضورية لإيصال اخلدمات ا ألساس ية للروابا وخاصة املس تضعف ممم.
اثل ا:اجلزائر حنو اإقتصاد أأخرض من أأجحت تمنياة مسا تدامة ،إان يق اق التمنياة املسا تدامة مان م طلاق اقتصااد
ا ألخرضا يعاد رهااان كبريا،لك ا ممكان وغاري مسا تحيحت ،حت ساي عكس عاىل اجلزائر،ابلإداب،ن امل أأن تطبياق
الإقتصاد ا ألخرض يرتكز عىل ةوعة من املفااهل اجلديادة ،وداب اإدااد ألياات تطبياق لتحق اق مناو اقتصاادي
مس تدات ،وحيتا ذكل اإىل س ياسات وقوان و أأنىظرة تضبط العرلياة ،والايت سا ينتج عماا تطبياق هاذ الفكارة
اليت أأصبح ملحة اليوت.
واجلزائر ونرصا مما عىل امليض قدما حنو الإنتقال اإىل الإقتصاد ا ألخرض من أأجاحت تمنياة مسا تدامة فقاد قاما
ـأأسيس وإانشاء العديد من الهيئات واملؤسسات واليت من ا ا نامية البيئة وكذا اويحت املشاريع البية ة .
-7الصااديق والهيئات اخلاصة حبامية واويحت مشاريع البيئة يف اجلزائر:قام اجلزائار ونرصاا مماا عاىل ابافىظاة
عىل البيئة واويحت املشاريع البية ة ابإنشاء العديد من املؤسسات والصااديق نذكر مما:
7-7صادوق ممحفة التصحر وتمنية املااابق الرعوياة و الساهبية :هاذا الصاادوق ات اع لاوزارة الفالحاة والتمنياة
الريف ة أأنشأأ مبودب املرسوت التاف ذي رمق  302-13املؤرخ يف  39يوليو  3113يف قانون املالية التمكايح لسا اة
،)xxiv(3113وخصص مبل مايل أأويل قدر ا  211:ملياون د  ،ومان ا ا ألنشاطة الايت سا يقوت تادعميها
واويلها نذكر :
 نامية مدا خ حت مريب املوايش وصيانة املاابق الرعوية
 ممحفة التصحر وصيانة وتمنية ا ألرايض
تطوير اإنتا احليواانت يف ا ألوساط السهبية

 فتح مساكل زراعية.
 هتيئة هذ املساكل الزراعية لالس تفادة مما.
 3-7الصادوق الوبين للهتيئة والتمنية املس تدامة ل إالقلل:
مت اإنشاء هذا الصادوق مبودب قانون املالية لس اة  7332وهو موج ملاح عاالوات لهتيئاة الإقلال ومسااعدات
لتصايف ا ألنشطة واليت تتعلق ا:
 اإنشاء مؤسسات عامة تتكون من عرشة عامل دامئ عىل ا ألقحت يف م ابق الرتق ة يف اجملالت املرتبطاة
اب ألنشطة الإنتاد ة.
 اإنشااء مؤسسااات عاماة تتكااون مان مخساة عااامل دامئا عااىل ا ألقااحت يف نفاس املاااابق ويف جمااالت
اخلدمات من الاوع السايم ( تق يات جديدة لالتصال).
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أأما عالوات هتيئة الإقلل فتتعلق ااااااا:
 ادلراسات والبحاو املاجازة مان بار معاهاد البحاو أأو ممتاب ادلراساات املتعلقاة مبلاال هتيئاة
الإقلل والبيئة.
 مشاريع واليات اإعادة الهيلكة ل ألنسلة العررانية خصوصا يف املاابق الساحلية.
 املشاريع اقتصادية اليت سس تعرحت التك ولود ات الاىظيفة.
9-7صادوق البيئة وممحفة التلو  :أأنشأأ هذا الصادوق من أأجاحت مسااعدة املؤسساات عاىل اسا يد مشااريعها
الرام ة اإىل خفض التلو وا ألرضار يف مس تو الاقاط الساخ ة للبالد ،وسشاجيعها عاىل يسا أأداااا البيا
واقتصادي،وقد مت اإنشاء صادوق البيئة وممحفة التلو مضن قانون املالية التمكيح لس اة  ،3117ويمت اويهل
من املصادر التية :
 الرمس عىل النشابات امللوجة أأو اخلطرية نس بة  12يف املائة.
الرمس للحمل عىل تفري الفضالت املتعلقة ابلصحة نس بة  12يف املائة.

 الرمس الإضايف عىل التلو الهوا من أأصحت صااعي عىل المكيات املابع ة واليت تتلاوز القمية القصاو
 12يف املائة من الرمس.
الرمس عىل البرتين املرتاز والعادي والرصا  21يف املائة.

أأما عن الإعاانت اليت ميكن أأن مياحها الصادوق فتثحور اإداملفامييح:
 املساعدات اليت تتعلق تحويحت املنشأت القامئة حنو التك ولود ات ا ألنىظف وهذا ببقا ملبد أأ الوقاية.
اويحت النشابات املتعلقة مبراقبة التلو من املابع.

 اويحت نشابات مراقبة حاةل البيئة واملصاريف املتعلقة ابلتدخالت املس تعلةل يف حااةل التلاو العاريض
الااجت عن حاد ما.
 سشجيع اس امثرات اليت تدمج التك ولود ات الاىظيفة)xxv( .
 0-7صادوق الوبين محلاية الشوابئ واملاابق الساحلية:مت اإنشاؤ مبودب قانون املالية لس اة،3119من
أأجحت اويحت العرليات التية:
ادلراسات والبحو اخملتصة حبامية الشوابئ واملاابق الساحلية.

اويحت ادلراسات واخلربات ا ألولية يف رد اعتبار للرااظر الطبيعية.

اويحت أأنشطة ممحفة التلو محلاية ويس الشوابئ واملاابق الساحلية.
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املسامهة يف الافقات املتعلقة ابلتدخحت اس تعلايل يف حاةل التلو البحري املفادئ.

و ابلإضافة اإىل الصااديق الساا قة ناذكر :صاادوق التمنياة الريف اة وإاس تصاالح ا ألرايض عان برياق الإمتيااز،
الصادوق الوبين للريا الصاحلة للرشب،الصادوق الوبين للطاقاات املتلاددة و الصاادوق الاوبين للاتحمك يف
الطاقة.
-3اجلباية اخلرضاء يف اجلزائر لإس يةل الإنتقال حنو الإقتصاد ا ألخرض:تعترب الرضائب البية ة من أأمه الوسائحت
اليت سس ت د ا ادلول للحد مان اإنتاا امللاواثت البية اة واجلزائار كاريهاا مان ادلول تاويل اإهيماا كباريا للجباياة
اخلرضاء وذكل للحد من أأخطار التلو من هجة ومبا يقودهاا ل إالنتقاال حناو الإقتصااد ا ألخرضا مباا يعازز وحيقاق
التمنية املس تدامة من هجة أأخر ومن أأمه الرضائب البية ة املعرول ها يف اجلزائر د مايح:
 7-3الرمس عىل الوقود :حيددد هذا الرمس نسب أأنمت املادة  92من قانون املالية لس اة  3113مببل قدر 7 :
دياار دزائري للك لرتمن البزنين املرتاز و العادي و يصب هذا الرمس يف:
 الصادوق الوبين للطرق الييعة  %50حلساب التخصيص اخلا رمق .913/711
 الصادوق الوبين للبيئة و إازاةل التلاو  %50 :حلسااب التخصايص اخلاا رمق 913/102وهاد
هذا الرمس هو دفع املس هتلك لس تعامل الوقود الاىظيف دون رصا .
 3-3الرمس التمكيح عىل التلو اجلوي ذي املصدر الصااعي :أأسس هذا الاوع هذا الاوع من الرسوت مبودب
املادة  205من قانون املالية  ، 2002ويطبق عىل المكيات املابع اة الايت تتلااوز احلاد املساروح وحيادد هاذا
الرمس نسب ببيعةا ألنشطةامللوجة واخلطرية عىل البيئة وتارتاوح قمياة الارمس مان  3111د اإىل 731.111د
ويتضاعف الرمس مبعامحت مضاعف يرتواح  7و 2تبعا ملعدل ااوز احلدود.
وتوزع مداخ حت هذا الرمس عىل الاحو التايل:
%75 لفائدة الصادوق الوبين للبيئة وإازاةل التلو .
%15 لفائدة اخلزياة العروم ة.
 %10 لفائدة البدلتت.
أ
 9-3الرمس عاىل الأكيااس البالسا ك ة املسا توردة واملصااعة حملياا :أأساس الارمس عاىل الكيااس البالسا ك ة
املس توردة واملصاعة حمليا مبودب املادة  53من قاانون املالياة 2004وا ي قادر ااااااا  10.5د للك لاو غارات
الواحد من الأكياس البالس ك ة املصاعة حمليا أأو املس توردة ومت ذص اااص حاصااااااااحت هذا الارمس للصاادوق
الوبين للبيئة وإازاةل التلو حلسااااااااااااااااب التخصيص اخلا رمق . 302/065
 0-3رمس رفع الافاتت املزنلية  :و أأدخل تعديالت جديدة عاىل هاذا الارمس مان خاالل قاانون املالياة لسا اة
2002ن مل حددت كام يح:
 211 د و  1000د س اوت بحت ذو اإس تعامل سكين.
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 1000 و  10000د س اوت ابلنس بة بحت ذو اإس تعامل ااري.
 2111 د و 31111د ابلنس بة ل ألرايض املعدة للتخيل.
71111 د و 711111د ابلنس بة ل ألنشطة الصااعية املاتلة لمكيات أأكرب من الافاتت.
 2-3الرمس عىل الزيوت والشحوت ويضري الشحوت:و أأسس هاذا الارمس مبوداب املاادة  07مان قاانون املالياة
لس اة  ،3110وحدد مبل الرمس ااا 73.211د عن لك بن مس تورد أأو مصاوع داخاحت الاوبن والايت تااجم
عن اإس تعاملها زيوت مس تعرةل أأت نصيةل هذا الرمس خفصص كام يح:
 %21 لفائدة الصادوق الوبين للبيئة وإازاةل التلو .
 %35 لفائدة البدلتت.
 %12 لفائدة اخلزياة العروم ة.
 0-3رمس يفزيي عىل عدت ذزين الافاتت املتعلقة اب ألنشطة الطبية :و أأسس هذا الارمس مبوداب املاادة 310
من قانون املالية لس اة  3113وحدد مبل الرمس مببل  30.111د عن لك بن مان الافااتت الطبية،والهاد
من هذا الرمس هو ذف ض الافاتت الضارة وامللوجة  ،أأما عن نصيةل هذا الرمس فتوزع كام يح:
 %12 لفائدة الصادوق الوبين للبيئة وإازاةل التلو .
 %12 لفائدة اخلزياة العروم ة.
 %10 لفائدة البدلتت.
 1-3الرمس الإضايف عىل امليا املس تعرةل ذات اس تعامل الصااعي :أأساس هاذا الارمس مبوداب املاادة  30مان
قانون املالية لس اة  3119ويفرئ هذا الرمس عاىل املياا أأو اخمللفاات الساائةل مان املصاانع والايت تلاو ابايط
وتراوح مبل الرمس  3111و  731.111ويتضاعف املبل من  7اإىل  2نسب جحم الساوائحت ودرجاة تلاو
ابيط أأما عن نصيةل هذا الرمس فتوزع كام يح:
 %21 لفائدة الصادوق الوبين للبيئة وإازاةل التلو .
%30 لفائدة البدلتت.
 %31 لفائدة اخلزياة العروم ة.
-9مؤطات التمنية املس تدامة يف اجلزائر :ومن أأمه مؤطات التمنية املس تدامة يف اجلزائر نذكر:
 7-9املؤطات الإقتصادية والإديعية :ويف عرئ ماودز لهاذ املاؤطات سا احاول التطارق اإىل تزاياد وتارية
الإس امثرات م يلة ةوعة من التحفزيات اجلبائية وهو ماسامه يف خلاق فار ااحت وابلتاايل ذفا ض معادلت
البطاةل.
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اإن نر السلطات اجلزائرية عىل سشجيع الإس امثر وتطاوير ابإذااذ جاةل الإداراءات والتادا ري ساامه وبشالك
كبري يف يسن املااخ الإس امثري وتطوير وهاو ماا أأد اإىل زتدة وتارية مناو املشااريع الإسا امثرية وابلتاايل خلاق
فاار اااحت دامئااة ومؤقتااة ،ولتوضاايح ذكل سنس ا تعرئ تطااور عاادد املشاااريع الإسا امثرية ومااد اإس ا تحدا ا
ملااصب الشاحت يف اجلزائر للفرتة  3173-3113من خالل اجلدول التايل:
اجلدول ( :)17تطور عدد املشاريع الإس امثرية وم اصب الشاحت املرافقة لها يف اجلزائر للفرتة 3173-3113
البيان
الس اوات
3113
3119
3110
3112
3110
3111
3112
3113
3171
3177
3173
اجملروع

تطور عدد املشاريع
الإس امثرية

القمية املالية للرشاريع
(مليون دياار)

عدد م اصب الشاحت
املس تحدجة

009
7903
101
111
7331
0133
0912
1179
9011
9032
7221
93.110

01.293
392.300
311.110
772.093
973.279
927.702
011.232
333.171
720.133
720.133
11.301
3.200.201

30.133
31.299
70.000
71.227
91.009
27.902
27.273
91.032
39.003
30.210
2.721
333.772

املصدر :الواكةل الوباية لتطوير الإس امثر  ،توزيع املشاريع الإس امثرية ()xxvi
http://www.andi.dz / consultée le;25/10/2015, a 10h
من خالل اجلدول الساا ق نالناظ أأن جحام الإسا امثرات الإداملياة وصاحت اإىل  93.110مرشاوع خاالل الفارتة
 3173-3113تلكفة مالية لإداميل املشاريع قدرت اا 3.200.201مليون دياار دزائري واكن لهذ الإسا امثرات
ا ألثر البال يف معدلت البطاةل ن مل سامه هذ الإس امثرات جمثعاة يف تاوفري ماا يقاارب  333.772م صاب
هاحت.
تطور معدلت البطاةل:اإن أأهمل البطاةل يف اجلزائر متعددة وتثزي إابرتفاع معدلهتا يف س اوات ال سعين ات مان
القرن املايض و داية الألف ايات اإل أأهنا عرف ترادعا فامي عد بسوب الس ياسة والربامج املاهتلاة والهادفاة للحاد
مما من قبحت السلطات الر ية اجلزائرية وهو مايوحض اجلدول التايل:
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اجلدول (:)13تطور معدلت البطاةل يف اجلزائر للفرتة 3170-3111
الوحدة  :مليون نسرة
البيان
الس اوات
3111
3117
3113
3119
3110
3112
3110
3111
3112
3113
3171
3177
3173
3179
3170

الفئة النشطة من عدد
السمن

القو العامةل

القو العابةل

نسب البطاةل
()%

2.037
2.202
/
2.103
3.011
3.033
71.771
3.303
71.972
71.200
71.273
71.007
77.039
77.309
77.029

0.721
0.333
/
0.020
1.132
2.100
2.203
2.230
3.700
3.013
3.191
3.233
71.711
71.122
71.393

3.277
3.993
/
3.112
7.013
7.002
7.307
7.912
7.703
7.113
7.110
7.103
7.329
7.712
7.370

%32.3
%31.9
/
%39.1
%71.1
%72.9
%73.9
%79.2
%77.9
%71.3
%71
%71
%77
%3.2
%71.0

املصدر (14h :)xxvii
الوبين ل إالنصائيات
وماهو مالنظ من خالل اجلدول السا ق هو أأن نس بة البطاةل يف اجلزائر لا  %71,0خاالل ساوثرب3170
أأي ما يعادل حنو  7,370مليون عابحت عن العرحت ماع نسا بة تفاوق  % 32دل الشا باب و أأزياد مان %70
دل اجلامعي  ،نسب معطيات ادليوان الوبين ل إالنصائيات.
نامية حصة السمن وتعزيزها يف اجلزائر :اإن التقدت ا ي ههد القطاع الصحي يعود ابدلرجة ا ألوىل اإىل تطبياق
الربامج التمنوية اليت اإنهتجهتا اجلزائر م ذ  3117اإىل غاية  ،3170أأل ويه برانمج الإنعاا الإقتصاادي وبارانمج
دمع المنو والربانمج امخلايس واليت مت عىل أأساسها اعايد خمططاات ااحت تعراحت عاىل يسا املاىظوماة الصاحية
ابلزتدة يف عدد التجهزيات واملنشأت وعدد املوظف هد تأأم وضع حصي د اد للسامن،وعلي مفان خاالل
مامت التطرق من خمصصات الإنفاق عىل قطاع الصحة س احاول فامييح التطرق ألمه ا إل ازات املادية للقطااع
يف اجلزائر خالل فرتة تاف ذ الربامج التمنوية و د من أأمه ا إل ازات املادية ما هو موحض يف اجلدول التايل :
http://www.dgppmf.gov.dz consultée le;09/09/2015, a
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اجلدول رمق (:)19تطور ا ازات املادية لقطاع الصحة يف اجلزائر للفرتة ()3113-7333
ا ازات املادية
املس شف ات
العيادات املتعددة اخلدمات
املراكز الصحية
قاعات العال

الفرتة

الفرتة

اجملروع

3110-7333

3113-3112

79

39

الفرتة 3113-7333
90

21

29

799

79

730

303

030

013

7130

املصدر  :مصاحل الوزير ا ألول ،امللحق  10من يان الس ياساة العاماة للحكومة،امجلهورياة اجلزائرياة ادلميقرابياة
الشعبية  ،اجلز أ
ائر،أكتوبر)xxviii( 3171
www.premier –ministre.gov.dz, consultée le;21/08/2014, a 14h
ماان خااالل معطيااات اجلاادول السااا ق نالنااظ يساان واحض يف الهيااالك واملنشااأت الصااحية مفااا يقااق ماان
مس شف ات يف بارانمج الإنعاا الإقتصاادي تضااعف يف بارانمج ادلمع الإقتصاادي واكن اإدااميل املس شاف ات
املاجزة يف الربانجم هو  90مس شف وههدت فرتة الربانجم زتدة واحضة يف العيادات املتخصصة واملتعاددة
اخلدمات وكذا قاعات العال .
اخلااة :ما ميك اا اإس ت الص يف هناية هذ ادلراسة هو أأن اقتصاد ا ألخرض لايس اديال للتمنياة املسا تدامة أأو
حيحت حملها حت اإن مفهوت التمنية املس تدامة لن يتحقق اإل عن بريق الرتوجي ل إالقتصاد ا ألخرض.
اجلزائر وكاريها من ادلول سع اإىل اإنهتا فكرة الإقتصاد ا ألخرض من أأجحت يق اق التمنياة املسا تدامة وساع
من خالل اإصالحاهتا اإىل اإنهتا ةوعة من الوسائحت والإدراءات اكإس تحدا ةوعة من املؤسسات والصااديق
واليت من ا ا نامية ابيط من التلو وكذا اويحت املشاريع البية ة .
ومن خالل ما مت التطرق اإلي فاإن وادر الإنتقال حنو الإقتصاد ا ألخرض د أأت تلوح يف ا ألفق من خالل خاالل
اإعيدها عىل الرضائب البية ة واليت اإن اكنا هتاد ليشاء اإمناا هتاد اإىل نامياة البيئاة مان التلاو كاام أأهناا
أأعثدت أأيضا عىل اإصالح قطاعات أأخر ودعلها صديقة للبيئة مل ي سن لاا التطرق اإهيا يف حب اا هذا اكلإعايد
عىل الطاقة الشرس ية وإا از السدود....وغريها من الربامج اخلرضاء.
واوما فقد نقق اجلزائر نتاا ميكان اإس تحسااهنا فاامي تعلاق ابلإقتصااد ا ألخرضا والتمنياة املسا تدامة غاري أأن
هااك عوائق وعراق حت تقف كعقبة أأمات يق قهام،مما سس تدعي املزيد من هجود الإصالح من أأجحت يق اق أأهادا
الإقتصاد ا ألخرض مبا يقود اإىل يق ق التمنية املس تدامة.
قامئة املرادع:
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i-

United Nations Environment Programme, using indicators for green economy policymaking, 2014, P 3.
ii- steven stone,The role of green economy in sustainable development, 7-8 october ,2010, p 22.
& iii- Adrian C.Newten & Elena Cantarello, An introduction to the green economy (Science, systems
sustainability), First published, Routledge, New York, 2014, P 3
 - ivحقات وهيبة ،طقرق ري،اقتصاد اخرضا ملواهجاة التحادتت البية اة وخلاق فار ااحت"مشااريع اقتصااد اخرضا يف اجلزائار"،جماةل
البحو الإقتصادية واملالية،العدد السادس،لكية العلوت الإقتصادية ،التلارية وعلوت ال س يري،جامعة أأت البوايق اجلزائر .093
 - vالإدارة العامااااااة لقتصااااااادتت البيئااااااة ونىظاااااام الإدارة البية ة،الإقتصاااااااد ا ألخرضاااااا،وزارة البيئااااااة،هجاز هااااااؤون البيئة،مرصاااااا،
http://www.eeaa.gov.eg/ar-eg/
لت
 - viساندي صربي ا والسعد،وأخرون،اقتصااد ا ألخرضا و أأثار عاح ا منياة املسا تدامة يف ضاوء ااارب عاض ادلول:دراساة حااةل مرصا،املركز
ادلميقرابي العريبhttp://democraticac.de،
 - viiعاياااد رايض خ فر،اقتصااااد البيااا " اقتصااااد ا ألخرضااا" جماااةل أأسااا يوط لدلراساااات البية اااة ،العااادد التاساااع وال الجون،جاااانفي
،3170مرص21 ،20 ،
لت
أ
أ
- viiiساندي صربي ا والسعد،وأخرون،اقتصاد الخرض وأثر عح ا منية املس تدامة يف ضوء اارب عض ادلول:دراسة حاةل مرصا،مردع سا بق
ذكر http://democraticac.de،
أ
وم
 - ixاجمللس اقتصاد واديع  ،اقتصاد اخرض فر خللق الرثوة اصب الشاحت ,أفريحت 02 , 3170
 - xدمحم ساححت،دمحم بال  "،أأمهية الطاقة املتلددة يف نامية البيئة ألجاحت التمنياة املسا تدامة" ،جماةل البانمل،العادد ،10لكياة العلاوت الإقتصاادية،
التلارية وعلوت ال س يري،ورقةل ،اجلزائر .3112
 - xiالإدارة العامة لقتصادتت البيئة ونىظم الإدارة البية ة،الإقتصاد ا ألخرض،مردع س بق ذكر http://democraticac.de .
xii- J.Kozlowski and G.Hill,Towards planning for Sustainable Development,A Guide for the Ultimate
Environmental Threshold (UET) Method, Ashgate publications, Sydney, 1998, P 0
 -xiiiاللجااااة العاملياااة للبيئاااة والتمنياااة(،مسااا تقبلاا املشااارتك)،ترجاااة دمحم اكماااحت عار ،سلساااةل عاااامل املعرفاااة،اجمللس الاااوبين لل قافاااة والف اااون
والدأب،الكوي ،عدد  703أ،أكتوبر 03 ،7323
 - xivدمحم صاااااحل الشاااا يالا،الاثر اقتصااااادية واملاليااااة لتلااااو البيئااااة ووسااااائحت امحلايااااة مما،الطبعااااة ا ألوىل،مطبعااااة الإهااااعاع الف يااااة،
الإسك درية،مرص.71 3113،
لت
-xvساندي صربي ا والسعد،وأخرون،اقتصاد ا ألخرض و أأثر عح ا منية املس تدامة يف ضوء اارب عاض ادلول:دراساة حااةل مرصا،مردع سا بق
ذكر http://democraticac.de،
لت
-xviنساونة عبدالاين،امحلايااة القانونياة للبيئااة يف اإباار ا منيااة املسا تدامة ،أأبروحة مقدماة لايااحت درجاة دكتااورا علاوت يف احلقوق،ذصااص قاانون
أأعامل،لكية احلقوق والعلوت الس ياس ية،جامعة دمحم خ رض بسكرة،اجلزائر.90 3179/3173
-xviiدوجالس موسشي ،مبادئ التمنية املس تدامة،الطبعة ا ألوىل،ادلار ادلولية ل إالس امثرات ال قاف ة،مرص30 ،3111،
-xviiiلكود فوسلري،و يرت دميس،ترجة:عال أأمحد صالح،اإدارة البيئة من أأجحت دودة احلياة،مركز اخلربات املهاية ل إالدارة ،مرص.27 ،3117،
-xixجيحت باهر،الافط و التمنية املس تدمية يف ا ألقطار العرية،املعهد العريب للتخطيط ،الكوي 19 ،7331،
-xxنسونة عبدالاين،امحلاية القانونية للبيئة يف اإبار التمنية املس تدامة،مردع س بق ذكر 92 ،91 ،
-xxiساندي صربي ا والسعد،وأخرون،اقتصاد ا ألخرض و أأثر عح التمنية املس تدامة يف ضوء اارب عض ادلول:دراسة حااةل مرصا،مردع سا بق
ذكر http://democraticac.de،
xxii- Jhttp://www.akhbarona.com/writers/76258.html#ixzz52sVPUWRo
 -xxiiiأأمحد بشارة،التمنية املس تدامة،مفهو ا ،أأ عادها ومؤطاهتاhttp://www.masralarabia.com ،
-xxivاجلريدة الر ية للجرهورية اجلزائرية ادلميقرابية الشعبيةالعدد،27الصادرة تارخي /31يونيو.3113
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