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:ملخص
يهدف االقتصاد االخضر إلى تحقيق التنمية املستدامة من خالل انجاز مشاريع واستثمارات
 وتوضح هذه الدراسة، باستخدام تكنولوجيات حديثة في مجال الطاقات النظيفة،خضراء صديقة للبيئة
 وخلصت الدراسة أن الجزائر،أهم الفرص والتحديات التي تواجه الجزائر لتحقيق التنمية املستدامة
.تتوفر على إمكانيات هامة في قطاع االقتصاد األخضر من شأنها املساهمة في تنويع االقتصاد الوطني
. االستثمارات الخضراء، التنمية املستدامة، االقتصاد األخضر:كلمات مفتاحية
Q49 ؛Q42 ؛Q01؛P28 :JEL تصنيفات
Abstract:
The green economy aims to achieve sustainable development through the
achievement of projects and green investments, using modern technologies in the field of
clean energies. This study shows the opportunities and challenges facing Algeria to achieve
sustainable development for the green economy, and concluded that Algeria has potential in
this sector which can contribute to diversification of the national economy.
Keywords: green economy, sustainable development, green investment.
JEL Classification Codes : Q 49, Q42, Q01, P28.
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 .1مقدمة
االقتصاد األخضر نموذج جديد من نماذج التنمية االقتصادية السريعة النمو ،يقوم
أساسا على معالجة العالقة املتبادلة ما بين االقتصاديات اإلنسانية والنظام البيئي الطبيعي،
واألثر العكس ي للنشاطات اإلنسانية على التغير املناخي ،ويحتوي على الطاقة الخضراء التي يتم
توليدها على أساس الطاقات املتجددة ،بدال من الطاقة األحفورية ،ومن بين أسباب االهتمام
باالقتصاد األخضر هو اعتباره نشاط اقتصادي صديق للبيئة وأهم مسارات التنمية املستدامة
ملساهمته في تحقيق التكامل بين أبعادها البيئية واالجتماعية واالقتصادية والتقنية.
 .1.1إشكالية البحث:
مما سبق سيتم عبر هذه الورقة البحثية اإلجابة عن اإلشكال التالي :كيف يساهم االقتصاد
األخضرفي تفعيل التنمية املستدامة بشكل عام ،وبالجزائرعلى الخصوص؟
 .2.1فرضية البحث:
تتمثل فرضية البحث في :يساهم االقتصاد األخضر في تحقيق التنمية املستدامة املنشودة
في الجزائر.
 .3.1هدف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى إبراز أهمية االقتصاد األخضر كمسار لتحقيق التنمية املستدامة وعرض
أهم املبادرات الوطنية املتخذة في املسار املخضر بهدف تحقيق تنمية مستدامة.
 .4.1منهجية الدراسة:
لإلجابة على اإلشكال املطروح واإلملام بمضمون الدراسة تم تقسيم البحث إلى ثالث محاور
أساسية وهي:
•

اإلطار املفاهيمي لالقتصاد األخضر والتنمية املستدامة.

•

رهانات االقتصاد األخضر من أجل تنمية مستدامة في الجزائر.

• إستراتيجية الجزائر في تبني االقتصاد األخضر.
 .2اإلطاراملفاهيمي لالقتصاد األخضروالتنمية املستدامة
 .1.2مفهوم االقتصاد األخضر:
ظهر مفهوم االقتصاد األخضر على الساحة العاملية خالل السنوات القليلة املاضية،
ونوقشت فكرته في طروحات التنمية املستدامة وتقليل الفقر ،كما يمكن إدراك مفهومه من خالل
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التحليالت والنقاشات املركزة على العالقة والتفاعل بين اإلنسان واالقتصاد) التنمية (والبيئة
)الطبيعة( ،وارتباطه بمفهوم التنمية املستدامة و أهم مراحل ظهوره هي :
 سنة  :1982تم إنشاء الجمعية العامة املعنية بالبيئة والتنمية" لجنة بورتالند" ،استهدفت دراسةالعالقة بين التنمية والبيئة ،وبعد خمس سنوات من إنشائها نشرت تقريرها املشهور بعنوان
"مستقبلنا املشترك "موضحا العالقة املتالزمة بين التنمية والبيئة كما أكد على استحالة الفصل
بينهما.
 سنة  :1992انتشر مفهوم التنمية املستدامة بشهرة في مؤتمر البيئة والتنمية الذي عقدته األمماملتحدة ،وفيه أصدرت الحكومات "إعالن ريو" ،الذي يحث الدول على التعاون على النشر والترويج
إلقامة نظام اقتصادي دولي منفتح ،يساهم في تحقيق نمو اقتصادي لكل دول العالم .كما تم
إصدار منشوران ،قاما ألول مرة بتقديم مفهوم االقتصاد األخضر أولهما بعنوان Blueprint for a
»« green Economyوهو مخطط تفصيلي لالقتصاد األخضر إلبراز الترابط بين التنمية
االقتصادية والبيئة وفهم التنمية املستدامة ،والثاني بعنوان »«The Green Economyتطرق إلى
العالقة بين االقتصاد والبيئة من نطاق أوسع.
 سنة  :2008أين شهد العالم األزمة املالية الشهيرة ،وتراجع الجهود الساعية إلى بلوغ األهدافاإلنمائية وتحقيق التنمية املستدامة ،ما أدى بالعديد من الدول والحكومات إلى إعادة النظر في
املفاهيم والنماذج االقتصادية التقليدية املتعلقة بالثروة واالزدهار التي أثبتت فشلها ،وشجع ذلك
على الدراسة والبحث عن مخاطر يمكن مصادفتها في املستقبل القريب ،ما اظهر املخاطر الطبيعية
و تأثيراتها وبالتالي االعتراف بمخاطر التغيير املناخي وتدهور النظام االيكولوجي ،وأطلق برنامج
البيئة في هذا اإلطار مبادرة شاملة حول االقتصاد األخضر سنة ،2008وضعت السياسات العامة
ومسارات العمل لتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة .
 سنة : 2010تم انعقاد الدورة االستثنائية الحادية عشر ملجلس إدارة برنامج األمم املتح ـ ـ ـدةللبيئة )املنتدى البيئي الوزاري العاملي بإندونيسيا(  ،أين أتاح الفرصة ملناقشة قضايا البيئة ضمن
النظام املتعدد األطراف ،وبرز موضوع االقتصاد األخضر كأهم املواضيع ،وخلصت الدورة أن
االقتصاد األخضر هو الطريق الصحيح نحو اقتصاد عاملي أكثر قوة ونظافة وإنصاف ،وشرطا
أساسيا إلرساء قواعد وأسس اقتصادية أكثر استقرارا ( .قحام  ،2016،صفحات )438-437
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 1.1.2تعريف االقتصاد األخضر:
ّ
عرف برنامج األمم املتحدة للبيئة( )UNEPاالقتصاد األخضر بأنه"االقتصاد الذي ينشأ مع
تحسن الوجود اإلنساني والعدالة االجتماعية ،عن طريق تخفيض املخاطر البيئية ،أما تعريفه
البسيط فهو االقتصاد الذي تتواجد به نسبة صغيرة من الكربون ،ويتم فيه استخدام املوارد
بكفاءة "،كما أن النمو في الدخل والتوظيف يأتي عن طريق االستثمارات العامة والخاصة املخفضة
النبعاثات الكربون والتلوث ،مع تدعيم كفاءة استخدام املوارد والطاقة ،وتمنع خسارة التنوع
البيولوجي ،وهذا ال يتحقق إال من خالل إصالح السياسات والتشريعات املنظمة لذلك(.خنفر،
 ، 2014ص )55
وقد استحدث برنامج األمم املتحدة للبيئة تعريفا ًّ
عمليا لالقتصاد األخضر بأنه "االقتصاد
الذي ينتج عنه تحسن في رفاهية اإلنسان ،وتحقيق ملبدأ املساواة االجتماعية ،في حين يقلل بصورة
ملحوظة من املخاطر البيئية ،ويخفض من معدالت ندرة املوارد اإليكولوجية ،مع العناية في الوقت
ّ
بالحد من املخاطر البيئية وحاالت الشح اإليكولوجي( .الفقي ، 2014 ،ص ) 5
نفسه
كما ّ
عرفه Karl Burkartبأنه" اقتصاد يستند إلى ست قطاعات رئيسية هي :الطاقة
املتجددة ،البناء األخضر ،وسائل النقل النظيفة ،وإدارة املياه ،وإعادة تدوير املياه الثقيلة ،وإدارة
األراض ي" ،وهو تعريف لم يعن بالبعد البشري (الفقي،2014 ،ص  ،)5ومفهوم االقتصاد األخضر ال
يحل أو يعوض مفهوم التنمية املستدامة ،بل يزيد من القناعة بأن تحقيق التنمية املستدامة لن
يتحقق إال باعتماد فكرة االقتصاد األخضر في ظل الدمار الذي لحق بالبيئة نتيجة عقود التنمية
السابقة( .مختار ، 2017 ،ص) 569
فاالقتصاد األخضر يهدف إلى تعزيز الترابط بين االقتصاد والبيئة والتنمية املستدامة،
باعتماد سياسات اقتصادية فاعلة للحفاظ على البيئة والحد من تدهورها نتيجة التغيرات املناخية
التي باتت تهدد الصحة والحياة بصورة عامة ،والسعي نحو الحد من آثار الفقر وتوفير العمل
الالئق وتحقيق الحد األدنى من مستوى املعيشة باستخدام مصادر الطاقة البديلة.
 2.1.2خصائص االقتصاد األخضر:
هناك مجموعة من الخصائص يتميز بها االقتصاد األخضر نذكر أهمها ( :مختار،2017 ،
ص )568
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•

االقتصاد األخضر وسيلة لتحقيق التنمية املستدامة من خالل تيسيره لتحقيق التكامل بين
أبعادها األربعة :األبعاد البيئية واالجتماعية واالقتصادية والتقنية اإلدارية؛

•

ضرورة تطبيق مبادئ املسؤوليات املشتركة بين األجهزة املعنية للدولة لالنتقال الطوعي نحو
االقتصاد األخضر؛
ينبغي أال ُيستخدم االقتصاد األخضر كوسيلة لفرض قيود تجارية أو شروط على املعونة أو

•

تخفيف الدين ،ويعالج االقتصاد األخضر التشوهات التجارية مثال اإلعانات الضارة بيئيا؛
• يجب أن يرتكز االقتصاد األخضر على كفاءة املوارد البشرية وعلى أنماط االستهالك واإلنتاج
املستدام.
 3.1.2أسباب التحول إلى االقتصاد األخضرومتطلباته :
أ .أسباب التحول إلى االقتصاد األخضر :لظهور مبادرة االقتصاد األخضر أسباب أهمها هي:
•

األزمة املالية سنة  ،2008وتعد أسوء أزمة مالية منذ الكساد الكبير ،تعود أسبابها إلى قيام
العديد من املؤسسات املالية باملبالغة في حجم أصول املديونية باملقارنة بما تملكه من
أصول ملكية ،باإلضافة إلى توسع البنوك في اإلقراض ،ما نتج عنها زيادة ديون الحكومات
وضغوط على الصناديق السيادية ،وارتفاع معدالت البطالة والفقر في العديد من بلدان
العالم.

•

أزمة الغذاء العاملي :والتي ازدادت حدتها خالل السنوات األخيرة بسبب ارتفاع أسعار السلع
الغذائية األساسية نتيجة زيادة تكاليف اإلنتاج ،والتوسع الكبير في قطاع الوقود الحيوي
ونتيجة لذلك ارتفع عدد األشخاص املعرضين لخطر الجوع وسوء التغذية في العالم إلى ما
يقارب مليار شخص.

•

األسباب البيئية :البيئة هي ذلك النظام الفيزيائي والبيولوجي الذي يحي فيه اإلنسان
والكائنات األخرى ،وهي كل متكامل وان كانت معقدة تشتمل على عناصر متداخلة ومترابطة.

•

فقضايا البيئة لم تعد تخص العلوم الطبيعية فحسب في تحليل الظواهر البيئية وإنما
تجاوزتها إلى أخذ أبعاد اقتصادية وتمويلية واجتماعية ،وأصبحت تكاليف الخسائر في املوارد
الطبيعية الناجمة عن النشاط الصناعي محل اعتبار ،وتقع اليوم تحت مسمى القضايا
البيئة ،بدءا بتلوث الغالف الجوي واستنفاذ طبقة األوزون ،وتغير املناخ والتلوث البحري،
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وتدهور األرض وتصحرها وتدهور الغابات ،واالنتهاء بخسارة التنوع البيولوجي واملخلفات
الكيماوية السامة والنفايات الخطيرة( .خفار  ،2016 ،ص )90
ب .متطلبات التحول إلى االقتصاد األخضر :يتطلب مسار التحول نحو االقتصاد األخضر ما يلي:
•

مراجعة السياسات الحكومية وإعادة تصميمها لتحفيز التحوالت في أنماط اإلنتاج
واالستهالك واالستثمار ،واالهتمام بالتنمية الريفية بهدف تخفيف الفقر في الريف مع زيادة
املوارد؛

•

االهتمام بقطاع املياه وضبط استخدامها وترشيدها ومنع تلوثها؛

•

العمل على االستثمارات املستدامة في مجال الطاقة ٕوإجراءات رفع كفاءة الطاقة النظيفة؛
وضع استراتيجيات مخفضة الكربون للتنمية الصناعية واعتماد تكنولوجيات اإلنتاج األكثر
كفاءة في املصانع الجديدة؛

•

• التصدي ملشكلة النفايات البلدية الصلبة واستثمارها بما هو مفيد وصديق للبيئة( .خنفر،
 ،2014ص )56
 .2.2مفاهيم أساسية حول التنمية املستدامة:
 1.2.2تعريف التنمية املستدامة:
اكتسب مصطلح التنمية املستدامة اهتماما عامليا كبيرا بعد ظهور تقرير لجنة بريت الند،
الذي صاغ أول تعريف لها ،بأنها التنمية التي تلبي االحتياجات الحالية دون املساومة على قدرة
األجيال املقبلة في تلبية حاجاتهم ،وال شك أن هذا يهدد بعدم استمرارية التنمية في املستقبل،
فالحفاظ على قاعدة املوارد الطبيعية يؤدي إلى تحقيق التقدم االقتصادي واالجتماعي املنشود.
(حسونة عبد الغني ، 2013 ،ص) 23
والتنمية املستدامة تحدث من خالل إستراتيجية تتخذ التوازن البيئي كمحور ضابط لها،
التوازن الذي يهدف إلى رفع معيشة األفراد من خالل النظم السياسية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية املحافظة على تكامل اإلطار البيئي( .نهى الخطيب، 2000 ،ص) 22
ومن هذه التعاريف تعرف بأنها :التنمية الهادفة لتلبية االحتياجات االقتصادية واالجتماعية
والبيئية لألجيال الحاضرة والحفاظ على حقوق األجيال املستقبلية باالستخدام العقالني والرشيد
للموارد الطبيعية والبيئية واالقتصادية.
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 2.2.2خصائص التنمية املستدامة:
لقد أعلن عام  1992عن خصائص التنمية املستدامة التي تتلخص فيما يلي:
• إن التنمية املطلوبة ال تسعى لتقدم بشري موصول في أماكن قليلة لسنوات معدودة وإنما
للبشرية جمعاء على امتداد املستقبل البعيد؛
•

يعد البعد الزمني هو األساس في التنمية ،وهي تنمية طويلة املدى تعتمد على تقدير إمكانات
الحاضر ،ويتم التخطيط لها ألطول فترة زمنية مستقبلية يمكن خاللها التنبؤ باملتغيرات؛

• من أولوياتها تلبية الحاجات األساسية والضرورية من الغذاء وامللبس والتعليم والخدمات
الصحية ،وكل ما يتعلق بتحسين نوعية حياة البشر املادية واالجتماعية ،وتضع تلبية
احتياجات األفراد في املقام األول؛
• تراعي الحفاظ على املحيط الحيوي في البيئة الطبيعية سواء عناصره أو مركباته األساسية،
وهي تنمية تشترط عدم استنزاف قاعدة املوارد الطبيعية في املحيط الحيوي بما يضمن
استمرار الحياة( .الخولي ،1999 ،صفحات ) 50 -44
 3.2.2أبعاد التنمية املستدامة:
تتمثل أبعاد التنمية املستدامة فيما يلي( :مختار ،2017 ،ص)573
•

البعد البيئي :يعنى بحماية الثروات الطبيعية واالستخدام األمثل للموارد خاصة غير
املتجددة.
البعد االقتصادي :بالنسبة للدول املتقدمة يتعلق بخفض استهالك الطاقة ،أما بالنسبة
للدول املتخلفة فهو يعنى بتوظيف املوارد من أجل رفع مستوى املعيشة والحد من الفقر.
البعد االجتماعي :يشير إلى السعي من أجل استقرار النمو السكاني ،ورفع مستوى
الخدمات الصحية والتعليمية خاصة في املناطق الريفية.

•

البعد التكنولوجي :بمعني نقل املجتمع إلى عصر الصناعات النظيفة التي تعتمد تكنولوجيا
صديقة للبيئة ،وتنتج الحد األدنى من الغازات امللوثة والضارة بطبقة األوزون ،والبحث عن
مصادر الطاقة البديلة كاستخدام الطاقة الشمسية واستبدال الوقود بالكهرباء في عربات
النقل

•
•
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 4 .2.2مبادئ التنمية املستديمة وأهدافها:
أ .مبادئ التنمية املستدامة :إن العالقة األساسية بين النمو والبيئة أدت إلى تحديد املبادئ التي
قام عليها مفهوم التنمية املستدامة وهي( :غنيم ، 2007 ،ص )30
•

استخدام أسلوب النظم في إعداد وتنفيذ خطط التنمية املستديمة كشرط أساس ي ،وذلك
الن البيئة اإلنسانية هي نظام فرعي من النظام الكلي ،ولهذا تعمل التنمية املستدامة من
خالل هذا األسلوب إلى تحقيق النظم الفرعية بشكل يؤدي إلى توازن بيئة األرض عامة،
بالحفاظ على حياة املجتمعات من جميع النواحي :االقتصادية والبيئية واالجتماعية ،دون
وجود تأثيرات سلبية متعاكسة بين هذه الجوانب؛

• يتطلب تحقيق التنمية املستدامة توفير شكل مناسب من أشكال الالمركزية التي تمكن
الهيئات الرسمية والشعبية واألهلية والسكان بشكل عام من املشاركة في إعداد وتنفيذ
ومتابعة خططها (املشاركة الشعبية).
ب .أهداف التنمية املستدامة :تسعى التنمية املستدامة من خالل آلياتها ومحتواها إلى تحقيق
جملة من األهداف تتمثل أهمها في:
•

ت حقيق نوعية حياة أفضل للسكان من خالل التركيز على العالقات بين نشاطات السكان
والبيئة ،والتعامل مع النظم الطبيعية ومحتواها على أساس حياة اإلنسان وتكوين عالقة
تكامل وانسجام؛
االستغالل واالستخدام العقالني للموارد املحدودة دون استنزافها أو تدميرها؛

•

ربط التكنولوجيا الحديثة بأهداف املجتمع وتوعيته بأهمية التقنيات املختلفة في املجال
التنموي ،لتحسين نوعية حياته ،دون أن يؤدي ذلك إلى مخاطر وآثار بيئية سالبة ،وإيجاد
حلول مناسبة لها؛

•

تحقيق نمو اقتصادي تقني يحافظ على الرأسمال الطبيعي الذي يشمل املوارد الطبيعية
والبيئية بتطوير املؤسسات والبني التحتية ،واإلدارة املالئمة للمخاطر والتقلبات ،لتأكيد
تقاسم الثروات بين األجيال املتعاقبة وفي الجيل نفسه( .غنيم  ، 2007،ص) 28

•
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 .3رهانات االقتصاد األخضرمن اجل تنمية مستدامة في الجزائر
االقتصاد األخضر نهج مبني على دمج السياسات االقتصادية الكلية واألهداف االجتماعية
والبيئية لهذه السياسات ،والجزائر تسعى على غرار باقي دول العالم إلى االنتقال التدريجي نحو
االقتصاد األخضر لقدرته على تحقيق أهداف التنمية املستدامة وخلق فرص الشغل الخضراء،
ودعم النمو االقتصادي.
 1.3الجهود الوطنية لتبني مساراالقتصاد األخضر:
 1.1.3مجال الطاقة:
الطاقات املتجددة هي طاقات مستمدة من املصادر الطبيعية كالشمس والرياح واملياه
واألمطار وحرارة جوف األرض(دالي،2002،ص ،)7البديل األمثل للطاقات االحفورية ،باعتبارها
مصادر طاقوية نظيفة ومتوفرة في الطبيعة وغير قابلة للنضوب ،ال ينتج عنها تلوث بيئي ،والجزائر
مهدت لديناميكية الطاقة الخضراء بإطالق برامج طموحة من بينها البرنامج الوطني لتطوير
الطاقات املتجددة والفعالية الطاقوية (لحسين، 2018،ص  ،)17للفترة من  2015إلى غاية .2030
الجدول  :1أهم مشاريع الطاقات املتجددة في الجزائرللفترة ()2030-2015
الوحدة ( ميغاواط)
الطاقة الرياحية
الطاقة الكهروضوئية
دمج الكتلة الحيوية
التوليد املشترك
للطاقة
الطاقة الحرارية
االرضية
الطاقة الشمسية

الفترة 2020-2015
1010
150
360

الفترة 2030-2021
4000
2000
250
640

املجموع
5010
2000
400
1000

05

10

15

300

10575

13575

(Source :)www.energy.gov.dz /,2016, p11
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يتوقع من هذا البرنامج تكوين موارد طاقوية متجددة بحوالي  22ألف ميغاواط إلنتاج
الكهرباء ،فاالستهالك الوطني للكهرباء من حصة الطاقات املتجددة انتقل من %2سنة  2011إلى
 %5عام  ،2015ويتوقع ارتفاعها إلى  %14لسنة  2020و  %40سنة ( 2030االمم املتحدة،2016 ،
ص ،)9لتحسين الخدمات والبنية التحتية ،وتطوير جودة الحياة ،وضعت هذه السياسات املتعلقة
بتطوير الطاقات املتجددة ضمن اطر قانونية ونصوص تنظيمية ،خصصت لها الحكومة أولوية
البحث والتكوين العلمي لتجعل هذا القطاع حافزا حقيقيا ،من خالل إنشاء مراكز البحث العلمي:
مركز تطوير الطاقات املتجدد) ،(CDERوحدة تطوير معدات الطاقة الشمسية ) ،(UDESوحدة
األبحاث التطبيقية املتجددة)، (URQERوحدة األبحاث في مجال الطاقة املتجددة في األراض ي
الصحراوية ) ،(URERMSاملعهد الجزائري للطاقات املتجددة (.بريكة ،2017 ،ص.)45
الجدول  :2أهم املشاريع املنجزة وقيد االنجازللطاقات املتجددة في الجزائر
الطاقة املولدة
املوقع
اسم املشروع
حاس ــي الرمل  150ميغاواط ) )NEAL
مشروع  SPP1للرياح
 102ميغاواط (سونلغاز)
أدرار
مزرعة كابيرتين للرياح قيد االنجاز
 5ميغاواط
الطاقة الحرارية لألرض
 20ميغاواط
خنشلة
مشروع خنشلة للرياح
80ميغاواط
املغير
مشروع SPP2للطاقة الشمسية املركزة
 70ميغاواط
نعمة
مشروع  SPP3نعمة
 70ميغاواط
حاس ي الرمل
مشروع SPP4
 150ميغاواط
العويد
مشروع العويد
املصدر( :املركز اإلقليمي للطاقة املتجددة و كفاءة الطاقة  ،2012 ، RCREEص)3
 2.1.3املياه:
التزود باملياه الصالحة للشرب من أهم تحديات التنمية املستدامة وجزء أولي من السياسة
العامة ،وتصنف الجزائر ضمن الدول األكثر فقرا في العالم من حيث اإلمكانيات املائية ،ترتب تحت
الحد األدنى للندرة املائية التي يحددها البنك الدولي ب 1000م/3للفرد في السنة (بن حميدة،
 ،2016ص ،)49لذلك الحكومة اهتمت بهذا القطاع بطرح عدة برامج في إطار حماية البيئة،
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واملحافظة على األمن املائي ،وخصصت غالف مالي2000مليار دينار( 27مليار دوالر)لقطاع املاء
والتطهير ،وإعادة تأهيل شبكات التموين باملياه الصالحة للشرب وشبكات صرف املياه ،وربط
السكان بالشبكة العمومية للماء الشروب والشبكة العمومية للتطهير ،بإنجاز 239محطة جديدة
للتطهير ،مكنت من بلوغ قدرة تطهير ب 1.2مليار م 3سنويا سنة  ،2014مقابل مابين 660
و750مليون م 3سنويا سنة ( 2010االمم املتحدة ،2016،ص ،)7وهناك مشاريع أخرى في األفق
بعدد  69محطة للتطهير في طور االنجاز في إطار التعاون بين االتحاد األوروبي والجزائر و عمال
باتفاقية برشلونة التي تنص على إزالة تصريفات مياه الصرف الصحي في البحر بهدف حفظ
الصحة و البيئة.
الجدول  :3تطورانجازات املاء والتطهير()2015-1999

املصدر( :األمم املتحدة ،اللجنة االقتصادية إلفريقيا ،مكتب شمال إفريقيا ،2016 ،ص)8
إال أن هذه التدخالت واالنجازات لم تتسم باالنتظام مما أدى إلى تآكل التربة وتدهور
األراض ي وتلوث املاء والتملح وأثرت هذه املشاكل على إنتاجية املحاصيل في الجزائر خاصة.
 3.1.3الزراعة املستدامة:
تعتبر الزراعة جزء ال يتجزأ من التنمية املستدامة ،وهي الزراعة التي تحافظ على املوارد
الطبيعية وتحميها باإلدارة الفعالة واالستخدام العقالني لها ،والسياسة الزراعية في الجزائر تفتقر
للتوجه التكاملي لتعزيز التطور وتخفيف حدة الفقر خاصة في املناطق الريفية ،بسبب البنية
املؤسساتية والتنظيمية الهزيلة والخدمات اإلرشادية املنعدمة ،وهمش صغار الفالحين ووقوعهم في
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الديون ،إلى جانب تدهور األراض ي الزراعية بفعل عوامل االنجراف واستنزاف التربة والتوسع
العمراني وضعف البحوث في مجال الزراعة.
فقطاع الزراعة في الجزائر يعاني من محدودية املساحات الفالحية التي ال تتجاوز%3.5من
املساحة اإلجمالية ،منها %2.6أراض ي مروية ،وتستهلك أكثر من 3.94مليار م 3من املياه الطبيعية
املتوفرة ،ويشغل حاليا في قطاع الفالحة حوالي  1.2مليون شخص ،ما يمثل  %8.7من اليد العاملة
في البالد ،بعدما كان ُيشغل  2.5مليون عامل سنة  ،2013منهم  1.9مليون دائمون والباقي عمالة
موسمية (الكحال.)2017،
 4.1.3قطاع النقل واملواصالت:
قطاع النقل في الجزائر مستهلك كبير للطاقة وعديم الكفاءة ،وهو مسؤول عن انبعاثات
الغازات امللوثة بنسبة  %22لـ )(CO2و %57.7غاز ثاني أكسيد النيتروجين إلى جانب ملوثات غازية
أخرى ،تتسبب في االحتباس الحراري وأهم أسبابها هو التمدد العمراني والزيادة املستمرة لعدد
املركبات ،وكذا رداءة نوعية الوقود وكثرة عدد السيارات القديمة ،غير أن الحكومة نتيجة لذلك
قامت بوضع عدة خطط و استراتيجيات قطاعية لتنمية القطاع بانجاز العديد من املشاريع أكثر
كفاءة و فعالية و أصبحت شبكة الطرق الجزائرية من أكبر الشبكات األكثر كثافة في القارة
اإلفريقية ،يقدر طولها ب  112 696كلم من الطرق ،وهي في تطور مستمر بفضل برنامج تحديث
الطرقات السريعة نذكر منها:
• إنجاز الطريق السيار شرق غرب الذي يبلغ  1 216كلم ،واإلطالق القادم ملشروع انجاز
الطريق السيار للهضاب العليا بطول  1020كلم؛
•

•

شبكة السكك الحديدية تقدر ب  2.150كلم ،هذه الشبكة مجهزة ب أكثر من  200محطة
تغطي خاصة شمال البالد ،منها 299 :كلم سكك مكهربة 305 ،سكك مزدوجة1 085 ،
سكك ضيقة كما تم إنجاز  3000كلم من السكك الحديدية ومشروع كهربة  1000كلم في
طور االنجاز؛
أما قطاع النقل الجوي تم إنفاق ميزانية تقدر ب  60مليار دينار ( 600مليون أورو) لتجديد
أسطول الجوية الجزائرية خالل الفترة  2017-2013باعتباره وسيلة حقيقية لالندماج على
الصعيدين اإلقليمي والدولي ،زيادة إلى مترو الجزائر العاصمة الذي بلغ طوله  9كلم و 10
محطات ،و في إطار املخطط الخماس ي  2014-2010أطلقت الجزائر مخطط أخر لتنمية
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وتحديث قطاع النقل الجماعي و النقل الحضري ما بين املدن عبر السكك الحديدية:
ترامواي الجزائر ،ترامواي قسنطينة و ترامواي وهران أطول ترامواي في الوطن على مسافة
 48كلم ،كما سيتم تعزيز العديد من املدن الجزائرية بالتراموي منها سيدي بلعباس ،باتنة،
ورقلة ،مستغانم ،عنابة ،سطيف مستقبال ( الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار.)2018 ،
 5.1.3إدارة النفايات الصلبة:
يتسم هذا القطاع بالتخلف وضعف االستثمارات للتخلص من النفايات بالرغم من التزايد
املثير للقلق للنفايات في الجزائر نتيجة التوسع في األنشطة الصناعية واالقتصادية ،ما تطلب من
السلطات بذل جهود ووضع خطط واستراتيجيات متكاملة إلدارة النفايات الصلبة باعتبارها وسائل
تطوير االقتصاد األخضر من خالل:
•

عملية تثمين النفايات التي تركزت في البداية على إزالة املفرغات العشوائية التي فاقت سنة
 2013على املستوى الوطني  3000مفرغة ،باستبدالها بمراكز للردم التقني لتنظيف املدن،
وقد تم انجاز 112مركز للردم التقني من بينها  65مركزا دخل حيز الخدمة.

• توجيه مستثمرين الستثماراتهم إلى مجال تدوير النفايات على اعتبار أن أكثر من %60منها
واملقدرة ب  13.5مليون طن هي محزون للمواد األولية املستعملة في صناعاتهم قابلة
للتدوير ،وانجاز نموذج خطة "ادياالك الجزائر"للطاقات املتجددة القائم على تدوير نفايات
الخشب والحديد والبالستيك ،والكارتون وفرزها لتحويلها إلى املصانع املختصة لرسكلتها.
(بريكة ،2017 ،الصفحات ) 47-46
 6.1.3العمران واإلسكان:
في إطار تنمية القطاع العمراني تم إطالق برنامج االستثمار العمومي في قطاع البناء(65
مليار دوالر) ،الهادف إلى انجاز  1.6مليون وحدة سكنية جديدة في أفق سنة  ،2019بالشراكة بين
الشركات الوطنية والدولية مع إدماج التكنولوجيات الجديدة للبناء ،واحترام املعايير البيئية
الوطنية ،وضمان نقل املعارف واملهارات (االمم املتحدة ،2016 ،ص ،)12غير أن ذلك ال ينفي
وجود أنماط فوضوية من التمدد العمراني املتزايد واستغالل األراض ي ،نتيجة ارتفاع تكاليف البناء
وأسعار األراض ي ،ولتسهيل التحول إلى مدن و عمارات خضراء تحافظ على املياه و تقلل من
استهالك الطاقة ،ينبغي اتخاذ تدابير صارمة لتجنب االكتظاظ واالزدحام في املدن وتلوث الهواء
وإتباع منهجية جديدة في تخطيط املدن وإدارتها التنظيمية مبنية على أساس مبادئ التصميم
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الحضري املستدام بيئيا ،ولها أبعاد اقتصادية واجتماعية (خلق مناصب شغل و إنشاء صناعات
جديدة).
 .2.3التحديات اإلنمائية في الجزائرلالنتقال نحو االقتصاد األخضر:
إن االنتقال إلى االقتصاد األخضر في الجزائر يعرف تقدما تدريجيا مع السنوات األخيرة ،غير
أنه يصطدم بتحديات ومعوقات تحول دون تحقيق النتائج املأمولة أهمها:
•

االستخدام غير املستدام والغير العقالني للموارد الطبيعية والطاقة باعتبار االقتصاد
الوطني اقتصاد ريعي؛

•

تدني املؤشرات الكلية لالقتصاد الوطني :معدالت البطالة خاصة الشبابية ،تدني املداخيل،
التضخم؛

•

التفاوت في توزيع املداخيل واتساع الفجوة االجتماعية بين األغنياء والفقراء وبين الرجال
والنساء ،وكذا بين املناطق الحضرية واملناطق الريفية؛

•

التوسع العمراني العشوائي وما ينجم عنه من رداءة ظروف السكن واالكتظاظ السكني
وعدم كفاءة النقل العام؛

•

محدودية األراض ي الزراعية وما تعانيه هذه األخيرة من التصحر وانجراف التربة وتحويل
جزء منها إلى أغراض غير فالحية ما ينتج عنه تهديد األمن الغذائي وندرة املياه.

•

تزايد االنبعاثات الغازية الناجمة عن احتراق الطاقات االحفورية ومختلف األنشطة
الصناعية خاصة في الفضاءات الحضرية؛

• ضعف البحث والتكوين في املجاالت البيئية الهادفة إلى النهوض بالتربية البيئية والتوعية
وعدم تكييفها ألعمال البحث.
 3.3إستراتيجية الجزائرفي تبني االقتصاد األخضر:
 1.3.3املبادرات الوطنية للتحول لالقتصاد األخضر:
من أهم مبادرات الجزائر للتحول نحو االقتصاد األخضر:
أ -املصادقة على املعاهدات :صادقت الجزائر على العديد من االتفاقيات الدولية واإلقليمية
والجهوية املتعلقة بحماية البيئة وتبني االقتصاد األخضر ،منذ أولى سنوات االستقالل ،وأهم هذه
االتفاقيات ما يلي( :مزيود ،2014 ،الصفحات )84-83
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الجدول  :4قائمة االتفاقيات الوطنية والدولية لحماية البينة واالقتصاد األخضر
السنة
1963
1973
1974
1980
1981
1982

1992

1993
1995
1998
1998

1999
2000

االتفاقية
 االتفاقية الدولية حول مكافحة تلوث مياه البحر. االتفاقية الخاصة بحماية التراث العاملي والثقافي والطبيعي. االتفاقية الدولية املتعلقة بأحداث صندوق دولي للتعويض عن األضرار املترتبة عنالتلوث بسبب املحروقات
إمضاء االتفاقية الخاصة بحماية البحر األبيض املتوسط من التلوث.
إمضاء البروتوكول الخاص بحماية البحر األبيض املتوسط من التلوث الناش ئ عن رمي
النفايات من السفن والطائرات.
 املصادقة على بروتوكول التعاون بين دول شمال أفريقيا في مجال مقاومة الزحفالصحراوي.
 االتفاقية الدولية املتعلقة باملناطق الرطبة ذات األهمية الدولية والتي تعتبر مالجئللطيور البرية واالتفاقية اإلفريقية حول املحافظة على الطبيعة واملوارد الطبيعية.
 االتفاقية الدولية لحماية طبقة األوزون (اتفاقية فيينا). االنضمام إلى بروتوكول  MONTREALبشأن املواد املستنفذة لطبقة األوزون. املصادقة على امليثاق أملغاربي لحماية البيئة والتنمية املستدامة املصادقة على اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ. االتفاقية الدولية بشأن التنوع البيولوجي االنضمام إلى االتفاقية الدولية الخاصة بالتحكم في نقل النفايات الخطيرة والتخلصمنها.
 االنخراط في املنظمة األور ومتوسطية لحماية النباتات. االنضمام إلى اتفاقية )(BALESالخاصة بمراقبة حركة النفايات الخطيرةواستئصالها.
 املصادقة على التعديل الخاص بروتوكول  MONTREALاملتعلق بطبقة األوزون. املصادقة على االتفاقية الدولية الخاصة بحماية أسماك التونة األطلنطية.107
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 املصادقة على االتفاقية الدولية ملنع استعمال األلغام املضادة لألشخاص وتحطيممخزونها.
 املصادفة على االتفاق الذي ينشأ منظمة عاملية لحماية النباتات. املصادقة على االتفاقية الدولية ملنع صناعة وتخزين األسلحة البيولوجية. - 2002التوقيع على املعاهدة الدولية ملنع التجارب النووية.
ّ - 2015ات ّ
فاقية التعاون في مجال البيئة بين الجزائر ومصر،
 ّات ّفاقية تعاون مع فرنسا حول حماية البيئة والتنمية املستدامة.
املصدر :من إعداد الباحثين باالعتماد على (:أحمد مزيود ،2014 ،صفحات )84-83
ب -الجباية البيئية :أهمها( :سبع ،2015 ،ص)164
•

•

•

•

الرسم على األنشطة امللوثة أو الخطيرة على البيئة :وعاء هذا الرسم هو مجموع األنشطة
الصناعية والتجارية والخدماتية ،التي تمارس من طرف مؤسسات مختلفة التصنيف ،تم
تأسيس هذا الرسم بموجب قانون املالية لسنة . 1992
ّ
جباية تسيير املوارد ّ
والتلوث املائي :تعاني الجزائر من ّ
التلوث البيئي بشدة ،نتيجة
املائية
ندرة املياه الصالحة للشرب ،ضعف قدرة تخزين السدود ،وانخفاض عددها ،وسوء
التسيير ،ما أدى بالحكومة بإنشاء عدة ّ
ّ
وطنية لالرتقاء بهذا القطاع ،وفرض
مؤسسات
العديد من الرسوم :إتاوة الحفاظ على كمية املوارد املائية ،إتاوة املحافظة على جودة املياه،
الرسم على استغالل مياه اآلبار ،الرسم التكميلي على املياه املستعملة ذات املصدر
الصناعي.
التلوث ّ
جباية تسيير ّ
الجوي :وهو من أخطر أنواع ّ
ّ
التلوث ّ
صحية
ينجر عنه انعكاسات
ّ
ّ
وتسببه في ظاهرة االحتباس
االجتماعية،
خطيرة مباشرة على اإلنسان ،وارتفاع تكاليفه
الحراري ،وتشمل الرسم على املنتجات البترولية ،الرسم على الوقود ،الرسم التكميلي على
التلوث الجوي ذي املصدر الصناعي ،الرسم على املنتجات التبغية ،قسيمة السيارات).
جباية تسيير النفايات :يعد ّأول رسم بيئي في الجزائر ،وهو رسم على األنشطة ّ
امللوثة
ّ
والخطيرة على البيئة ،يرتبط بالدرجة األولى باألنشطة ّ
بالتلوث في
امللوثة أكثر من ارتباطه
108

املجلد / 02 :الع ــدد ،)2019( 02 :ص 113 -93

مجلـة االقتصاد والبيئة

ّ
حد ذاته ،ما أدى إلى تأسيس ضرائب ورسوم أخرى ملواجهة هذا ّ
التلوث وتخفيف العبء
ّ
العمومية.
على كاهل الخزينة
• جباية املنتجات ّ
امللوثة :وهي جباية حديثة التأسيس لم يطلق عليها اسم ضرائب ّ
بيئية
ّ
املخصص لتحصيلها ،جعلها
بشكل صريح ،وإنما طبيعة املادة املفروضة عليها والحساب
ّ
ّ
ّ
ّ
املصنعة
البالستيكية املستوردة و/أو
البيئية( .الرسم على األكياس
تصنف ضمن الجباية
ّ
املط ّ
اطية الجديدة ،الرسم على الزيوت والشحوم).
محليا ،الرسم على األطر
 .3.4آفاق االقتصاد األخضرفي الجزائرلتحقيق التنمية املستدامة:
تملك الجزائر أكبر اإلمكانيات التقنية للطاقات املتجددة والنظيفة عامليا ،وإدماج الطاقات
املتجددة في مزيج الطاقات الوطنية يمثل إستراتيجية وطنية للبيئة والتنمية املستدامة ،وصميم
السياسات الطاقوية واالقتصادية ،تساهم في تمكين الجزائر من تنويع اقتصادها وإنهاء حالة
االعتماد الكبيرة على النفط والطاقات امللوثة ،حيث بدأت الحكومة في استغالل هذه اإلمكانيات
بمزيد من الجدية ،خاصة مع االستهالك الطاقوي املتزايد ،فضال عن توفر طاقات عاملة شابة
وازدياد الوعي لخفض تكاليف حرق الوقود التقليدي ،وجذب االستثمار في الطاقة الشمسية
املحلي و األجنبي ،وقامت الحكومة بطرح العديد من الخطط و البرامج مست العديد من
القطاعات:
•

البرنامج الوطني للطاقات املتجددة  2030-2011من خالل تطوير الطاقة الشمسية وطاقة
الرياح على نطاق واسع ،وإدخال فروع الكتلة الحيوية (تثمين استعادة النفايات) ،الطاقة
الحرارية واألرضية ،وتطوير الطاقة الشمسية الحرارية بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي -80
100مليار دوالر ،حيث تقدر سعة هذا البرنامج لتلبية احتياجات السوق الوطنية خالل
الفترة  2030-2015ب  22 000ميغاواط ،وتحقيق 4500ميغاواط منه بحلول عام ،2020
ما يسمح بتحقيق آفاق  2030لحصة الطاقات املتجددة بنسبة  ٪27من الحصيلة الوطنية
إلنتاج الكهرباء ،والرفع من معدل إدماج الصناعة املحلية (%50لسنة  2020و %80لسنة
 ،)2030وخلق نحو  200ألف منصب شغل مباشر و غير مباشر( .االمم املتحدة،2016 ،
ص)9
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•

املخطط الوطني لتهيئة اإلقليم  ،2030-2010واملخطط الوطني للمناخ والتكييف للتغيرات
املناخية  ،2050-2015ومخطط االستثمار الجديد  2019-2015الذي يولي اهمية للنهوض
باالستثمار وخلق الشركات والرفع من انتاجية القطاع الصناعي خارج املحروقات ؛

•

باالضافة إلى قطاع السكن من خالل برنامج االستثمار العمومي( )2019-2015النجاز
1.6مليون سكن جديد افق 2019؛
املخطط الجديد لتنمية نشاطات الصيد البحري و تربية االحياء املائية  2020-2015الرامي
إلى مضاعفة االنتاج السمكي الوطني  200الف طن/سنويا (االمم املتحدة،2016 ،ص،)12
وتشجيع الشركات الحديثة و تعزيز التكوين في هذا القطاع؛

•

تبني نظام تعليمي وتكويني إلدماج تخصصات في فروع االقتصاد األخضر ،ووضع برنامج
وطني للبحوث في هذا املجال.

•

البرنامج الوطني للتدبير املندمج للنفايات الحضرية الساعي إلى تقليص إنتاجها والرفع من
تدوير النفايات لنسبة  %70آفاق 2020؛

•

• ومازال يتم انجاز سياسات قطاعية في مجاالت التربية البيئية واملوارد الطاقية ،وهناك
قطاعات أخرى مازالت متأخرة عن الركب كالفالحة البيولوجية والعضوية والسياحة
البيئية.
 .4تحليل النتائج
تركزت الدراسة على إبراز رهانات االقتصاد األخضر في الجزائر ،وأن اإلصالحات واملبادرات
التي أقرتها الحكومة لتعزيز التنويع االقتصادي ،لم تؤتي ثمارها على النحو املطلوب ،وكذا جهود
التكوين والبحث واالبتكار مازالت متأخرة لعدم كفاية العرض املتوفر فيها ،فالجزائر تتوفر على
إمكانيات هائلة ومهمة جدا تخص قطاع االقتصاد األخضر التي بإمكانها املساهمة في خلق فرص
عمل خضراء وتحقيق تنمية مستديمة وتحسين املستوى املعيش ي غير أنها مازالت غير معروفة لدى
الجميع.
 .5خاتمة
إن االقتصاد األخضر ال يمثل بديال للتنمية املستدامة وإنما يعتبر السبيل الحسن لتحقيق
التكامل بين أبعادها االقتصادية ،واالجتماعية والبيئية ،ملساهمتها في تعزيز العدالة االجتماعية
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وخلق فرص عمل جديدة مع مراعاة الجوانب البيئية ،واستحداث الوظائف الخضراء في
القطاعات االستراتيجية كالزراعة والطاقة املتجددة وغيرها ،ذلك ما يسهم في منح الفئات املحرومة
والفقيرة الفرصة لزيادة مداخيلها و التخفيف من حدة فقرها وحماية البيئة من جهة أخرى ،لهذا
الجزائر وضعت العديد من البرامج والسياسات الخضراء للنهوض باالقتصاد الوطني بعيدا عن
املحروقات ،لكن تبقى الجهود محتشمة والنتائج ضعيفة مقارنة باإلمكانيات املتاحة والظروف
املالئمة للتغيير ،ومما سبق تم تقديم املقترحات التالية:
•

اعتماد إستراتيجية تنفيذية فعالة ذات رؤى بعيدة املدى لدفع االقتصاد الوطني إلى التنويع
خارج املحروقات ،بشكل متوافق مع متطلبات التنمية املستدامة واألوضاع البيئية املتطورة؛

•

دعم برامج األبحاث والتطوير العلمي مع تشجيع اإلبداع واالبتكار في االقتصاد األخضر
والطاقات النظيفة ،واالستثمار في املوارد البشرية وبناء قدرات املؤسسات لتعزيز الطاقات
الوطنية؛
العمل على تشجيع التعاون اإلقليمي بين البلدان العربية والدولي على تجسيد أسس التنمية
املستدامة وأولوياتها ،والعمل على استثمار املزايا النسبية فيما بينهم لتحقيق األمن الغذائي
واألمن املائي واألمن الطاقوي.

•

• إدخال تدابير لتخضير القطاع املالي مع التركيز على تشجيع الشركات الصغيرة واملتوسطة
لالستثمار في املشاريع الخضراء واملستديمة.
 .6قائمة املراجع:
 .1.6املؤلفات
•

أسامة الخولي ( ،)1999مفهوم التنمية املستدامة ،أوراق غير دورية ،مركز دراسات
واستشارات اإلدارة.

•

عثمان محمد غنيم ،ماجدة أحمد ابو زنط ( ،)2007التنمية املستدامة ،دار صفاء للنشر
والتوزيع ،ط ،1عمان.

•

نهى الخطيب ( ،)2000اقتصاديات البيئة والتنمية ،مركز دراسات واستشارات اإلدارة.
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 .2.6املقاالت
•

برحمون حياة ( ،)2016االقتصاد األخضر :مسار لتحقيق التنمية املستدامة –تجربة
اإلمارة ،مقال منشور ،مجلة معارف  ،قسم العلوم االقتصادية ،السنة الحادية عشر،
العدد .21
قحام وهيبة ،شرقرق سمير ( ،)2016االقتصاد األخضر ملواجهة التحديات البيئية وخلق
فرص عمل مشاريع االقتصاد األخضر في الجزائر ،جريدة البحوث االقتصادية واملالية،
العدد السادس.

•

عايد راض ي خنفر ( ،)2014االقتصاد البيئي " االقتصاد األخضر " ،مجلة أسيوط للدراسات
البيئية ،الكويت ،العدد التاسع والثالثون.

•

محمد عبد القادر الفقي ( ،)2014االقتصاد األخضر ،املنظمة اإلقليمية لحماية البيئة
البحرية ،سلسلة البيئة البحرية ( ،)4إصدار خاص بمناسبة االحتفال بيوم البيئة اإلقليمي
 24أفريل .2014

•

عبد الهادي مختار ( ،)2017االقتصاد األخضر رهان التنمية املستدامة في الجزائر ،مقال
منشور في مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية ،العدد التاسع.
علي خنافر ،عبد الرزاق بن الزاوي ( ،)2016االقتصاد األخضر كخيار استراتيجي للجزائر في
ظل انخفاض أسعار البترول ،مجلة الدراسات االقتصادية واملالية ،جامعة الوادي ،العدد
التاسع املجلد الثالث.

•

دالي سعيدة ،الطاقات املتجددة كمدخل لتحقيق األمن الغذائي بالجزائر -واقع وآفاق،
نشرة الطاقات املتجددة ،مركز تنمية الطاقات املتجددة ،الجزائر ،العدد 2

•

السعيد بريكة ،مريم بوثلجة ( ،)2017االقتصاد األخضر املستديم لتحقيق التنمية في
الجزائر ،مجلة الدراسات االقتصادية املعاصرة ،العدد.3
هشام بن حميدة ( ،)2016واقع األمن الغذائي الجزائري في ظل رهانات تحقيق اآلمن املائي،
بحوث اقتصادية عربية ،العدد ،75/74سنة .2016

•

•

•
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 .3.6املذكرات واألطروحات:
•

أحمد مزيود ( ،)2014/2013أثر النوادي الخضراء املدرسية في حماية البيئة والتنمية
املستدامة ،أطروحة دكتوراه علوم في علوم التربية ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،
جامعة الجزائر .2

•

سمية سبع ( ،)2015/2014محاولة اختبار فعالية األدوات الجبائية في حماية البيئة –
دراسة حالة الجزائر ،أطروحة دكتوراه ،كلية العلوم االقتصادية ،جامعة الجزائر.

• حسونة عبد الغني ( ،)2013/2012الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية املستدامة،
أطروحة دكتوراه علوم ،تخصص قانون أعمال ،كلية الحقوق ،جامعة محمد خيضر
بسكرة.
 .4.6املداخالت:
• لحسين عبد القادر ( ،)2018سياسة االقتصاد األخضر كمدخل لتحقيق التنمية
االقتصادية املستدامة تجربتي الواليات املتحدة األمريكية واملغرب نموذجا مع اإلشارة إلى
تجربة الجزائر ،ورقة بحثية للمشاركة في امللتقى العلمي الوطني حول استراتيجيات الطاقات
املتجددة ودورها في تحقيق التنمية املستدامة – دراسة تجارب بعض الدول ،يومي 24/23
افريل  ،2018جامعة البليدة  ،2الجزائر.
 .5.6م واقع االنترنت:
•

األمم املتحدة ،اللجنة االقتصادية إلفريقيا ،مكتب شمال إفريقيا ،االقتصاد األخضر في
الجزائر -فرصة لتنويع اإلنتاج الوطني وتحفيزه،

•

حمزة الكحال ،إصالحات الجزائر :األراض ي الزراعية تحت الرقابة8 ،جانفي  2017متاح على
املوقع التاليhttps://www.alaraby.co.uk/economy/2017/1/8/ :

http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-de-transport le 07/08/2018 à 10 :39.

•

Energies Nouvelles, Renouvelables et Maitrise de l’Energie ,
http://www.energy.gov.dz/francais/index.php?page=energies-nouvelles-etrenouvelables-3, p 11, le31/07/2018 à 23 :46.

•
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