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قطع العالم الیوم أشواطا كبیرة نحو التقدم من خالل ما توصل إلیه اإلنسان من تطور في 
شتى مجاالت الحیاة، و نتیجة لهذا بدأت فكرة العولمة تسود الفكر اإلنساني مما جعل اإلنسان 

ترابط و یعیش في قریة كونیة صغیرة تقاربت فیها أبعاد الزمان و المكان و اتسعت عالقات ال
فأصبحنا نرى سلعا تأتینا من أطراف األرض و أسواقا عالمیة بالغة التشابك ببعضها و . التأثیر

تجارة دولیة تتم عبر شبكات عالمیة بالغة التطور إلى غیرها من اإلنجازات التي حققت و أخرى 
  .ما زال یطمح في تحقیقها

فالتطور في اإلنتاج كان ثمنه استعمال وفي المقابل فقد دفعت البشریة لقاء هذا الرقي غالیا، 
و التطور في الوسائل . الطبیعة للتخلص من مخلفات النشاط اإلنتاجي و استنزاف مواردها

الحربیة دفعت ضریبته الدول المستعمرة و لعل ابلغ مثال ما یعانیه الشعب العراقي و الفلسطیني 
وتفوق الدول . یة باهضة التكلفةمن جراء الحرب، من أمراض وتراجع في االقتصاد وآثار بیئ

الصناعیة على الدول النامیة كان مقابله السیطرة علیها و جعلها مراكز لرمي النفایات، ویعتبر 
انتشار األمراض الخطیرة و ظهور أمراض جدیدة لم تعرف من قبل مثل السارز الذي حصد 

ادت نشاطات اإلنسان عبر فقد ق. العدید من األرواح في القارة اآلسیویة ضریبة أخرى للتطور
الزمن إلى إضعاف العالقة بینه و بین بیئته، و أضحى تلوث البیئة و استنزاف مواردها یهدد 

فاإلنسان تحرك بمنطق تحقیق . الحیاة بأسرارها من خالل الخلل الذي حدث بالتوازن البیئي
لفات نشاطه و مكانة المنافع و إسعاد نفسه على حساب الطبیعة و دون وعي لآلثار الجانبیة لمخ

: " البیئة التي یعیش فیها و أدى كل هذا إلى ظهور الفساد  الذي أشار إلیه عز وجل في قوله
َّھُْم یَ  ََعل ُوا ل َِّذي َعِمل َْعَض ال ُم ب ِیُِذیقَھ َّاِس ل ْیِدي الن َ َْت أ َِما َكَسب َْحِر ب َرِّ َواْلب ِي اْلب ََساُد ف ََھَر اْلف " ْرِجعُون َ ظ
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و منذ وقت قریب ومع تزاید ضغط اإلنسان على بیئته، ونمو معدالت فساد البیئة تزاید          

اهتمام العلماء و المفكرین بمسائل البیئة إال أن اإلسالم یعد أول من اهتم بذلك حیث نوه القران 
ا مع هذا الوعي و الكریم في العدید من اآلیات إلى ضرورة حمایة البیئة و الحفاظ علیها، و تزامن

االهتمام ظهرت الدراسات البیئیة التي تعد من ابرز التطورات العلمیة في الوقت الحاضر 
وأضحت اقتصادیات الموارد و البیئة من أهم الموضوعات التي تلقى اهتماما دولیا و محلیا على 

نتیجة  الصعیدین الرسمي و األكادیمي ذلك الن الموارد الطبیعیة أصبحت مهددة بالنفاذ
  االستخدام الزائد عن الحدود المثلى مما یهدد حرمان األجیال القادمة منها و لذلك مــن 

  



 ب  

  
  

الضروري فرض بعض القیود للمحافظة على بیئة أكثر استقرارا و خاصة فیما یخص تمویل 
  . بعض المشاریع التي أصبحت تهدد البیئة في كیانها

مشاكل التي یعاني منها إنسان العصر و تعتبر مشكلة البیئة من أحدث و اخطر ال
الحدیث خاصة في المجتمعات الصناعیة المتقدمة لدرجة أنها حلت محل المشاكل التقلیدیة، وقد 
تنبه الرأي العام في هذه المجتمعات إلى اآلثار الضارة لزیادة التلوث البیئي و دق ناقوس الخطر 

بحت هذه المشكلة مصدر قلق حتى من خالل العدید من الملتقیات و االجتماعات حتى أص
  .للمواطن العادي

أما الدول النامیة فمشكلتها مزدوجة فهي تعاني من مشاكلها االقتصادیة التقلیدیة من جهة 
ومشاكل بیئیة عند تنفیذ برنامجها التنموي من جهة أخرى، و هذا ما فرض علیها عبئا إضافیا 

ا من اجل التنمیة و الحفاظ على سالمة البیئة علیها مواجهته من خالل محاولتها نهج نهجا جدید
، وقد انعكست هذه التطورات أیضا على منظمة األمم المتحدة التي عقدت أول و أهم مؤتمر 

ب ریو دي جانیرو بالبرازیل الذي جاء بعد صرخات مدویة  1992عالمي للبیئة و التنمیة عام 
وعلى نطاق واسع بان جودة البیئة حدا لیقف عنده، وقد أعلن  فتقر بانحطاط بیئي ال یعر 

وسالمة االقتصاد مرتبطان ببعضها البعض و هما توأمان ال ینفصالن و خرج المؤتمر بإجماع 
عام على ضرورة التنمیة المستدامة ووضع أسس لها وقد استخدم هذا المصطلح ألول مرة 

معنیة بالبیئة و التنمیة و على ید اللجنة العالمیة ال 1987استخداما اقتصادیا وشاع استعماله عام 
ذلك عندما طالبت هذه األخیرة بحتمیة تحقیق التنمیة التي تلبي احتیاجات الجیل الحاضر دون 

ولذلك . اإلخالل باحتیاجات المستقبل مما ابرز الحاجة إلى معالجة حتمیات التنمیة و البیئة
ض قیودا تمویلیة على الدول تفر ) صندوق النقد الدولي والبنك العالمي(راحت الهیئات الدولیة 

األقل محافظة على البیئة، و الحال كذلك في الجزائر حیث ساهمت هذه المؤسسات الدولیة في 
  . تمویل بعض المشاریع من اجل تحویلها إلى مشاریع بیئیة

و بالنظر إلى حداثة الموضوع و في ظل بیئات مهددة بالزوال و اقتصاد عالمي بالغ 
  :النمو نطرح التساؤل التالي الضخامة و متزاید في

هل یمكن تحقیق التوازن بین التنمیة االقتصادیة و حمایة البیئة بحیث یتحقق على  -
نحو متساو الحاجات التنمویة و البیئیة ألجیال الحاضر و المستقبل؟ ما هي القیود التمویلیة 

  لتنمیة بیئیة تضمن استمرار الحیاة؟
  : لفرعیة التالیةومن هنا نستطیع طرح التساؤالت ا 

  هل یقضي علم االقتصاد نظرة تبرر تشجیع تدمیر البیئة؟ -



 ت  

 ما هي الصیغ التمویلیة البیئیة؟ -
 

 هل تمثل حمایة البیئة قیدا للنمو؟ -

 هل یمكن للمجتمعات اإلسراع في عملیة التنمیة دون زعزعة البیئة؟ -

 ما هي الدرجات المثلى لحمایة البیئة؟  -

المطلوبة في قواعد التنمیة من اجل الحد من الخسارة  ما هي السیاسات و التغیرات -
 البیئیة؟

 الدور المطلوب من القطاع العام و الخاص في مجال التنمیة المستدامة وما ه -

  
  

  :من أهم األسباب التي دفعتني الختیار هذا الموضوع
  .اإلجابة عن التساؤالت السابقة -
ضوعات األكثر إلحاحا على المفكرة التحول التدریجي للتنمیة المستدامة لتصبح من المو  -

 .الدولیة و أصبحت الشغل الشاغل للمنظمات الدولیة

نهما متداخالن على نحو ال یمكن فصله إذ ال یمكن إعالقة البیئة و االقتصاد حیث  -
القیام بأي نشاط دون أن یكون له صلة بالبیئة حیث باتت قیود التمویل البیئیة تحكم 

 .ةصادیالعدید من المشاریع االقت

عنها من مشكالت بیئیة و  جتزاید كم النفایات و درجة سمیتها و ندرة الموارد و ما نت -
و ما تحتاجه من جهود تنطوي على وجود ) جنوبه و شماله(اقتصادیة مست العالم 

دراسة لقضایا البیئة و الموارد ووضع منهج و تخطیط مستمر من اجل ترشید صنع 
 .الحلول المناسبةالقرار التنموي و التعرف على 

التطرق لهذا الموضوع یتیح زیادة الوعي بالقضایا البیئیة ویساعد على بناء قواعد  -
 .جماهیریة تساعد على إصالح البیئة

التعرف على التداعیات العلمیة و االقتصادیة لمفهوم التنمیة المستدامة الن القلیل من  -
 . ادیین و النظریات الجدیدةلدیهم الخبرة في هذا المجال  و التطرق آلراء االقتص

  :أما الصعاب التي واجهتني أثناء عملة البحث فیمكن أن نوردها باختصار
  .        حداثة الموضوع جعلت من الصعب تقسیم البحث بشكل منهجي  -
 .قلة المراجع وعدم كفایتها  و خاصة في مجال التمویل -



 ث  

اجتماعیة تحتاج إلى الدراسة و اقتصادیة، قانونیة، طبیعیة و : الموضوع له أوجه متعددة  -
اإللمام بمختلف الجوانب ، فمثال التعرض لمشكلة التلوث الجوي تلزم علیك التعرف على 

 .الغازات المضرة و هذا بعید عن مجال اختصاصنا

  
 

 .لم تتوفر لدي دراسات سابقة دكتوراه أو ماجستیر تصب في مجال البحث -

تبع المنهج الوصفي التحلیلي مع االستعانة و لإلجابة على اإلشكالیة المطروحة سوف ن
باألدوات الریاضیة و اإلحصائیة من اجل إثراء الدراسة، حیث سنتطرق إلى المشكالت البیئیة و 
البیئة في إطار األنشطة  االقتصادیة و مدى أهمیة دراستها و إبراز االنعكاسات السلبیة لها على 

  .االقتصاد
كتوجه إلى حمایة البیئة و نحاول التركیز على جانب  ثم نتعرض إلى التنمیة المستدامة

  .التمویل ألنشطتها و أهم السیاسات المتبعة لتفعیلها
و من ثم نقوم بطرح حالة البیئة في الجزائر و أهم أسباب تدهورها و طرق التمویل 

لكفاءة المعتمدة و التي من شانها أن تؤدي إلى تنشیط عملیة تحسین البیئة في الجزائر و زیادة ا
  .االقتصادیة وفق تنمیة مستدامة

 


