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  :مقدمة الفصل
 
 

الماء، التربة، الهواء، التنوع : تعاني الجزائر من مشاكل بیئیة عدیدة وعمیقة على جمیع المجاالت
الخ، مما یعد خسارة اقتصادیة استراتیجیة على مدى أجیال وأجیال، فالموارد البیولوجیة ...البیولوجي

  .الطبیعیة هي موارد التنمیة االقتصادیة

یؤكدون على أن السیاسة التنمویة المتبعة بالبالد منذ االستقالل بدورها، لعبت إال أن الباحثین 
  . الدور المهم في خلق هذا المشكل البیئي المتدهور

لذلك وخالل تطرقنا لواقع البیئة والتنمیة المستدامة في الجزائر، نحاول بقدر المتاح والمستطاع أن 
  : نجیب عن التساؤالت التالیة

  ل التدهور البیئي في الجزائر واضر بدوره بمختلف الفئات االقتصادیة الهامة؟إلى أي مدى وص

  هل یمكن قیاس الخسائر االقتصادیة التي خلفها التدهور البیئي في الجزائر؟

  ما هي محاور السیاسة البیئیة في الجزائر؟

لدولة إذا كانت الدولة في ظل اإلصالح المفروض من صندوق النقد الدولي تتحول تدریجیا 
  محایدة، كیف یتم تمویل السیاسة البیئیة ؟

هل حققت السیاسة البیئیة في الجزائر المستویات المقبولة أو حتى المنشودة كأهداف ضمن 
  المخططات البیئیة؟  
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   الحالة البیئیة في الجزائر: المبحث األول
د، غیر أنها تعاني من مشكلة بیئیة تعتبر الجزائر من أكبر البلدان اإلفریقیة وأكثرها غني بالموار 

ما سلوك : والتي ترجع أساسا ألحد السببین إما سلوك المنتجین بمعنى التكنولوجیا غیر النظیفة، وإ
المستهلكین، وبصفة عامة السلوك البیئي الخاطئ یضم سلوك المنتجین والسلوك الیومي الستنزاف 

على طبیعة المشاكل البیئیة في الجزائر الناتجة ویبدو من الضرورة أیضا أن نتعرف عن قرب . الموارد
  . حتما عن هذا النوع من السلوك، باإلضافة إلى التقییم النقدي لهذه المشاكل

   المشاكل البیئیة في الجزائر: المطلب األول
   تدھور نوعیة المیاه: الفرع األول

تعاني من مشكلة بیئیة من المیاه فهي  مكعب ر مترملیا19,2بالرغم من أن الجزائر تتربع على 
  1 :تخص الماء، وتتلخص معالمها في النقاط التالیة

 12,4بـ  ةندرة المیاه السطحیة وتلوثها، حیث  یقدر الحجم المتوسط السنوي من المیاه السطحی. 1
من األحواض العلیا في حین تعود النسبة  10%و  90%ملیار مكعب وتتركز معظمها في المنطقة التلیة 

، وهو ما یوضح التوزیع غیر المتكافئ لهذا المورد من المیاه عبر 2دا في المناطق الصحراویةالضئیلة ج
  .الوطن

كما تعاني المیاه السطحیة من التلوث بسبب صرف المیاه القذرة من الوحدات الصناعیة والمنازل، 
إلى وجود كمیات  ههذه المیا ة،وأشارت التقاریر حول نوعی 3م 500حیث یقدر إنتاج هذه المیاه بحوالي 

هامة من الفسفور واآلزوت وهذا ما یفسر تلوثها بالمواد البیوكیمائیة ما انجر عنه اختالل في التوازنات 
   3.اإلیكولوجیة

تلوث المیاه الجوفیة تعرف المیاه الجوفیة توزیع آخر بالمقارنة مع المیاه السطحیة، حیث    . 2
  10%في الشمال بنسبة  3ملیار م 1,9و  26%بنسبة  3لیار مم 4,9یتمركز الجزء األكبر بالجنوب بحجم 

  : ،ویوضح الشكل التالي توزیع الموارد المائیة4

  

  

                                                
50ص.  2000مطبعة النجاح : الجزائر. الرھانات البیئة في الجزائر. أحمد ملحة  1 
 2 28ص 2001وزارة تھیئة اإلقلیم والبیئة ماي .  2000تقریر حول حالة ومستقبل البیئة في الجزائر  

73ص. السابق  عالمرج.   3  
  4        30ص. المرجع السابق.
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  یبین توزیع الموارد المائیة في الجزائر) 25(الشكل
 

المیاه الجوفیة في  ش

المیاه السطحیة

المیاه الجوفیة في ج

  
  90تقریر حول مستقبل البیئة في الجزائر ص: المصدر

تلوث بسبب تسرب الملوثات إلیها نتیجة لصرف المیاه أو دفن المخلفات، كما تعاني المیاه الجوفیة من ال 
  .تعتبر تكلفة استغالل هاته المیاه باهضة في الجزائر

   1ندرة المیاه القابلة للتعبئة
  : موزعة كما یلي 3م 11,5تتوفر الجزائر على سقف  یقدربـ 

  3م م 4,7)       السدود(المیاه السطحیة  -

  حقول الجوفیة     استغالل ال -

  3م م 1,8:              الجزائر الشمالیة -

  .3م م 5:              الجزائر الجنوبیة -

هذه الوضعیة جعلت الجزائر من البلدان التي تقع تحت حد الندرة في وفرة الماء المحدد دولیا بـ 
لكل ساكن  بالرغم أن  3م 383 سنویا لكل ساكن حیث تقدر كمیة المیاه الموفرة في الجزائر بـ  3م 1000

                                                
  31مرجع سابق ص  2000مستقبل البیئة في الجزائر تقریر حول حالة و.  1
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الموفر من (والمتوقع أن یصبح هذا المعدل  2 3م 640اإلمكانیات المتاحة من المیاه في الجزائر تقدر 
ملیون حسب إحصائیات األمم  46سكان تجاوز . لكل ساكن لحجم 3م 261بـ  2020في ) المیاه

  .1المتحدة
   ضعف تسیر المیاه

لماء الشروب تبذیر في المیاه بفعل وجود تسربات في شبكات یعكس التسییر الحالي لخدمات ا
آالف تسرب، كما ال تعمل هذه السیاسة على تحسیس  5التوزیع، فوالیات الجنوب مثال تعاني من 

لإلشارة فإن نصف اإلنتاج الوطني  2.المواطن بواقع ندرة المیاه بفرض تسعیرة مناسبة تعكس هاتة التكلفة
  .للمیاه غیر مفوتر

كشفت وزارة الموارد المائیة أن جل أنابیب صرف المیاه وأنابیب نقل المیاه الصالحة للشرب  كما
كلم من القنوات حیث أدى هذا الوضع إلى إحصاء  2800غیر مطابقة للمعاییر الدولیة، حیث تم غلق

  3حالة تیفوئید 1380
  تدھور حالة السدود

موارد المائیة أن عدة سدود هي اآلن ملوثة أظهرت الدراسات التي قامت بها الوكالة الوطنیة لل
  4: نذكر منها

  

بوقارة في تیسمسیلت الملوث جعل الماء غیر صالح للشرب، رغم أن هذا السد أنجز خصیصا * 
  .لهذا الغرض

واد حربیل ملوث بتدفقات مدینة المدیة ویمنع التلوث من التحویل المخصص لتغذیة سد * 
  . بوروس المخصص لري سهل المتیحة

بنسبة من المیاه  2005أكتوبر  5كما سجلت الخلیة المكلفة بمتابعة منسوب المیاه في السدود في 
من مجموع الكمیات التي كانت مخزنة في جوان الماضي، وهذا ال ینذر بالوقوع في  32%ال تتجاوز 

  .5، حیث استهلكت كل المیاه المخزنة في السدود2002نفس التجربة عام 

                                                
  31المرجع السابق ص    2
   .6ص  2006مارس  19الخبر   1

2 plan national d’action pour l’environnement et développement durable. ministère de 
l’aménagement du territoire et de l’environnement. Algérie Janvier 2002   p34 

 .6ص .الجزائر. 2005سبتمبر  6. الخبر.  3
  5ص. 1997.الدورة التاسعة. المجلس الوطني االقتصادي و اإلجماعي.مشروع البیئة في الجزائر رھان التنمیة  4
  .6ص . الجزائر.12/10/2005جریدة الخبر .  5
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  ر تلوث میاه البح
من المیاه القذرة في البحر، ویعتبر تمركز وحدات صناعیة على  3م) 01(تصرف كل یوم 

  .نقطة تفریغ 25الساحل السبب الرئیسي لها، حیث أحصیت في میناء العاصمة مثال 

معالجة، فواد الحراش تطرح فیه  نكما أن صرف هاتة المیاه في الودیان التي تصب في البحر دو 
           1مما أدى إلى تدهور الثروة السمكیة. یا من المیاه القذرةیوم 3م 56834حوالي 

ویعاني الوادي األبیض مثال في أریس بباتنة إلى مخاطر التلوث الناجم عن مصبات قنوات  
الصرف الصحي التي تلقى بمیاهها الملوثة في مجر الوادي والذي یعد المصدر الرئیسي لسقي البساتین 

  .2ت المختلفة مما یهدد الثروة الزراعیة والمزروعا توالخضر وا

ومتنوع  جعله ذو  يكلم والذي یمتاز بمنظر غن 1200كما یواجه الساحل الجزائري الممتد على 
      3جاذبیة سیاحیة من اختالل فوضوي وتدهور المحیط، نظرا لطرح النفایات الذي أضر بتوازنه

   تدھور نوعیة التربة: الفرع الثاني
  : في الجزائر من مشاكل عدة نذكر منهاتعاني التربة 

  تربة ھشة .1
  :ویمكن التطرق لهاته المشكلة من خالل التعرض للمجموعات الجغرافیة

حیث ال تتوفر إال على . تتمیز هذه األراضي بتربة هشة النسبة الكبرى ضعیفة: المناطق التلیة -
ملیون هكتار من المساحة الزراعیة  7,5ملیون هكتار من جملة  2,5ثلث األراضي الزراعیة للبالد، أي 

  .4المقدرة

تسود فیها تربة جیدة ولكنها في أغلب األحیان متدهورة تفتقر للمادة : المناطق السهبیة -
  .العضویة

ال تتوفر إال على مساحات محددة من التربة القابلة لالستغالل بالنسبة : المناطق الصحراویة -
  . 5وباالفتقار لألسمدة للزراعة الصحراویة وتتمیز بالهزال

                                                
  6ص.. 2001والبیئةوزارة تھیئة اإلقلیم . المخطط الوطني ألنشطة البیئة والتنمیة المستدامة  1
  . 8ص . الجزائر.2005/ 18/01جریدة الخبر   2
  9ص . 1999.الجزائر.كتابة الدولة المكلفة بالبیئة. مجلة الجزائر البیئة  3
 .14مرجع سابق ص  2000تقریر حول حالة ومستقبل البیئة في الجزائر .  4
 . 3مشروع البیئة في الجزائر رھان التنمیة مرجع سابق ص   5
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 اإلنجراف المائي. 2

من األراضي  83%وهو اإلنجراف الذي تحدثه میاه السیول،  حیث تحوي المناطق التلیة على 
تقع في مرتفعات األطلس الصحراوي ویعتبر إتالف الغطاء الغابي واألدغال، غرض  17%المنجرفة و 

لنشاط الزراعي افقد الجزائر منذ االستقالل حوالي االستصالح هو السبب الرئیسي لهذه الظاهرة، فا
  .    1هكتار من المساحات الزراعیة 000 250
 االنجراف الھوائي. 3

وهو االنجراف الناتج عن عمل الریاح و یمس بصفة رئیسیة المناطق الجافة وشبه جافة ومع  
هكتار من أراضي  500000مرور الزمن أصبحت هذه الظاهرة اكثر توسعا، فمن المحتمل أن حوالي 

مالیین هكتار منها مهددة مباشرة، مما أدى إلى التقلص  7المناطق السهبیة ستتصحر بأكملها وأكثر من 
  . 2التدریجي للغطاء النباتي في المناطق السهبیة وفي النهایة االختفاء الكلي لألراضي

 التملـح. 4

، التي بلغت الزراعیة الصحراویة واألراضي هي ظاهرة تصیب السهول الزراعیة للغرب الجزائري
بعض أراضیها مستویات ال رجعة فیها من التدهور، وهذه الظاهرة مرتبطة بالري غیر المراقب وبنقص 

  3. صیانة شبكات الصرف
   تلوث التربة   . 5

تلعب النفایات ورمیها الفوضوي دورا بارزا في تلوث التربة في الجزائر، حیث یقدر إنتاج النفایات 
طن نفایات  6500طن خطیرة بالنسبة للبیئة و  9500طن في السنة، تنقسم إلى  000 80عیة الصنا

، تلمسان 16%، مدیة 36%عنابة (طن قلیلة السمیة  55000طن غیر عضویة و  4800عضویة و 
 ءطن في العام ونفایات الكیمیا 125000باإلضافة إلى النفایات الطبیة التي تقدر ) 14%، وهران %15
طن في السنة  7000طن كمخزون، و النفایات الصلبة فتقدر بـ  2200یة  التي تتضمن مخزون الزراع

كغ للساكن الواحد في الیوم، و في المناطق األكثر حضریة فهذا  0,5،أما النفایات الحضریة فتقدر بـ 

                                                
  .27-26تقریر حول حالة ومستقبل البیئة في الجزائر ص  .  1

2 Rapport sur le plan national d’action pour l’environnement et développement durable. 
Janvier 2002. op.cit p 32   
3 Rapport sur le plan national d’action pour l’environnement et développement durable. 
Janvier 2002. op.cit p 33   
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طن  303نا بـ وتقدر كمیة هته النفایات في بوالیت 4لكل ساكن في الیوم، 0,64الرقم یرتفع إلى أكثر من 
      5.في الیوم

ففي والیات عنابة، سكیكدة، قالمة، الطارف، مثال یعاني أكثر من فالح تتواجد أراضیهم حول 
من الرمي العشوائي للنفایات ) یحتل المرتبة الثالثة وطنیا من حیث منسوب المیاه(ضفاف حوض سیبوس 

    1مؤسسة عمومیة 150بمختلف أنواعها من قبل 

التربة في الجزائر من التلوث أیضا من جراء االستعمال المكثف للمبیدات واألسمدة، كما تعاني  
طنا من المواد الباطل مفعولها،  11وجود  1980حیث كشف التحقیق الذي أجرته وزارة الفالحة في عام  

 كلغ من المبیدات انتهى مفعولها، مما یشكل خطر ما لم 5700ففي والیة سطیف مثال یوجد أكثر من 
لتر بالنسبة للمبیدات السائلة  64,345وتقدر نسبة المبیدات التالفة في بسكرة بـ . 2تخزن بطریقة محكمة

   3. كغ 308والصلبة بـ 

وجود  1987كما جاء في تحقیق ثان قام به الدیوان الوطني للتموین والخدمات الزراعة في 
سنوات،  6فت في الطبیعة في ظرف هذه المواد قد اخت طن من 600طن فقط أي  0500مخزون مقدر بـ 

  .توهذا یشكل مصدرا هاما لتلوث التربة السیما الموارد والمزارعا

فقد أدى االستعمال المفرط لألسمدة والمبیدات في والیة سطیف إلى تلوث متزاید لألراضي 
زائریة التي تعاني الفالحیة والمیاه الجوفیة وتعتبر والیة الدفلة ذات الطابع الفالحي من أكثر الوالیات الج

من تلوث التربة جراء االستعمال المكثف للمواد الكیمیائیة الزراعیة، مما أدى إلى زیادة اآلبار الموجودة 
   4.في الحقول الفالحیة

بفعل التوسع العمراني السریع والبیئي،  ارتفعت نسبة : الضغط على األراضي الزراعیة وتبذیرها.5
، وتعتبر والیة تیبازة 60% 1998لتصل سنة  1990سنة  50%إلى  1977سنة  40%إعمار البالد من 

  5.من أكثر الوالیات تعرضا لهذه المشكلة

      

  

                                                
4 plan national sur le plan national d’action pour l’environnement et développement durable 
Janvier 2002 op.cit. p35   

  7ص  .2003. مفتشیة بسكرة.التقریر الوالئي حول حالة بسكرة ومستقبلھا  5
  . 8ص .الجزائر.  2006ماي  15جریدة الخبر   1
  .62مرجع سابق ص. 2000تقریر حول حالة ومستقبل البیئة في الجزائر  2
  .8ص . مرجع سابق. التقریر الوالئي حول حالة بسكرة  3
  62ص. مرجع سابق. تقریر حول حالة ومستقبل البیئة في الجزائر  4
  38- 32ص  . مرجع سابق. احمد ملحة  5
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  تدھور نوعیة الھواء في الجزائر: الفرع الثالث  

  : شهدت نوعیة الهواء في الجزائر تدهورا كبیرا في اآلونة األخیرة وذلك لعدة أسباب نذكر منها

السیارات وحركتها فحظیرة الجزائر العاصمة مثال تحوي على نصف،عدد  كثرة استعمال. 1
 .سیارة 566068الحظیرة الوطنیة للسیارات والتي تقدر بـ 

حیث تجاوز تركیز الملوثات السامة في الهواء الحدود المقبولة في بعض : التدفقات الصناعیة. 2
تعتبر كنقاط ساخنة موزعة على  1ناعاتهذه الص: مثل المناطق التي تتركز فیها الوحدات الصناعیة

  ) 01الملحق رقم( التراب الوطني وهي موضحة في

رأس حمید وسور الغزالن والشلف ( مصانع االسمنت التي تتوزع على مجموعة من األقالیم  -
وتعتبر مصدرا هاما لتدفق ) وزهانة وبني صاف وسعیدة وحامة بوزیان وحجر السود وعین التوتة وتبسة

طن  464طن من أكسید الكربونن  12000طن من أكسید اآلزوت و 4596، حیث تدفق سنویا الغازات
  .طن من دوكسید الكبریت 1020000من المركبات العضویة غیر متأنیة و 

  )02الملحق (كما تعاني هاته المصانع من تدهور حالة التجهیزات المضادة للتلوث الموضحة 

ق وحدة إنتاج الجبس لفاوریس وحدة إنتاج الكلس أم وحدات إنتاج الجبس والكلس، حیث تدف -
طن من أكسید االزوت  20طن من أكسید اآلزوت و 70طن من الدقائق سنویا و  20,250جران حوالي 

  . 2أطنان من المركبات العضویة المتبخرة غیر المتباینة 8طن من أكسید الكربون و  20و 

ه المصانع التي  تنجم عن احتراق غازات مصانع التكریر إن أهم اإلشعاعات تصدر من هذ -
  .المحارق وتساهم في ارتفاع إنتاج الغازات ذات المفعول الحراري

                                                
  38احمد ملحة مرجع سابق ص   1
   67ص . مرجع سابق. 2000ستقبل البیئة في الجزائر تقریر حول حالة وم  2
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طن سنویا من حامض  9000فمركب تحلیل الزنك بالغزوات یهدد الجو بالتلوث، حیث ینتج 
  .طن سنویا من الكالسیوم 150الكبریت و 

أغلبها معطلة نتیجة لمشاكل متعلقة بالصیانة لإلشارة فإن بعض المصانع مجهزة بمصفاة، إال أن 
  3أو التحكم في أسالیب التشغیل

وتكمن الخطورة الكبرى لتلوث الهواء في الجزائر إلى ظهور أمراض عدیدة مثل التهاب الشعیبي  
المزمن، سرطان الرئة، الربو، ویبین الجدول التالي دراسة األولویات الصحیة في الجزائر المتعلقة 

  : التنفسیة باألمراض

  

  . األمراض التنفسیة الناتجة عن التلوث في الجزائر): 06(الجدول 

  عدد الحاالت  الفئة المهددة  األمراض

  353600  السكان عموما  التهاب    مزمن

 1522  سنة 30أكثر من   سرطان الرئـة

  544000  السكان عموما   الربــو

  .87ص .مرجع سابق. 2000.رتقریر حول حالة ومستقبل البیئة في الجزائ: المصدر

  1: كما أن والیة بسكرة تعاني من هذه الظاهرة وآثارها بسبب وجود العدید من المصادر تتمثل في

  

  : إنتشار الغبار من بعض المصانع أهمها-

  - المؤسسة الوطنیة للملح الوطایة        

  -بسكرة–مصانع األجور          

  -جالل أوالد –مصانع الجبس ومشتقاته         

  .العالیة، الحاجب: المحاجر منها المحاذیة للتجمعات السكنیة       

                                                
   68-67مرجع سابق ص .  2000تقریر حول حالة ومستقبل البیئة في الجزائر   3
  .10ص. مرجع سابق.التقریر الوالئي حول حالة ومستقبل البیئة  1
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ارتفاع عدد السیارات والشاحنات مع تدهور وضعیة الحظیرة الوالئیة، حیث تسجل ارتفاع حدة -
  .تلوث الهواء

  : استعمال المواد المستنفذة لطبقة اآلوزون والتي تم حصرها كما یلي-

CF.C : سنة/ كغ  94قدرة االستهالك.  

Br.Me : سنة/كغ 5600قدرة االستهالك. 

Halon : كغ 3794الكمیة المخزنة .  

  :كما تعاني الجزائر من المشاكل البیئیة ذات الطابع العالمي مثل 

یعتبر التنوع البیئي أساس التنمیة المستدیمة ومصدر األمن :  تدھور التنوع البیولوجي -
لحاضر والمستقبل، وتعد الجزائر من بین البلدان الغنیة بالموارد االقتصادي والبیئي بالنسبة ألجیال ا

الحیوانیة والنباتیة الهامة، غیر أن هذا التراث الثري یعرف تدهورا مستمرا، فالغابات الجزائریة والتي كانت 
مالیین هكتار منها ملیونین  5ملیون هكتار أصبحت الیوم ال تعطي سوى  9,3تعطي منذ قرنین ماضیین 

  1.ار هي شدیدة التدهورهكت

وتنوعها وكثرة أنواعها، مثل النرجس األبیض الفطر،  اأما النباتات الجزائریة التي تشتهر بشیوعه
نوع نباتي معروف  339، حیث تتوفر على 2الریاحین التي تستعمل في العطور والعقاقیر الصیدالنیة

  3. فمنها مهددة لإلتال  51%منها نوعا نادرا ف 1611 يتعتبر حوال

من الثدییات نصفها معرض لالنقراض  107كما تشتهر الجزائر أیضا بتنوع الحیوانات فهي تضم 
فهي مهددة باالختفاء وهناك أنواع اختفت فعال  336مثل األیل والغزالة، والطیور التي یقدر عددها بـ 

  4. كالنعامة

مواد البیولوجیة، حیث تم أما فیما یخص الحظائر الوطنیة والتي أسست من أجل صیانة وحمایة ال
إنشاء ثمانیة حظائر وطنیة مثل حظیرة القالة ذات القیمة السیاحیة فهي تعاني من حالة متدهورة بسبب 

  .   الخ...سوء التسییر وقطع األشجار غیر المرخص، اإلفراط في الرعي، العمران
  التصحـر -

تصحر یعد كارثة طبیعیة یمتد یعد التصحر من أهم المشاكل التي تدل على تدهور البیئة، وال
أثارها لتصبح كارثة اجتماعیة واقتصادیة تهدد المجتمعات البشریة والتوازن البیئي للنظم البیئیة مما 

                                                
  10ص. 2001ماي . وزارة الفالحة المدریة العامة للغابات. احمد ملحة مكافحة التصحر تجربة الجزائر  1
  . 12ص  2006أفریل  1جریدة الخبر   2
  49- 48لحمد ملحة الرھانات البیئیة الجزائریة مرجع سابق ص ص   3
  .48-40مرجع سابق ص 2000تقریر حل حالة ومستقبل البیئة في الجزائر   4
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یضعف إنتاجها، كما أن التصحر یؤثر على التنمیة المستدامة عن طریق ارتباطه بالمشاكل االجتماعیة 
  5... حصول الزراعيواالقتصادیة هامة مثل هجرة السكان وتدهور الم

ملیون هكتار من األراضي السهبیة  20والجزائر هي واحدة من البلدان األكثر تأثرا بهذه الظاهرة فـ 
 000 100وشبه جافة من مجمل مساحة الجزائر معرضة للتصحر مما یشكل خطرا مباشرا بالنسبة لـ 

  6. نسمة ویعتبر الجفاف واألنشطة االقتصادیة من أهم أسباب التصحر

  

     

  

  التقییم االقتصادي للمشاكل البیئیة في الجزائر: المطلب الثاني 
بعد أن حاولنا تلخیص المشاكل البیئیة في الجزائر من حیث النوعیة، نحاول في هذا المطلب أن 

التقییم االقتصادي للمشاكل " نتعرض لرؤیة هذه المشاكل من حیث الكم، أو كما اصطلح علیه 
  ".  االقتصادیة 

درج في هذا المطلب رؤیة أو مدخل یمكننا من التعرف على أنشطة السیاسة البیئیة ذات وسن
  . األولویة، من حیث القطاعات البیئیة المتضررة أكثر و اآلثار األخطر التي تخلفها

سنحاول تقدیم المدخل الذي اتبعه الخبراء سواء الجزائریون أو األجانب في تقییم المخاطر البیئیة 
  . لویات السیاسة البیئیة المتبعةومن ثم أو 
  

  فروض المدخل المتبع في الدراسة: الفرع األول
  :تعتمد الدراسة على مجموعة من الفروض أهمها

أنه یجب دراسة تكالیف الخسائر التي خلفتها األضرار البیئیة وكذا تكالیف االستبدال أو * 
نتهي الدراسة في األخیر لدراسة القطاعات ، لت)حسب نوع القطاع البیئي والضرر المترتب عنه(التعویض 

  .البیئیة ذات األولویة

من خالل (تضم تكالیف األضرار والخسائر اآلثار على الصحة ونوعیة معیشة المواطنین * 
من (، رأس المال الطبیعي )حاالت الوفیات، التعرض لألمراض، خسائر اإلنتاجیة والشكل العام للمعیشة

                                                
  .  62التصحر  تجربة الجزائر مرجع سابق ص  ةاحمد ملحة مكافح  5
  .6الجزائر مرجع سابق ص  ين البیئیة فاحمد ملحة الرھانا  6
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وأخیرا تكالیف )ائر المورد ذاته والتكالیف الغیر المباشرة المرتبطة بالموردخالل خسائر اإلنتاجیة، خس
  . الفرص البدیلة الناتجة عن التسییر الغیر الكفء للموارد

  .لم یكن من الممكن قیاسها-بعض األضرار كخسائر الوظائف الحیویة للغابات* 

ت الصناعیة مثال ثم قیاس في بعض الحاالت األخرى غیر القابلة خسائرها للقیاس كالنفایا* 
  .األضرار من خالل تكالیف المعالجة، باعتبارها هذه األخیرة تكلفة أوجدتها ظروف التدهور البیئي

في بعض الحاالت أیضا تم احتساب الرسوم المدفوعة من العائالت أو المعنیین كتكالیف * 
  . أوجدتها ظروف التدهور البیئي للمورد المعني بالدفع

  .بالمئة 10الستثمارات تم حساب قیمها الحالیة بمعدل خصم بالنسبة ل* 

 PIBوقیم األضرار مقیمة نقدا ومنسوبة إلى  1998القیم التي قدمتها الدراسة خاصة بنسبة * 
  .  للسنة نفسها

  
   تقییم تكالیف التدھور البیئي: الفرع الثاني       

ن إنقدیة من خالل المیادین المتأثرة، حیث إن الهدف هو تقدیر حجم تكلفة التدهور البیئي بالقیم ال
آثار تدهور البیئة ینجر عنها تكالیف اقتصادیة ال تصب الخدمات واألصول الطبیعیة بل تتعدى إلى 
الخدمات االقتصادیة التي تخفض من قیمتها بسبب الضرر الذي أصاب البیئة مثل ضیاع مداخیل 

  .المؤسسات الوطنیةالسیاحة وتراجع القدرة التنافسیة الدولیة لدى 

كما أن تقدیر كلفة األضرار یعطینا فكرة عن المنافع الضائعة بسبب التقصیر في القیام بأعمال 
  .البیئة

على مختلف الفئات  -كل على حدى-في كل مرة یتم فیها تقییم آثار تدهور كل قطاع بیئي 
  :   االقتصادیة سابقة الذكر

  .الصحة ونوعیة المعیشة -

  .لطبیعيرأس المال ا -

  .الخسائر االقتصادیة -
 -   

  تقییم آثار التدھور البیئي المتعلق بالمیاه: أوال
  : آثار تدهور المیاه على كل من) تقییم نقدي(تم تنقید 
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  الصحة ونوعیة معیشة المواطنین-1
وهو حجم القدرات البشریة الضائعة  DALY تم تقدیر هذا النوع من الخسائر باحتساب مؤشر

  .ور المورد، سواء بالموت أو المرضبسبب تضررها بتده

ملیون دوالر ما یقدر  320وحدة ما یقدر نقدا بخسارة  205500فقدرها الخبراء في الجزائر بـ 
  1ملیار دوالر 47,2والمقدر بـ  1998هو الناتج الخام لسنة  PIBو 0,69%بـ  PIBكنسبة من 

بتسعیرة إجراء الدفع الخاص بالعائالت باإلضافة إلى تقدیر نوع آخر من الخسائر أو التكالیف ممثال 
عائلة أي  1395000دینار جزائري یدفعها  54المستفیدة من شبكات المیاه الصالحة للشرب والمقدرة بـ 

  .  بالتقریب من مئة 0,00%تقدر بـ  PIBكنسبة من 

  رأس المال الطبیعي- 2       

ة للشرب و الصناعیة بأكثر من تم تقدیر الخسائر المتعلقة بسوء نظام توزیع المیاه الصالح
. بل وتمتد المشكلة إلى سعة السدود المائیة 50%، كذلك قدرت تسربات شبكات الري بأكثر من %40

  . PIBمن  0,62%وتم تقدیر هذه الخسائر بحوالي 

في السنة، حیث تقدر تكلفة  3م200000000تم تقدیر خسائر شبكات المیاه المعدنیة بـ : بالتحدید
  .PIB %0,35دینار للمتر المكعب فقدرت التكلفة كنسبة من  48احدة بـ الوحدة الو 

دینار،  48، حیث تقدر تكلفة الوحدة الواحدة بـ 3م 100000000أما خسائر میاه الري فقدرت بـ 
  .0,18%بـ  PIBفقدرت النسبة من 

دینار،  48، حیث تقدر تكلفة الوحدة الواحدة بـ 3م 50000000أما خسائر سعة السدود فقدرت بـ 
 .0,09%بـ  PIBفقدرت النسبة من 

  . بینما قدرت خسائر التسییر غیر الفعال فلم تقیم نظرا لعدم توافر البیانات الالزمة
  الخسائر االقتصادیة - 3 

تم تقییم هذه الخسائر من خالل فقدان العائالت لخدمة التزوید بشبكات المیاه وقدرت كنسبة من   
PIB  0,18%بـ.  

  نسبة تكالیف األضرار الناجمة عن تدهور بیئي خاص بالمیاه ) 07(الجدول 

  PIBالنسبة من   )دوالر(القیمة النقدیة اإلجمالیة   الفئة المتضررة
 0.69% 000 320 323  الصحة ونوعیة المعیشة

  0.62%  420,2 519 290  رأس المال الطبیعي
                                                
1www.finance-algeria.org.p1   
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  0.18%  347,8 344 84  الخسائر االقتصادیة
  1.49%  183768 698  لمجمــوعا

Source : Rapport sur le plan national daction pour l’environnement et 
développement durable. Janvier 2002 op.cit p 110. 

  

  تقییم التدھور البیئي المتعلق بالجو: ثانیا
  : تم تقییم هذه األضرار نقدا من خالل تقییم هذا الضرر على كل من

 مواطنینالصحة ونوعیة معیشة ال  
حیث تم تقدیر الضرر هنا من خالل تقدیر القدرة البشریة الضائعة بسبب تلوث الجو سواء من 

حیث  0,94%بـ  PIB، فقدرة النسبة اإلجمالیة من 156785خالل الوفیات أو األمراض والمقدرة بـ 
  :تتوزع

  . PIBمن 0,30%وحدة ضائعة بنسبة  88820بـ  تقییم أثر التلوث الداخلي

  . PIBمن 0,52%وحدة ضائعة بنسبة  156785بـ  أثر التلوث الخارجي تقییم

تم تقییم تسعیرة إجراء الدفع المفروض على المواطنین المستفیدین بالمناطق األقل تلوثا  والمقدرة بـ 
عائلة مقابل الملكیة العقاریة  2200000دوالر تدفعها  20عائلة و  440000دوالر للعائلة تدفعها  30

  .PIBمن  0,09%أما الثانیة تمثل  PIBمن  0,03%ألولى فتمثل ا
 رأس المال الطبیعي  

تم تقدیر هذه الخسائر بتقدیر انخفاض اإلنتاجیة الزراعیة كنتیجة لتلوث الجو، حیث تم تقدیر 
هكتار أرض تقع في مناطق عمرانیة وصناعیة متأثرة بتلوث الجو، مما أدى لتراجع إنتاجها بما  50000

دوالر للقنطار ومن ثم قدرت  18قنطار للهكتار ثمن الوحدة في المتوسط تم احتسابه  3ء بـ قدره الخبرا
  . 0,01%بـ  PIBنسبة الخسارة من 

  تقییم نقدي ألثر تلوث الجو ): 08(الجدول

  PIBالنسبة من   )دوالر(القیمة النقدیة اإلجمالیة   الفئة المتضررة
  0.94% 534 618 443  الصحة ونوعیة المعیشة

  0.01%  000 700 2  رأس المال الطبیعي
  0.95%  318534 446  المجمــوع

                                                
 وھو  التلوث الناتج عن احتباس الملوثات داخل المباني التي تعاني من سوء التھویة  
 الناتج عن احتراق الوقود في تشغیل المركبات و تدفئة المنازل والعملیات التجاریة والصناعیة ثوھو التلو  
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Source : Rapport sur le plan national daction pour l’environnement et développement 
durable. Janvier 2002.op.cit p 110. 

  لوجيالتربة، الغاباتو التنوع البیو: تقییم أثر التدھور البیئي المتعلق بـ: ثالثا
  :  تتوزع كما یلي 2,57%بـ  PIBتم تقدیر إجمالي الخسائر المتعلقة لهذا العنصر كنسبة من 

  الصحة ونوعیة المعیشة  
تم تقدیر هذا النوع من الخسائر من خالل مشكلة الفقر، وبالتحدید من خالل حجم مناصب الشغل 

) احتسابها في خسائر إنتاجیة الزراعةألن مناصب القطاع الزراعي تم (المفقودة في القطاع غیر الزراعي 
فقدرة إذن خسارة كنسبة من  PIBوحدة من  1573منصب، نصیب المنصب الواحد  43900المقدرة بـ 

PIB   0,15%بـ.  
 رأس المال الطبیعي  

تم تقدیر خسائر رأس المال الطبیعي كأثر لتدهور هذا القطاع البیئي من خالل تدني اإلنتاجیة 
  :لعا عن مشاكل التربة المذكورة آنفا وتم توزیعها إلى الزراعیة الناجمة ط

قنطار ثمن القنطار  19300000حیث قدرت خسائر اإلنتاجیة بـ : االنجراف الناتج بفعل المیاه-
 . 0,64%بـ  PIBفقدرت كنسبة من   18و  15بین 

نطار قنطار، سعر الق 130000قدرت خسائر اإلنتاجیة الناجمة عن هذا الضرر بـ : الملوحة-
  . 0,00%بـ  PIBدوالر،  فقدرت كنسبة من  18و  315, الواحد بین

دوالر،   18و  315,قنطار، سعر القنطار بین  301716قدرت خسائر اإلنتاجیة بـ : التصحر-
  .0,01%بـ  PIBأي ما یعادل نسبة من 

دوالر،   880هكتار، تكلفة الهكتار 25000فالخشب الغابي قدرت خسائره بـ : استنزاف الغابات-
 92هكتار، ثمن الهكتار  25000، بینما قدرت خسائر إنتاجیة غیر الخشب بـ  PIBمن  0,05%بنسبة 

  .0,00%بـ  PIBدوالر بنسبة إجمالیة من 

أما خسائر تدهور الوظائف الحیویة فلم یتم تقدیرها في الدراسة لكون هذا النوع من الخسائر 
  . النظریةیصعب تقیمه، كما سبق وأوضحنا في الدراسة 

 PIBفي حین تم تقدیر خسائر التنوع البیولوجي من خالل تكلفة المعالجة، التي تمثلت كنسبة من 
  .0,21%بـ 

هكتار سعر  10000وأخیرا تم تقدیر خسائر التوسع العمراني على حساب المناطق الزراعیة بـ 
  .0,30%بـ  PIBدینار، ومن ثم قدرت التكلفة كنسبة من  800000الهكتار 
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  تقییم آثار تدهور التربة، الغابات والتنوع البیولوجي  ): 09(الجدول 

  PIBالنسبة من   القیمة اإلجمالیة  الفئة المتضررة
  0.15% 69068721  الصحة ونوعیة المعیشة

  0.21% 557154349,4  رأس المال الطبیعي
 0.64% 302850000  االنجراف المائي

  0.00% 2340000  الملوحـة
 0.01% 3022487  التصحــر

 0.05% 22000000  الخشب الغابي

 0.00% 2300000  المنتجات غیر الخشبیة

 0.21% 96696209,4  التنوع البیولوجي

 0.30% 139470014  التوسع العمراني

  2.57%  901780,8 194 1  المجمــوع

Source : Rapport sur le plan national daction pour l’environnement et développement 
durable. Janvier 2002 op.cit p 111. 

  
  النفایـات : رابعا

  :  تم توزیعها كما یلي PIBمن   2,57%قدرت الخسائر الناجمة عن إضرار هذا القطاع البیئي بـ 
  الصحة ونوعیة المعیشة -1
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یة، والمقدرة بـ تم تقدیر هذه التكالیف من خالل مدفوعات العائالت مقابل جمع القمامات العائل
أما النفایات . PIBمن  0,11%دینار في السنة فقدرت النسبة بـ  500عائلة تدفع كل منها  6000000

الصناعیة فقد تم تقدیر تكالیف أضرارها من خالل تكالیف المعالجة على سبیل التقدیر تمثل كنسبة من 
PIB %0,19 .  

  الخسائر االقتصادیة-2
عادة االستخدام بـ تم تقدیر حجم النفایات القا كقدرة ضائعة من القدرة  20%بلة إلعادة التدویر وإ

  .0,13%بـ  PIBاإلجمالیة لالستخدام، فقدرت كنسبة إجمالیة من 

  

  تقییم التدهور البیئي المتعلق بالنفایات ): 10(الجدول

  PIBالنسبة من   )دوالر(القیمة اإلجمالیة   الفئة المتضررة
  0.19% 335,7 632 86  ونوعیة المعیشةالصحة 

  0.13%  59274756  الخسائر االقتصادیة
  0.32%  091,7 907 145  المجمــوع

Source : Rapport sur le plan national daction pour l’environnement et développement 
durable. Janvier 2002 op.cit p 111. 

  

    
  رتقییم آثار التدھور المتعلق بالسواحل واآلثا: خامسا 

یتم  PIBمن  0,61%یقدر إجمالي تكالیف األضرار الناجمة عن تدهور هذا القطاع البیئي بـ 
  : توزیعها كما یلي

  الصحة ونوعیة المعیشة - 1 
تم تقدیر هذه الخسائر عن طریق تكلفة التنظیف ومعالجة ما تنتجه الحوادث المیاویة على 

دوالر، ومن ثم قدرت  1000000حدة ما یعادل حاالت كلفت الحالة الوا 7الشواطئ، فقد تمت معالجة 
 . PIB %0,01بنسبة من 

  رأس المال الطبیعي-2
بهذا الصدد كان ینبغي أن یتم تقدیر األضرار الناجمة عن التوسع على حساب الشواطئ، إال أن 

  . الدراسة لم تنجز هذا التقییم لعدم توافر البیانات الالزمة
  الخسائر االقتصادیة-3
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  :نقاط 3ستوى تمكنت الدراسة من تقییم الخسائر على مستوى السواحل واآلثار عند على هذا الم

  .PIBمن   0,08%توحل الموانئ وعدم القابلیة لإلرساء، حیث قدرت هذه الخسائر  -

من   0,21%قدر الخبراء الخسائر السیاحیة الناجمة عن التوسع على حساب السواحل بـ  -
PIB.  

من   0,30%من إجمالي النشاط، أي ما یقدر بـ  30%دیر الخبراء أیضا فقد شمل أما تدھور اآلثار فحسب تق
PIB.  

  تقییم التدهور البیئي المتعلق بالسواحل واآلثار) :  11(الجدول

  PIBالنسبة من   )دوالر(القیمة اإلجمالیة   الفئة المتضررة
  0.01% 7000000  الصحة ونوعیة المعیشة

 0.04% 28000000  یعيرأس المال الطب

  0.59%  413000000  الخسائر االقتصادیة
  0.61%  448000000  المجمــوع

Source : Rapport sur le plan national d’action pour l’environnement et le  
développement durable , Janvier 2002, op.cit, p : 112. 

  

  
  الطاقة، الموارد األولیة والتنافسیة: سادسا

  :بالذات اكتفت الدراسة بتقدیم الخسائر االقتصادیة وتقدیر تكالیفها حیثفي هذه النقطة 

دوالر أي كنسبة من  20طن بترول بسعر مرجعي  2000000یضیع ما یقدر ب : الطاقة -  
PIB  0.66تقدر ب%   

حیث یقدر حجم الضائع بسبب سوء التسییر وعدم فعالیة االستخدام كما قدره : المواد األولیة -  
 %.    PIB  0.07اإلجمالي، أي ما نسبته من  من% 10ء ب الخبرا

، من خالل PIBمن  %0.36حیث قدر الخبراء الخسائر بهذا الصدد ب : العالمات التجاریة -
  .من إجمالي الصادرات %1.3خسائر حجم الصادرات المقدر ب 

  .فسیةتقییم التدهور البیئي المتعلق بالمواد األولیة، الطاقة والتنا ):12(الجدول

  PIBالنسبة من   )دوالر(القیمة اإلجمالیة   الفئة المتضررة
     الخسائر االقتصادیة 
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 0.66% 313000000  الطاقة

 0.07%  35000000  المواد األولیة

 0.36%  171250000  العالمة التجاریة

 1.1%  519250000  المجمــوع

Source : plan national d’action pour l’environnement et le  développement durable , 
Janvier 2002, op.cit, p : 112. 

  
  البیئة العامة : سابعا

 20، حیث إن كل وحدة كربون تكلف حوالي CO2تم احتساب هذه األضرار من خالل إصدار 
  . % PIB  1.20دوالر، و قدرت الخسائر كنسبة 

سة، و المالحظة السریعة و الجدول التالي یلخص تنقید جمیع األضرار المقدمة ضمن الدرا
الممكن إدراجها وهي أن الخسائر االقتصادیة تمثل أكثر تكالیف األضرار حسب الدراسة المرجعیة، یلیها 

  .األضرار المترتبة على الصحة و نوعیة المعیشة أخیرا تدهور راس المال الطبیعي

یث توضح ترتیب للقطاعات أما الشكل البیاني المرفق أدناه فیقوم لنا مالحظة من الوجه األخر، ح
البیئیة األكثر تضررا بدایة من المیاه، التربة، الغابات و التنوع البیولوجي ثم الطاقة و التنافسیة، الجو، 

  . السواحل و اآلثار و أخیرا النفایات

   إجمالي تكالیف األضرار البیئیة):13(الجدول

  

  تقییـــم نقــدي لألضرار  الفئة االقتصادیة

PIB% بیئي المتسببالتدهور ال  

  .الماء، الجو، التربة، النفایات، السواحل 1.98%  الصحة ونوعیة المعیشة

الماء، الجو، الغابات، التنوع البیولوجي،  1.84%  تدهور راس المال الطبیعي
  .الوظائف االیكولوجیة للغابات

الماء، النفایات، السواحل، الثروة االثریة،  2.00%  الخسائر االقتصادیة
  .تنافسیةالطاقة، المواد االولبة وال
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  .بدون تضمین البیئة العامة 5.82%  المجموع

  / 1.20%  البیئة العامة

Source : Rapport sur le plan national d’action pour l’environnement et le  
développement durable , Janvier 2002, op.cit, p : 53. 

  
  
  
  

  یف االستبدال والتعویضتقییم تكال: الفرع الثاني
نعني بتكالیف االستبدال القیم النقدیة لإلجراءات واالستثمارات الالزمة لمكافحة مظاهر التدهور 

حیث یقدم الجدوالن على التوالي تقییم  2,8%بـ  PIBوقد قدرت كنسبة من . البیئي السابق دراستها
القطاع البیئي المتضرر أو المتسبب في تكالیف االستبدال حسب الفئات االقتصادیة المتضررة ثم حسب 

  .  التضرر االقتصادي

  تكالیف االستبدال حسب الفئات االقتصادیة ):14(الجدول

  PIBالنسبة من   الفئات االقتصادیة المعنیة
 0.84%  الصحة ونوعیة المعیشة

 1,11%  رأس المال الطبیعي

  0,81%  الخسائر االقتصادیة
  "2,76  المجمــوع

Source : Rapport sur le plan national d’action pour l’environnement et le  
développement durable , Janvier 2002, op.cit, p : 54. 

  

  تكالیف االستبدال حسب القطاع البیئي ):15(الجدول

  PIBالنسبة من   الفئات االقتصادیة المعنیة
  0.07%  المیــاه
 0,23%  الجــو

  0,94%  ت والتنوع البیولوجيالتربة، الغابا



 
وضعیة البیئة الجزائریة و آلیات تنشیط و تمویل سیاسات المحافظة علیھا: الفصل الثالث  

 134

 0,26%  النفایـــات

  0,54%  السواحــل واآلثــار
  0,09%  الطاقة، المواد األولیة والتنافسیة

  2,76%  المجمــوع

Source : Rapport sur le plan national d’action pour l’environnement et le  
développement durable , Janvier 2002, op.cit, p : 54. 

  : قد تم استخدام طرق مختلفة من طرف الخبراء للتوصل لهذه النتائج، سنحاول تقدیم أهمهاول

من أجل تحسین المیاه، تم احتساب تكالیف معالجة المیاه المنزلیة وكذا المیاه الموجهة  -1
  .ألغراض صناعیة

الصناعیة من أجل الحد من الخسائر والتسربات في شبكات المیاه الصالحة للشرب، الزراعیة و 
  :تم احتساب حجم االستثمارات الالزمة لتجدید الشبكات القائمة

في  3م600000000فیما یتعلق بمعالجة المیاه المترسبة، قیست تكالیف االستثمار بمعالجة  -
  .0,31%بـ  PIBدوالر للمتر المكعب، فقدرت تكلفة المعالجة كنسبة من  0,24السنة بتكلفة 

دوالر للمتر مقدرة  50كم بسعر  1080مة فعال فقد قدرت تكلفة تجدید أما شبكات المیاه القائ -
  .0,11%بـ  PIBحسب مشروع قائم فعال في والیة وهران، أي بنسبة من 

 10000هكتار بسعر  2700أما معالجة میاه الري، فقد قدرت تكلفة االستثمارات الخاصة بـ  -
بـ  PIBبتكلفة تقدر كنسبة من  20%إلى  50%دوالر للهكتار، من أجل تخفیض أدنى للخسائر من 

%0,06 .  

دوالر مقابل  15عائلة لدفع  5670000بینما قدر جزء هام من التكالیف من خالل استعداد  -
  .  0,18%بـ  PIBاالستفادة من المیاه الصالحة للشرب ما یقدر كنسبة من 

كالیف تدعیم استخدام بالنسبة للجو، تم احتساب تكالیف التعویض واالستبدال من خالل ت - 2 
  : حیث Gaz propane liquideالوقود الخالي من ارصاص، وتحویل المركبات للعمل بـ 

  .PIBمن  0,08%تمثل تكلفة تدعیم استخدام الوقود الخالي من الرصاص بـ  -

  .PIBمن  0,05%مركبة على األقل ما یقدر بـ  350000تكلفة تحویل  -

ضمن قطاع النقل   -لم توضحها الدراسة بالتحدید-ءات تحفیزیةبینما تمثل تكلفة مجموعة إجرا  -
  .PIBمن  0,04%بـ 
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-أما مجموع االستثمارات الالزمة كحد أدنى لمعالجة مناطق تلوث صناعي في النقاط الساخنة -
  . PIBمن  0,05%تمثل ما نسبته -المركبات البتروكیماویة مثال

  : یولوجي فتضم تكالیف استثمارات موجهة لمعالجةبالنسبة للتربة، الغابات والتنوع الب أما -3

دوالر أي  88636090سنوات بتكلفة  10هكتار خالل  2800000تعریة التربة على مساحة  -
  .PIBمن  0,19%بنسبة 

من  0,34%دوالر للهكتار أي بنسبة  130هكتار بتكلفة  7764325التصحر على مساحة  -
PIB.  

هكتار بتكلفة تقدر بـ  83والقمامات في الغابات على مساحة كذلك فیما یتعلق بتنظیف التلوث  -
  .PIBمن  %0,06

عادة التشجیر ما یقدر بـ  - دوالر،  63651351وقدرت تكلفة استثمار لمواجهة زوال الغابات وإ
 .PIBمن  0,13%بنسبة 

 10هكتار خالل  10000000أما فیما یتعلق بالتنوع البیولوجي فتتمثل تكلفة معالجة مساحة  -
  . PIB %0,21دوالر للهكتار تمثل كنسبة من  14-7سنوات بتكلفة بین 

  : فیما یتعلق بالنفایات، فقد تم تقدیر تكالیف االستبدال كما یلي -4

 15- 8طن بتكلفة بین  5200000تم احتساب تكلفة معالجة وجمع النفایات المنزلیة المقدرة بـ  -
  .PIB  %0,18دوالر للطن بنسبة إجمالیة من 

 60طن بتكلفة معالجة  100000قدرت النفایات الصناعیة قلیلة الخطر المعنیة للمعالجة بـ  -
  .0,01%بـ  PIBدوالر للطن أي بنسبة من 

دوالر للطن تقدر  150طن بتكلفة  52550معالجة النفایات الصناعیة المخزنة المقدرة بـ  -
 . 0,02%بـ  PIBكنسبة إجمالیة من 

دوالر للطن أي  350- 150طن بتكلفة تتراوح بین  110000قدر بـ معالجة نفایات خاصة ت -
  . 0,05%بـ  PIBبنسبة من 

فیما یتعلق بالسواحل والثروة األثریة، فقد تم تقییم تكلفة معالجة هذه األضرار حسب الخبراء  -5
  : حیث PIBمن  0,54%: بدون تفاصیل تدرجها الدراسة بـ

  .PIBمن  0,21%تكلفة تدهور السواحل بـ  -

 .PIBمن  0,04%تكلفة معالجة التوسع على حساب السواحل  بـ  -
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  .PIBمن  0,30%تكلفة معالجة األضرار التي تعرضت لها اآلثار بـ  -

الطاقة، المواد الولیة والتنافسیة، حسب البیانات التي تتیحها الدراسة فإن تكلفة سیاسة التفعیل  -6
ینما قدرت تكلفة تسییر فعال لكل من استخدام المواد ، بPIBمن  0,01%: استخدام الطاقة قدرت بـ

على  0,06%و   0,01%األولیة وكذا تعدیل وضعیة العالمة التجاریة في مجال التجارة الخارجیة بـ 
  . PIBالتوالي كنسب من 

  

       

  

  

  

  
 الفوائد / نسبة التكالیف: الفرع الثالث  

قیس التكالیف االجتماعیة المعطلة حسب كل تعتبر هذه النسبة على درجة من األهمیة، ألنها ت
  . وحدة استثمار

في : أن القطاعات البیئیة صنفت بالطریقة التالیة 9- 3وتوضح الدراسة كما نالحظ من الجدول 
الدرجة األولى التسییر غیر الفعال للطاقة والمواد األولیة ونقص المنافسة یلیها تلوث الهواء والمیاه، تدهور 

  .  ت والتنوع البیولوجي، النفایات وأخیرا تدهور الساحل والتراث األثرياألراضي والغابا

  الفوائد / نسبة التكالیف): 16(الجدول 

  PIBنسبة من   القطاع البیئي 
 0,47%  المیــاه

 0,24%  الجــو

  0,69%  التربة، الغابات والتنوع البیولوجي
 0,83%  النفایـــات

 0,08%  نافسیةالطاقة، المواد األولیة والت

 2,31%  المجمــوع

  . 9ص . مرجع سابق. المخطط الوطني ألنشطة البیئة والتنمیة المستدامة: المصدر
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  االستراتیجیة الوطنیة للبیئیة والمخطط الوطني للبیئة والتنمیة : المبحث الثاني
  المستدامة                

یجاد الحلول حتى تتمكن الجزائر من تطویق األزمة اإلیكولو  جیة الحادة التي تعاني منها وإ
  1المناسبة لها وتحدید طرق ووسائل إنجازها بأقل تكلفة أعدت استراتیجیة وطنیة للبیئة تسمح بـ

  .  الوقایة من كل أشكال التلوث واألضرار الملحقة بالبیئة وذلك بضمان الحفاظ على مكوناتها -

  . إصالح األوساط المتضررة -

تعمال اإلیكولوجي العقالني للموارد الطبیعیة المتوفرة وكذلك استعمال التكنولوجیات ترفیه االس -
  . األكثر نقاء

  .تدعیم اإلعالم والتحسین ومشاركة الجمهور -

  . تطور البالد ةإدماج إمكانیة العیش البیئي في استراتیجی -

اصة بالسیاسة البیئیة وسنحاول خالل هذا المبحث إدراج مجموعة األهداف، مجاالت األنشطة الخ
، باإلضافة إلى إدراج األهداف واألنشطة ذات األولویة الخاصة بالمخطط الوطني 2011-2001لعشریة 

                                                
  . 9ص . 2003. 43لرسمیة العدد الجریدة ا  1
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-2001للبیئة، الذي وضع كمرحلة أولى لتنفیذ أهداف السیاسة لألجل القصیر والمتوسط وبالتحدید خالل 
2004 .  

   تحدید أھداف االستراتیجیة للبیئیة: المطلب األول
ترتكز االستراتیجیة البیئیة إلى مجموعة هامة من الصفات والخصائص الواجب توفرها لنجاح 

  : السیاسة

مصداقیة التنظیم ومتابعة التطبیق الفعلي للتشریع، صالبة القدرات المؤسساتیة والتصمیم الجید  -
  .2لألدوات االقتصادیة والمالیة 

ایة السكان من أضرار التلوث وتقدیم خدمات یجب أن یكون استعمال الموارد الطبیعیة وحم -
  .3بیئیة سلیمة وحمایة األنظمة االیكولوجیة، متوافقا مع متطلبات صالحیة البیئة والتنمیة المستدامة

      

نشاء مؤسسات واعتماد تكنولوجیات أكثر نظافة، تطهیر اإلطار المعیشي -         بناء سیاسات وإ
شراك المواطنین بصفة تلقائیةوالتسییر العقالني المستدام للم   . 1وارد الطبیعیة وإ

ضافة لكل ما سبق فاالستراتیجیة البیئیة تعمد إلى تحقیق مجموعة من األهداف الرئیسیة  وإ
  .  ومجموعة من األهداف الجزئیة المتعلقة بكل هدف رئیسي

  األھداف المؤسساتیة العامة : الفرع األول
أولویات االستراتیجیة والمخطط الوطني للبیئة إلى التركیز تسعى الحكومة من خالل تقییم وتثمین 

  : على استهداف عدة عناصر هامة

 نظرا لنتائج الدراسات على مستوى اإلطار المؤسساتي : 2تعزیز اإلطار المؤسساتي والتنظیمي
حد  والتشریعي والتنظیمي الخاص بالتكفل بالمشاكل البیئیة، الدراسات التي أكدت ضعف هذا الجانب إلى

  . 3كبیر، جعل من هذه النقاط بالذات تمثل الدور األهم في خلق المشاكل والتدهور البیئي عموما 

فزیادة على ضرورة مواجهة المؤسسات والجماعات المحلیة، مواجهة تغییر األنماط االستهالكیة 
، أصبح )ت الخاصةالتزاید الفوضوي لحركة السیارا(والنقل الحضري ) التحول في حجم النفایات وأنواعها(

من الضروري أیضا تطویر أسس المعلومات وجمع البیانات، المستوى التقني والعملي، وكذا قدراتها على 
                                                

  . 11ص . مرجع سابق. المخطط  الوطني ألنشطة البیئة والتنمیة المستدامة  2
  . 104مرجع سابق ص . 2000.تقریر حول حالة ومستقبل البیئة في الجزائر  3
  .  105ص . مرجع سابق . 2000.تقریر حول حالة ومستقبل البیئة في الجزائر 1
  . 131سابق ص مرجع . أحمد ملحة  2

3 Rapport sur l’état et l’avenir de l’environnement. ministère de l’aménagement du territoire et 
de l’environnement. Algérie. Janvier 2003. p 26.    
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التفاوض مع مؤسسات تسییر المرافق العمومیة البلدیة، كما یجب تشجیع وتدعیم اندماجها ضمن آلیات 
  . 4التعاون الالمركزي 

 ونشاطات هذا (حفاظ على البیئة بشتى أشكالها  إن ال: تطویر التنسیق القطاعي المشترك
یتطلب حتما العمل على التنسیق بین المجهودات المؤسساتیة و القطاعیة للتوصل إلى نتائج ال ) الحفاظ

یمكن تحقیقها بشكل فردي أو غیر متكامل، لذلك ینبغي وضع األطر الالزمة للتشاور والتقییم، وكذا 
  . 5بشكل موحد قطاعیا وضع برامج أعمال مالئمة منتهجة 

 ینبغي العمل أیضا على محور أكثر خطورة وأهمیة، وهو : 6العمل في اتجاه المؤسسات
المؤسسات العاملة في اإلطار البیئي العام، فینبغي رفع الكفاءة البیئیة للمؤسسات في ظل االقتصاد، 

ي اإلنتاج، فضال عن فقدرة المؤسسات على الریادة في مجال التصدیر مرهون بكفاءتها البیئیة ف
السیاسات الخاصة بإعادة الهیكلة وما شابه، لذلك ینظر للمؤسسات المصدرة على أنها مؤسسات ذات 

  . *أولویة الستقبال السیاسات البیئیة

 تبدو هذه النقطة على درجة من األهمیة انطالقا مما : 1العمل في اتجاه الجماعات المحلیة
  اطنین كزیادة معدل النفایات وتلوث میاه الشرب    نالحظه من تدهور ظروف معیشة المو 

نقائص التسییر اإلداري والمركزیة المفرطة وتقادم التجهیز وعدم إمكانیة استبدال األجهزة أو  
  . عصرنتها

كما یهدف هذا المستوى أیضا العمل باتجاه المواطنین من خالل رفع مستوى الوعي البیئي و 
  . المواطنین في عملیة إصالح التدهور البیئي والمحافظة على الموارد التربیة البیئیة وضرورة إشراك

وبصفة عامة تشمل المحاور ضرورة العمل على تفعیل الحركة الجمعویة بهذا الصدد، اإلعالم 
بكل محاوره، وهذا كله یتضمن استهداف نقطة مهمة وهو العنایة الخاصة باألمن واألثر االجتماعي 

   2 .ثة أو المستنزفة للموارد نوعا وكمالألنشطة البیئیة الملو 

فالتربیة البیئیة و التحسیس بمعاناة البیئة یعتبران أدوات مدعمة ألعمال أخرى تستهدف حمایة 
البیئة كالتنظیم واألدوات االقتصادیة األخرى، فمن شأن إقناع األشخاص وتحفیزهم لتغییر سلوكهم البیئي 

  3 )الخ...المعلمین، الجمعیات، الشخصیات المحلیة المشهورة( بصفة إرادیة، أن یكون مدعما وبمشاركة
                                                

  . 131ص .. الرھانات البیئیة في الجزائر مرجع سابق. أحمد ملحة  4
  .  131ص . المرجع نفسھ  5
  .  131ص . جع نفسھالمر  6
بمعنى أنھا تصدر للخارج فھي مجبرة على االلتزام بمعاییر إنتاج بیئیة حتى تقبل في األسواق األجنبیة، أم : المباشرة  *

الغیر مباشرة فمن وجھة نظرنا أن المؤسسات إن لم تصدر منتجاتھا فھي مجبرة على االلتزام بالمعاییر البیئیة حتى تستطیع 
  .   ت المستوردةمنافسة المنتجا

  .  132ص . مرجع سابق. الرھانات البیئیة في الجزائر.  أحمد ملحة  1
 .  132ص . المرجع السابق  2
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والتعاون بهذا الصدد على عدة مستویات من أهمها  4تعبئة التعاون الدولي في مجال البیئة 
  الخ...التعاون التمویلي والتكنولوجي واإلعالمي

    األھداف المرتكزة على الفئات االقتصادیة المتضررة بیئیا: الفرع الثاني  
تتمثل األهداف األربع األساسیة في مجموعة الفئات االقتصادیة المتضررة والتي تسلط 

  : االستراتیجیة علیها الضوء من أجل معالجتها ورفع إنتاجیتها

  .تحسین مستوى معیشة وصحة المواطنین -

  .المحافظة على رأس المال الطبیعي ورفع إنتاجیته -

  .نافسیة تقلیص الخسائر االقتصادیة ورفع الت -

  .تحسین البیئة العامة -

وضمن كل محور على حدى تستهدف االستراتیجیة مجموعة من األهداف الضمنیة والتي تتطلب 
  :    بدورها مجموعة أنشطة واستثمارات تحققها في األجلین المتوسط والطویل، أهم األهداف إذن

  تحسین مستوى معیشة وصحة المواطنین -1
روف البیئة في الجزائر، بأن نموذج التنمیة المطبق منذ االستقالل كان تؤكد دراسة أجریت على ظ

السبب الرئیسي في خلق ظروف التدهور البیئي وخلف آثاره على ربع المواطنین الذین یعدون تحت 
  .1الفقر

أما في مجال النسیج الصناعي فإن االستراتیجیة الوطنیة تعمل على إعادة تأهیله من خالل 
  :2ةالمحاور التالی

  .إنشاء نظام متكامل لمراقبة التلوث مراقبة ذاتیة وتطویره -

إنشاء مركز للتكنولوجیا البیئة من أجل مساعدة المؤسسات على اعتماد تكنولوجیا تطبیقیة وهي  -
عبارة عن مجموعة نظم تشمل المعرفة القیمة والسلع والمعدات واإلجراءات التنظیمیة في مجال التكنولوجیا 

طبیقها وتتطلب تعزیز التعاون بین دول الشمال والجنوب ومشاركة فعالة من جمیع الجهات تطویرها وت
المعنیة لتحقفیق التنمیة المستدامة لدعم االقتصاد وحمایة البیئة وتحسین التكنولوجیا المستخدمة الذي 

  : یعتمد على

                                                                                                                                                   
  . 108ص .مرجع سابق . 2000تقریر حول مستقبل البیئة في الجزائر   3
  .   133ص . مرجع سابق. الرھانات البیئیة في الجزائر. أحمد ملحة  4

1  Rapport sur le plan national d’action pour l’environnement et le développement durable, 
janvier 2002 op.cit p 58.    

  .   7- 6ص .وزارة تھیئة اإلقلیم والبیئة. ملخص تقریر المخطط الوطني لألعمال من أجل البیئة والتنمیة المستدامة   2
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  .تقییم التأثیر البیئي للمشروعات قبل تنفیذها* 

  .بیئیةتطبیق نظم اإلدارة ال* 

  .إتباع نظم اإلنتاج األنظف* 

  . مواصلة تنفیذ المشروع المتضمن مراقبة التلوث الصناعي في شمال شرق البلدان* 

  وعموما تتمثل األهداف أو النتائج المنشودة  

تحسین سبل حصول المواطنین على خدمات التموین بمیاه الشرب وذلك بالتشدید على تسییر  -
دخال تكنولوجیا ترفع ) تسییر یجمع بین العرض والطلب وحفظ المورد(تكامال المورد المائي تسییرا م وإ

  . درجة الفعالیة في استعماله

تحسین الخدمة العمومیة في مجال الصرف الصحي والتطهیر والتسییر المحكم لمحطات  -
  .التنقیة وتطویر خدمات التطهیر في الوسط الریفي

خفض استعمال البنزین المحتوي على الرصاص (ى تحسین نوعیة الهواء في المدن الكبر  -
  .وضواحي المناطق الصناعیة1) وترویج استعمال غاز البترول الممیع كوقود، تحسین نوعیة الدیازال

  .* )النظیف(محاربة التلوث في النقاط الصناعیة الساخنة، بإدخال عقود األداء البیئي الجید  -

  . تسییرا متكامالخفض إنتاج النفایات عن طریق تسییرها  -

تطویر التسییر البیئي في المدن الكبرى واإلكثار من المساحات الخضراء، وحمایة التراث  -
  . الثقافي

  ھدف المحافظة على رأس المال الطبیعي ورفع إنتاجیتھ -2
الهدف المباشر الستراتیجیة المحافظة على رأس المال الطبیعي وتحسین إنتاجیته هو إیقاف 

ثراء نوعیة تدهور التربة ، الغابات، وترقیة اإلنتاج الزراعي والحیواني المستدام، الذي یسمح بالمحافظة وإ
نتاجیتها، وهذا یتطلب التركیز على أسباب التدهور المؤسساتیة وأنظمة التحفیز، وكذلك إشراك : التربة وإ

   2 :الصدد فیما یلي المواطنین والقطاع الخاص، وعلى العموم تتلخص األهداف والنتائج المنشودة بهذا

النهوض بزراعة مستدامة من خالل إنتاج زراعي عالي القیمة المضافة، تطویر التجارة و  -
  . توسیع نطاقها وتحسین نسبة تغطیة الواردات بالصادرات

                                                
1 Rapport sur le plan national d’action pour l’environnement et le développement durable, 
janvier 2002 op.cit p 59.    

 . عقود األداء البیئي ھو عقد یتم بین الدولة والفاعلین من أجل تحدید مخططات خفض التلوث  *
 8-7. المخطط الوطني لألعمال من أجل البیئة والتنمیة المستدامة مرجع سابق  2
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  .   تطویر سیاسة ریفیة لرفع عدد مناصب الشغل وضمان الحفاظ على الموارد -

صدار تعلیمات قابلة اعتماد تكنولوجیا اإلنتاج المالئ - مة وتسییر میاه السقي تسییرا رشیدا، وإ
  .  للتنفیذ والتطبیق إلعادة استخدام المیاه المنتقاة في الحقل الزراعي

  .مراقبة التلوث ذي األصول الزراعیة -

  .تحسین أنظمة تسییر األراضي لتقلیص التعدیالت علیها -

  .محمیةرفع مساحات التغطیة الغابیة وعدد المناطق ال -

إیقاف التصحر عن طریق تطبیق نظام مالئم لتسییر المراعي وحمایة الواحات عن طریق  -
عادة تأهیل أنظمة السقي التقلیدیة   .تقنین عملیات ضخ المیاه وإ

  .حمایة المنظومات البیئیة الهشة مع العنایة خاصة بالتنوع البیولوجي الحیوي-

دخال  - برامج وقایة منسقة بحیث یمكن محاربة تدهور وضع استراتیجیة لتسییر السواحل وإ
  .  المناطق الساحلیة

  ھدف خفض الخسائر االقتصادیة وتحسین القدرة التنافسیة -3
تتضمن االستراتیجیة تحسین القدرة التنافسیة للمؤسسات واألعوان االقتصادیین وزیادة فعالیة 

  . النفقات العامة

بین الوزارات بالشكل الذي من شأنه تطویر وترقیة وهنا یصبح من الضروري إنشاء ربط وتوفیق 
  : اإلجراءات البیئیة االقتصادیة، وأهم ما تضم االستراتیجیة هنا

الحد من الدعم الذي یحفز ویرفع من استخدام الموارد الطاقویة، المیاه، میاه الري والمواد  -
  .الزراعیة

عیة الخدمات وشفافیة النفقات العامة، اإلصالح التدریجي المتعلق بتغطیة التكالیف وتحسین نو  -
  . وتعمیم مبدأ الملوث یدفع

  . قوانین الملكیة العقاریة وتلك المتعلقة باستغالل الموارد) تصحیح(تصفیة  -

  : وتهدف على العموم األنشطة المزعم إنجازها إلى

  . واسترداد المواد األولیة) المواد الثانیة(رفع حجم النفایات المرسكلة  -

  . شید استخدام الموارد المائیة وموارد الطاقة والمواد األولیة في الصناعةتر  -

  . تحسین التسییر البیئي والتحكم في تكالیف اإلنتاج وتحسین صورة القیمة التجاریة للمؤسسات -
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  . تحسین فعالیة النشاط المینائي-

غالقها -   .    إذا اقتضى األمر تحویل أكثر المؤسسات العامة تلویثا وأقلها قابلیة للبقاء وإ
  ھدف حمایة البیئة الشاملة  -

التقلیل من الغازات المسببة لالحتباس  نتهدف إلى حمایة الثروة البیولوجیة، حمایة طبقة األوزو 
  : لالحراري من خال

  . رفع حجم الغطاء الغابي وكثافته وتنوعه الحیوي -

التهیئة المتكاملة (لتنمیة المستدامة رفع حجم المساحات المحمیة والمناطق الرطبة ومناطق ا -
  ).الزراعیة و الغابیة والرعویة

  .  حمایة الواحات من النفایات المنزلیة وصعود األمالح -

  . خفض االنبعاثات الغازیة ذات االحتباس الحراري والسیما في قطاع الطاقة -

  . القضاء على استعمال الموارد المؤذیة لطبقة األوزون -

  
األنشطة واالستثمارات وفق المخطط الوطني للبیئة والتنمیة : المطلب الثاني

  المستدامة
في إطار تنفیذ االستراتیجیة الوطنیة لحمایة البیئة شرعت الجزائر في إنجاز خطة عمل في إطار 

، یرمي مخطط األعمال هذا إلى تنفیذ أعمال 2004-2001برنامج اإلنعاش االقتصادي في الفترة 
نامیكیة إیكولوجیة من جهة، وتعزیز برنامج الحكومة بدعم اإلنعاش االقتصادي، جوهریة لوضع أسس دی

ملیون دوالر أمریكي على مدى ثالث سنوات حوالي  970وتبلغ الكلفة التقدیریة لألعمال في مجملها قرابة 
  . 1ملیون دوالر في السنة 320

  : ین من األنشطةتضم أنشطة المخطط الوطني للبیئة والتنمیة المستدامة صنفین أساسی
   األنشطة المؤسساتیة والقانونیة: الفرع األول

  :2تتمثل مجموعة االهتمامات القانونیة التي تعمل بمكوناتها على تحقیق أهداف حمایة البیئة 

                                                
جامعة . معھد العلوم االقتصادیة.رسالة ماجستیر. عي في الجزائر و آثاره السلبیة على البیئةالتطور الصنا.ھبري نصیرة  1

 . 79مرجع سابق ص .2004. الجزائر
 .  105مرجع سابق ص  2000تقریر حول حالة ومستقبل البیئة في الجزائر    2
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تنفیذ القانون المتعلق بالبیئة وحمایتها تفرض نفسها طبیعیا لتكریس الطابع القطاعي المشترك  -
هدات مختلف الناشطین واالختصاصات المطلوبة لتطبیق القانون ولتدقیق للعمل البیئي وتوضیح ع

  . األدوات الكفیلة بتأمین مراقبة وحراسة نوعیة األنظمة اإلیكولوجیة

بالتوازي مع القانون المتعلق بالبیئة هناك قانون متعلق بالتهیئة والتنمیة المستدامة، موضوعه  -
وى اإلقلیم وكذا حمایة الموارد الطبیعیة، وسیضمن هذا القانون عقلنه اإلعمار وتوزیع األنشطة على مست

  . الربط بین حمایة الموارد والتنمیة االقتصادیة والتطور البشري الذي ترتكز علیه التنمیة المستدامة

زالتها لتوفیر اإلطار القانوني المالئم لتنفیذ  - إعداد قانون متعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإ
  . سییر العقالني لهذه النفایاتسیاسة الت

إعداد قانون خاص بالجبال یكون موضوعه التمكین من ترمیم هذا الفضاء الطبیعي الهام في  -
نتاج الثروات ووسط معیشي یهدف إلى تحسین المداخل  وظائفه الثالثة المتمثلة في التنظیم اإلیكولوجي وإ

  . الریفیة

فس السیاق من توضیح النظام العقاري السائد في مراجعة القانون الرعوي التي تمكن في ن -
لقاء مسؤولیة االستصالح المستدام لهذه الفضاءات  عادة تنصیب الدولة في دورها المنظم وإ السهوب وإ

  . على عاتق الجماعات المقیمة بها وفي األخیر إیقاف مسار التصحر

أنشطة التهیئة الدائمة وضع قانون متعلق بحمایة الساحل الذي یشكل أداة فعالة لتأطیر  -
  . للمناطق الساحلیة و الشاطئیة ولتنظیم المتاجرات العقاریة وحمایة التراث الطبیعي

إصدار القانون المتعلق بحمایة البیئة و استكمال المراسیم المتعلقة بدراسة التأثیر على البیئة  -
  .  وبإجراءات الرقابة الذاتیة والرصد الذاتي 

  . ي یتعلق بالمساحات الخضراءاعتماد إطار قانون -

كما یضم هذا الصنف من األنشطة مجموعة إجراءات خاصة بتدعیم التكوین في المهن الخاصة 
  : بالبیئة، وأهم المؤسسات المرتبطة بالمخطط

 بغرض تنظیم الدورات والتكوین المتخصص القصیر المدى: المعهد الوطني لمهن البیئة .  

 بغرض تدعیم وتحسین سیر الشبكة الوطنیة لرصد : ة المستدامةالمرصد الوطني للبیئة والتنمی
  .  وقیاس نوعیة مختلف األوساط

 بغرض المحافظة على المنطقة الساحلیة والشاطئیة بصفتها موردا ذا : المعهد الوطني للساحل
عداد المعاییر و  جراء دراسات لفائدة البلدیات والوالیات الساحلیة وإ تشخیص قیمة ایكولوجیة وتراثیة وإ

 .  المواقع الطبیعیة واالستحمام الممكن إعطاؤها أولویة الحمایة وتنظیم المتاجرات العقاریة
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 تصمیم التدخالت التي من شأنها تأمین المساعدة المحبذة : المركز الوطني للتكنولوجیا النظیفة
  . الخ...سائدةللقطاعات الصناعیة والطاقویة، تقدیم المساعدات التقنیة لتقییم مختلف األوضاع ال

: باإلضافة إلى مجموعة التدابیر المؤسساتیة والمصاحبة لها كما تم تقدیمها ضمن المخطط أهمها
1  

مواصلة المشروع المتعلق بإعادة تأهیل شبكات إیصال الماء الصالحة للشرب، إنهاء الدراسة  -
ة المتعلقة بالمخطط الوطني التعریفیة ووضعها موضع التطبیق، إدخال نظام منح االمتیاز، إنهاء الدراس

للماء، إجراء دراسة تقییمیة للموارد المائیة في الهضاب العلیا، تعزیز القدرات البشریة التقنیة التسییریة في 
، توفیر الدعم إلنشاء )وكاالت األحواض الشركة الجزائریة للمیاه البلدیات(میدان إیصال ماء الشرب 

  . وكاالت األحواض

المتعلق بإعادة تأهیل المحطات التقنیة العاطلة، إدخال نظام منح االمتیاز مواصلة المشروع  -
الهیئة (، تعزیز القدرات البشریة التقنیة والتسیریة في میدان التطهیر )تجربة نموذجیة في تسییر المحطات(

  ). الوطنیة للتطهیر والبلدیات

اسة الوطنیة االستراتیجیة لتسییر تعزیز القدرات للوكالة الوطنیة للنفایات، تنفیذ نتائج الدر  -
النفایات الحضریة، تنفیذ المخططات البلدیة لتسییر النفایات الحضریة، تنفیذ نظام فعال لتحصیل 

، مواصلة البرنامج الخاص بمدینة الجزائر، تعمیم )تجربة نموذجیة(التكالیف، العمل بنظام منح االمتیاز 
مشروع مراقبة (ین، إعداد مخطط وطني لتسییر النفایات الخاصة التكوین لفائدة البلدیات والفاعلین اآلخر 

، إعداد دراسة تتعلق بإعادة استعمال النفایات الزیتیة وغیرها من النفایات في مصانع )التلوث الصناعي
اإلسمنت، إعداد دراسة تتعلق بإعادة تسییر النفایات ذات الصلة بالعالج الطبي وتعزیز القدرات لهذا 

  .    الغرض

زالة  - إعداد أدوات للتسییر البیئي تالئم المؤسسة الصغیرة والمتوسطة، إنشاء صندوق البیئة وإ
التلوث، تعزیز التكوین في المؤسسات االقتصادیة الصغیرة والمتوسطة لالقتدار على التسییر، إنشاء مركز 

  .   وطني لتكنولوجیا البیئة

ثا، إعداد دراسة تتعلق باقتصادیات الطاقة في تنفیذ تدابیر ترویجیة ألقل أنواع الوقود تلوی -
  . القطاع الصناعي، تعزیز قدرات المراقبة التقنیة للسیارات

إنشاء مدرسة للمناظر الطبیعیة وروادها من الرسامین، تعمیم مفهوم المساحات الخضراء لدى  -
  . مكاتب الدراسات

  .إنشاء مدرسة لمهن التراث الثقافي -
                                                

 . 16-12ص . مرجع سابق. المخطط الوطني لألعمال من أجل البیئة والتنمیة المستدامة  1



 
وضعیة البیئة الجزائریة و آلیات تنشیط و تمویل سیاسات المحافظة علیھا: الفصل الثالث  

 146

كفیلة بحل المشاكل العقاریة، مواصلة سیاسة فتح المالك ) متغیرات(لة إعداد احتماالت بدی -
، برامج التشجیر بأشجار الفواكه، مراجعة نظام منح االمتیاز، إعداد )الخاصة التابع للدولة على امتیاز

صالحها ومكافحة التصحر، إعداد دراسة تتعلق  خطة توجیهیة للحفاظ على األراضي وحمایتها وإ
ن إنتاجیة الموارد الطبیعیة والنزوح الریفي والفقر، مواصلة البرنامج الجاري المتعلق بالتشغیل بالعالقات بی

  . الریفي

الوكالة (تحدید وتنفیذ نظام التسعیرة، إنجاز برنامج تكوین وتحسیس لفائدة التقنیین والمسیرین  -
  . لمزارعین الخواصودواوین المحیطات وا) الوكالة المكلفة بالسقي) (الوطنیة للسقي والجرف

بحث إمكانیة توسیع نظام االختیار إلى المالك الغابیة، إدخال نظام االستشعار عن بعد لرصد  -
  . المنظومات البیئیة

إنشاء مركز لتنمیة الموارد البیولوجیة، إعداد دراسة عن موارد التنوع البیولوجي، تطویر القدرات  -
  .داد مخطط تسییر المنطقة الرطبة في المقطعالمؤسساتیة في مجال األمن البیولوجي، إع

  .إنجاز دراسة تشخیصیة لوضعیة الفوقارات -

إعداد مسح لشغل الساحل وتعزیز دور اللجنة الوطنیة تل بحر للوقایة من التلوثات و مكافحة  -
شبكة رصد التلوث البحري في البحر المتوسط،  MED POLالتلوثات البحریة العرضیة، تفعیل مشروع 

داد دراسة لتحسین الخطة الوطنیة للتهیئة العمرانیة، إعداد دراسة لتحدید مكامن ومواقع مناجم المواد إع
البدیلة عن الرمل المستخرج من الشواطئ واألودیة، إخضاع مناطق التوسع السیاحي لدراسات التأثیر في 

  .      البیئة، إعداد دراسة حول إمكانیات صناعات المائیات

مجموعة اإلجراءات المؤسساتیة بغرض تحسین القدرة التنافسیة االقتصادیة، دراسة بینما تضم  -
  .  مالبسات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة ومنطقة التبادل الحر

   استثمارات المخطط البیئي: الفرع الثاني
  :یمكن أن نقدم هذه االستثمارات حسب هدف كل مجموعة كما یلي

  : عیة الحیاةالصحة و نو -1

 إعداد تأهیل شبكات توزیع میاه الشرب في : تحسین فرص حصول المواطنین على میاه الشرب
 . مدن، تجربة نموذجیة لتسییر الموارد المائیة تسییرا رشیدا في الوادي 10

 إنجاز بحیرات التنقیة، إنجاز محطات التنقیة لحمایة وادي الشلف: تحسین خدمة التطهیر . 

 إزالة المفارغ غیر الرسمیة والعشوائیة : ات الصلبة المنزلیة والخطرة تسییرا رشیداتسییر النفای
مدینة وتجمعات سكنیة  19مدینة، دعم العمل بمفارغ مراقبة في  21والعمل بالمفارغ المراقبة في 
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بالجنوب الجزائري، عملیات نموذجیة لجمع نفایات التغلیف ورسكلتها، إنجاز مركز لطمر النفایات 
خاصة تقنیا، جمع الزیوت المستعملة، تكییف أوحال معامل التكریر، تجربة نموذجیة لتسییر النفایات ال

 .    ذات الصلة بالعالج الطبي

 إزالة التلوثات في النقاط الساخنة، إزالة التلوث بثاني أكسید الكربون : محاربة التلوث الصناعي
ناتجة عن وحدات المجموعة الصناعیة للورق في وحدة صنع الزنك بالغزوات، معالجة التلوثات ال

والسیلیلوز، معمل الذرة في مغنیة، إزالة التلوث في الوحدات الملوثة الطبیعیة في حوض الحمیز 
 . والحراش، إزالة التلوث في الوحدات الملوثة بمدینة الجزائر

 یج استعمال تعمیم استعمال البنزین الخالي من الرصاص ترو : تحسین نوعیة الهواء في المدن
 .غاز البترول الممیع كوقود للسیارات، تجربة نموذجیة لترویج الغاز الطبیعي كوقود للسیارات

 إنجاز حظائر وحدائق خضراء حضریة، عملیة نموذجیة إلشاعة : تكثیف المساحات الخضراء
 . اإلخضرار

 زاب، حمایة إصالح المواقع والمباني التاریخیة في وادي می: تحسین تسییر التراث الثقافي
واستصالح مجموع موقع تیمقاد، وادي األبیض وشرفات غوفي، إعادة تأهیل و إصالح قصبة الجزائر، 

 .حمایة األطالل األثریة في تیبازة

 : الحفاظ على الرأسمال الطبیعي -2

 معالجة للحد من االنجراف في سبعة أحواض سفحیة : تحسین تسییر األراضي ومكافحة التصحر
من انجراف حوض وادي مالح ووادي زهرز، وتوسیع برنامج التشغیل الریفي في والیتي فرعیة، الحد 

 . غلیزان ومستغانم، لتهیئة السهوب في أكثر المناطق تلفا

 برنامج إلحیاء التراث الغابي وتوسیعه السیما أشجار الفلین واألرز: إحیاء التراث الغابي . 

 ثالث مناطق للتنمیة المستدیمة في مناطق شرق إنشاء وتهیئة: الحفاظ على التنوع البیولوجي-
 . وسط البالد-غرب

 الحمایة (محاربة ظاهرة تصاعد المیاه في وادي سوف : حمایة المنظومات الحیویة الصحراویة
صالحه)من الفیضانات وتطهیر المیاه المستعملة  .، للحفاظ على وادي قوراره وإ

 المناطق الواقعة في النواحي الشرقیة والوسطى برنامج الحفاظ على السواحل في : حمایة الساحل
 . والغربیة للبالد، إزالة تلوث الشواطئ في تیزي وزو وبجایة وتیبازة

 :تحسین التنافسیة والفعالیة االقتصادیة-3

 إنجاز مشروع متعلق بجرف الموانئ و تنقیتها من الرواسب. 
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 :تحسین البیئة العامة -4

 األوزون القضاء على المواد المؤذیة لطبقة      .  

  

  
  
  
  

  
المخطط التمویلي واألدوات االقتصادیة للسیاسة البیئة في : المبحث الثالث

  الجزائر
تنقسم أدوات السیاسة البیئیة حسب ما تم تقدیمه في المخطط الوطني النشطة البیئة والتنمیة 

  المستدامة كما هو مبین في الشكل التالي

  حسب المخطط الوطني للبیئة  أدوات السیاسة البیئیة): 27(الشكل 

  

 
 أدوات السیاسة البیئیة 

 أدوات مانعة  أدوات تحفیزیة  استثمارات بیئیة  

 اإلنتاج النظیف استثمارات معالجة
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وبذلك یتضح أن تمویل السیاسة أو المخطط المتضمن فیها یخضع عموما للدولة من جهة و 
  .للقطاع الخاص من جهة أخرى

إال أننا وبصفة دقیقة یمكننا تقدیم األطراف المساهمة في تمویل المخطط الوطني للبیئة بأنشطته 
   1 :المدرجة آنفا كما یلي

سواء من المحروقات من خالل برنامج اإلنعاش االقتصادي أو من : الدولة العامةإیرادات  -
  . خالل الضرائب البیئیة الخاصة

  . المساعدات الدولیة وخاصة البنك الدولي لإلنشاء والتعمیر -

المؤسسات االقتصادیة الملوثة دافعة الضرائب أو متجنبة لدفع الضریبة : القطاع الخاص -
اتیا اإلنتاج النظیف، وحتى العائالت التي تدفع رسوم الخدمات البیئیة والنظافة والتوصیل وبالتالي تمول ذ

  .  بالمیاه الصالحة للشرب

ویمكن إدراج توزیع تمویل المخطط بین اإلجراءات واالستثمارات حسب المصدر التمویلي كما 
    1 :تقدمه التقاریر الخاصة بالوزارة كما یلي

تحسین حصول المواطنین على میاه الشرب تمول من طرف الدولة مجموع األنشطة بهدف  -
والمستخدمین بالنسبة المتبقیة، ونستنتج أن ما یدفعه المواطنون في الحقیقة ال یجسد إال 80-90%بنسبة 

  . نسبة ضئیلة جدا من القیمة اإلجمالیة للتكلفة اإلجمالیة

ل برنامج الحكومة من جهة، مجموع األنشطة بهدف تحسین خدمة التطهیر یمول من خال -
  .البنك الدولي والمستخدمین من جهة أخرى

مجموع األنشطة بهدف التسییر الرشید للنفایات الصلبة العائلیة والخاصة تم تمویلها بتعددها  -
، العائالت، البنك العالمي، المؤسسات الملوثة و )فیما یتعلق باالستثمارات خاصة(من طرف الدولة 
  . فیما یتعلق بنوع مخلفاتها البیئیة NEFTEC ل تكالیف جمع الزیوت وكذا نفتاكتتحمل نفطال كام

مجموع األنشطة المتعلقة بمكافحة التلوث الصناعي فیتوزع تمویلها بین الصندوق الوطني للبیئة  -
  .   ومكافحة التلوث والمؤسسات الملوثة وأخیرا صندوق تهیئة اإلقلیم

                                                
1 Rapport sur le plan national d’action pour l’environnement et le développement durable, 
janvier 2002 op.cit p 91-86 .    
1 Rapport sur le plan national d’action pour l’environnement et le développement durable, 
janvier 2002 op.cit p 87-85.    
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التي  NEFTECفیتوزع التمویل بین : ن نوعیة الجو في المدنمجموع األنشطة المتعلقة بتحسی -
 NAFTALتتحمل كامل تكلفة االستثمارات المتعلقة بالوقود الخالي من الرصاص، ویتقاسم كل من 

  . على الترتیب 75%بنسبة  GPLوالمؤسسات الخاصة تكالیف تحویل العربات للعمل بـ 

لخضراء فتتحمل تكالیفها كاملة الجماعات مجموع األنشطة المتعلقة بتطویر المساحات ا -
  . المحلیة، بینما تتحمل الدولة كامل تكالیف األنشطة المتعلقة بحمایة وتسییر الثروة الثقافیة

 DGFمجموع األنشطة المتعلقة بحمایة األراضي تتحمل تكالیفها المدیریة العامة للغابات  -
  . صوالنسبة المتبقیة یتحملها القطاع الخا 75%بنسبة 

 Haut Commissariatأنشطة مكافحة التصحر تتحملها كل من المدیریة العامة للغابات و  -

a la Steppe  بالمائة من التكلفة بینما یتحمل النسبة المتبقیة  40والقطاع الخاص، بحیث یتحمل األخیر
  . الطرفین األولین

تهدف إعادة تشكیل ما یقدر بـ والذي یس) الخ...إعادة تقییمها(فیما یتعلق بالثروة الغابیة  -
  . والقطاع الخاص DGFهكتار فتتحمل تكالیفها كل من  45000

وتمول الدولة كامل تكالیف األنشطة المتعلقة بحمایة التنوع البیولوجي وحمایة النظام البیئي  -
  .    الصحراوي

  توزیع تمویل المخطط البیئي: المطلب األول
ملیون، ما  970ال من أجل البیئة والتنمیة المستدامة حوالي تتمثل تكلفة المخطط الوطني لألعم

  . 1998من إجمالي الناتج المحلي لسنة  0,69%یمثل 

  . ملیون دوالر تكلفة اإلجراءات المؤسساتیة، القانونیة والتنظیمیة 50 -

  . ملیون دوالر تكلفة االستثمارات 919 -

ات حسب الهدف من اإلجراء أو االستثمار في وسنحدد توزیع هذه المبالغ بین األنشطة واالستثمار 
  ).10-3(كل مرة كما یشیر الجدول 

  . توزیع التمویل ضمن أنشطة المخطط الوطني للبیئة): 17(الجدول 

اإلجراءات   االستثمارات  الفئات االقتصادیة المستهدفة
  المؤسساتیة 

 32,25 560,5  الصحة ونوعیة المعیشة

 20,1 197,5  المال الطبیعي ورفع إنتاجیته المحافظة على رأس 

 0,2  51  المنافسة والفعالیة االقتصادیة 
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 0,30 110  البیئـة العامـة 

 52,85  2,76  المجمــوع

  .17مرجع سابق ص . المخطط الوطني لألنشطة البیئیة والتنمیة المستدامة: المصدر
Source : Rapport sur le plan national d’action pour l’environnement et le  

développement durable , Janvier 2002, op.cit, p : 85-77 . 

  

  

  
  :تمویل األنشطة المؤسساتیة و التنظیمیة: الفرع األول

  :ملیون دوالر بین األنشطة المؤسساتیة والتنظیمیة حیث 50تم توزیع 

لیون م 32,25تم تخصیص : مجموع األنشطة المتعلقة بتحسین الصحة ومستوى المعیشة .1
تم ) ملیون 50(من المبلغ المخصص  64,5%من إجمالي تكلفة المخطط، و  3,32%دوالر أي حوالي 
  : توزیعها كما یلي

لتمویل مجوعة إجراءات ) ملیون دوالر  3,4(من المبلغ الموجه لتحقیق الهدف  %10,54 -
ملیون دوالر  0,2: مشاریع 4تحسن من فرص حصول المواطنین على میاه الشرب، موزعة بالتحدید بین 

ملیون أیضا إلجراء دراسة تقیمیة للموارد المائیة في  0,2إلنهاء دراسة متعلقة بالمخطط الوطني للمیاه 
ملیون دوالر لتعزیز القدرات البشریة التقنیة و التسییریة في میدان إیصال المیاه  2الهضاب العلیا، 
ملیون دوالر مخصصة لتوفیر  1وأخیرا ) البلدیات وكاالت األحواض، الجزائریة للمیاه،(الصالحة للشرب 

  . الدعم إلنشاء وكاالت األحواض

الموجه لتسییر النفایات الصلبة المنزلیة والخطیرة تسییرا رشیدا، ) ملیون دوالر 3,4( %10,54 -
فیذ دوالر موجهة لتن 1,25ملیون دوالر لتعزیز قدرات الوكالة الوطنیة للنفایات،  1: حیث وزعت بالتحدید

ملیون دوالر موجهة لتعمیم برنامج  0,5نتائج الدراسة الوطنیة االستراتیجیة لتسییر النفایات الحضریة، 
ملیون دوالر من أجل إعداد دراسة تتعلق بإعادة  0,25التكوین لفائدة البلدیات و الناشطین اآلخرین، 

ملیون دوالر إلعداد دراسة   0,4خیرا استعمال النفایات الزیتیة وغیرها من النفایات في مصانع اإلسمنت وأ
  . تتعلق بإعادة تسییر النفایات ذات الصلة بالعالج الطبي و تعزیز القدرات لهذا الغرض

موجهة إلجراءات مؤسساتیة لمحاربة التلوث الصناعي، حیث ) ملیون دوالر 7,3( %22,63 -
ءم المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، ملیون دوالر إلعداد أدوات التسییر البیئي تال  0,3: وزعت كما یلي
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ملیون دوالر لتعزیز التكوین في المؤسسات الصغیرة والمتوسطة الكتساب القدرة على التسییر البیئي  0,5
  . ملیون دوالر إنشاء مركز وطني لتكنولوجیات البیئة 6,5وأخیرا 

 0,5صصت موجهة لتحسین نوعیة الهواء في المدن، حیث خ) ملیون دوالر 1,95( %6,04 -
ملیون دوالر لتعزیز  1,2ملیون دوالر إلعداد دراسة تتعلق باقتصادیات الطاقة في القطاع الصناعي، 

  . ملیون دوالر لتعزیز قدرات المراقبة التقنیة للسیارات 0,25شبكة الرصد الوقائي، 

 gouvernanceموجهة لتعزیز حسن التصرف البیئي ) ملیون دوالر 11,5( %35,65 -

environnementale ملیون دوالر  5ملیون دوالر إنشاء معهد للمهن البیئیة،  2، حیث تم تخصیص
ملیون دوالر  2ملیون دوالر إنشاء نظام لإلعالم البیئي،  2,5إنشاء مرصد للبیئة والتنمیة المستدامة، 

  .   إنجاز برنامج تحسیس بالبیئة

ملیون دوالر موجهة لكل من  2,7بـ  ملیون دوالر والمقدرة 32,25النسبة المتبقیة من  %8,37 -
ملیون دوالر إلنشاء  0,5: تكثیف المناطق الخضراء، تحسین تسییر التراث الثقافي، حیث تم تخصیص

ملیون دوالر لتعمیم مفهوم المساحات الخضراء لدى  0,2مدرسة للمناظر الطبیعیة وروادها من الرسامین، 
  . ة لمهن التراث الثقافيملیون دوالر إلنشاء مدرس 2مكاتب الدراسات، 

حیث قدرت تكلفة : مجموع األنشطة الموجهة للحفاظ على رأس المال الطبیعي، ورفع إنتاجیته .2
حیث تم توزیعها كما  من المبلغ الموجه في هذا المجال، 40,2%ملیون دوالر،  20,1هذه األنشطة بـ 

  : یلي

ي ومكافحة التصحر، حیث تم من أجل تحسین تسییر األراض) ملیون دوالر 0,9( %4,47 -
صالحها و مكافحة  0,4: تخصیص ملیون دوالر إلعداد خطة توجیهیة للحفاظ على األراضي وحمایتها وإ
  . ملیون دوالر إلعداد دراسة بالعالقات بین إنتاجیة الموارد الطبیعیة و النزوح الریفي والفقر 0,5التصحر، 

السقي من خالل إنجاز برنامج للتكوین و  ملیون دوالر لتسییر میاه 1,5بقیمة   %7,46 -
ودواوین ) الوكالة الوطنیة للسقي والجرف والوكالة المكلفة بالسقي(التحسیس لفائدة التقنیین والمسیرین 

  . المحیطات  المسقیة والمزارعین الخواص

ملیون دوالر موجهة إلحیاء التراث الغابي وتوسیعه من خالل إدخال نظام  0,3أي  %1,49 -
  .ستشعار عن بعد لرصد المنظومة البیئیةاال

مخصصة للحفاظ على التنوع البیولوجي من خالل إنشاء )  ملیون دوالر 10,8( %53,73 -
عداد دراسة عن موارد التنوع البیولوجي  6مركز لتنمیة الموارد البیولوجیة بتكلفة  الواحات (ملیون دوالر، وإ

، مشروع لتطویر القدرات المؤسساتیة في مجال األمن ملیون دوالر 0,5بتكلفة ) والمناطق الجبلیة
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ملیون  3,8ملیون دوالر، إعداد مخطط تسییر المنطقة الرطبة في القطاع بتكلفة  0,5البیولوجي بتكلفة 
  . دوالر

ملیون موجهة لحمایة المنظومات البیئیة الواحیة من خالل إنجاز دراسة  1أي  %4,97 -
  ).م السقي التقلیدي في الواحاتنظا(تشخیصیة لوضعیة الفوقارات 

ملیون  1: مخصصة لحمایة السواحل، حیث توزع كما یلي) ملیون دوالر 5,6( %27,86 -
ملیون دوالر  0,4ملیون دوالر إلعداد مسح لشغل الساحل،  0,4دوالر إلنشاء المعهد الوطني للساحل، 

ت ومكافحة الملوثات البحریة العرضیة، لتعزیز مركز عملیات اللجنة الوطنیة تل بحر، للوقایة من التلوثا
شبكة رصد التلوث البحري في البحر األبیض المتوسط،  MED POLملیون دوالر لتفعیل مشروع  0,6
ملیون دوالر إعداد دراسة  0,6ملیون دوالر إلعداد دراسة لتحسین الخطة الوطنیة للتهیئة العمرانیة،  0,4

ملیون دوالر  0,6لة عن الرمل المستخرج من الشواطئ واألودیة، لتحدید مكامن ومواقع مناجم المواد البدی
ملیون دوالر إلعداد دراسة حول  0,8إلخضاع مناطق التوسع السیاحي لدراسات التأثیر في البیئة، 

ملیون دوالر للمحافظة على المرجانیات وغیرها من المواد البحریة ذات  0,8إمكانیات صناعات المائیات، 
      .      القیمة

ملیون  0,2مجموع األنشطة الموجهة لتحسین القدرة التنافسیة والفعالیة االقتصادیة، تخصیص  .3
إلعداد دراسة مالبسات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمیة للتجارة ، من المبلغ المخصص 0,4%دوالر

  .ومنطقة التبادل الحر األورو متوسطیة

ملیون دوالر،  0,3بیئة عموما، خصص لها ما یقدر بـ مجموع اإلجراءات المتعلقة بحمایة ال .4
  . من المبلغ المخصص إلنجاز برنامج تربوي وتحسیسي للنهوض باستعمال الطاقات المتجددة %0,60

   :تمویل االستثمارات البیئیة:الفرع الثاني
  :ملیون دوالر بین االستثمارات البیئیة ضمن المخطط الوطني 920تم توزیع 

 560,5یق الهدف المتعلق بتحسین صحة ومعیشة المواطنین تم رصد حوالي من أجل تحق .1
من إجمالي تكلفة االستثمارات، تم توزیعها على مجموعة استثمارات كل منها  60,99%ملیون دوالر أي 

  :بصدد تحقیق معین

  .مدن 10ملیون دوالر مخصصة إعادة تأهیل شبكات توزیع میاه الشرب في  64 -

نظام العمل (ر خصصت لمشروع نموذجي لتسییر الموارد المائیة تسییرا عقالنیا مالیین دوال 5 -
  ...).بالعدادات، التعریفة، التسعیرة

  . ملیون دوالر خصصت إلنجاز بحیرات التنقیة 78 -
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  .  ملیون دوالر تم تخصیصها إنجاز محطات التنقیة لحمایة وادي الشلف 82 -

ة المفارغ غیر الرسمیة والعمل بطریقة المفارغ المراقبة ملیون دوالر تم تخصیصها إلزال 70,5 -
  .  مدینة 21في 

مدینة وتجمعات سكنیة  19ملیون دوالر تم تخصیصها لدعم العمل بمفارغ المراقبة في  7 -  
  . بالجنوب الجزائري

  . ملیون دوالر من أجل تمویل العملیات النموذجیة لجمع نفایات التغلیف ورسكلتها 2 -

  . یون دوالر إلنجاز مركز لطمر النفایات الخاصة طمرا تقنیامل 10,5 -

  .ملیون دوالر لجمع الزیوت المستعملة 12 -

  . ملیون دوالر لتكییف أوحال معامل التكریر 2,5 -

  . ملیون دوالر لتمویل مشروع نموذجي لتسییر النفایات ذات الصلة بالعالج الطبي 1 -

  .ي أكسید الكربون في وحدة صنع الزنك بالغزواتملیون دوالر إلزالة التلوث بثان 24 -

  . ملیون دوالر لمعالجة التلوثات الناتجة عن وحدات المجموعة الصناعیة للورق السیلیلوز 3 -

  .ملیون دوالر لمشروع معمل الذرة 2 -

  .ملیون دوالر إلزالة التلوث في الوحدات الملوثة للطبیعة في حوض الحمیز والحراش 15 -

  .دوالر لتعمیم استعمال البنزین الخالي من الرصاص ملیون 95 -

  . ملیون دوالر لترویج استعمال غاز البترول الممیع كوقود للسیارات 47 -

  . ملیون دوالر لمشروع نموذجي لترویج الغاز الطبیعي كوقود للسیارات 2 -

  .ملیون دوالر إلنجاز حظائر وحدائق خضراء حضریة 6 -

  .مشروع نموذجي لنشر وتكثیف اإلخضرار ملیون دوالر إلجراء 2 -  

  .ملیون دوالر إلصالح المواقع والمباني التاریخیة في وادي میزاب 2,5 -

  .ملیون دوالر لحمایة واستصالح مجموع موقع تمقاد، الوادي األبیض، شرفات غوفي 5 -

صالح قصبة الجزائر 5 -   .ملیون دوالر إلعادة تأهیل وإ

  .  ملیون دوالر لحمایة األطالل األثریة في تیبازة 2,5: وأخیرا ضمن هذا البند
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ملیون  197,5أما فیما یتعلق بالحفاظ على رأس المال الطبیعي ورفع إنتاجیته فقد تم رصد  -2
من الغالف المالي المخصص لتمویل استثمارات المخطط، حیث تم تخصیصها بین  21,49%أي بنسبة 

  : مجموع االستثمارات كما یلي

  . دوالر للحد من االنجراف في سبعة أحواض سفحیة فرعیةملیون  73 -

  .ملیون دوالر للحد من انجراف حوض وادي مالح ووادي زهرز 3 -

  .ملیون دوالر لتمویل توسیع برنامج التشغیل الریفي في والیتي غلیزان ومستغانم 11,5 -

  .ملیون دوالر لتهیئة السهوب في أكثر المناطق تلفا 32 -

  ر لتمویل برنامج إلحیاء التراث الغابي وتوسیعه السیما أشجار الفلین واألرزملیون دوال 12 -

وسط  -غرب-ملیون دوالر إنشاء وتهیئة ثالث مناطق للتنمیة المستدیمة في مناطق شرق 15 -
  .البالد

الحمایة من الفیضانات (ملیون دوالر لمحاربة ظاهرة تصاعد المیاه في وادي میزاب  13 -
  ).المستعملةوتطهیر المیاه 

  .ملیون دوالر للحفاظ على وادي قوراره وصاالحه 5 -

ملیون دوالر لتمویل برنامج الحفاظ على السواحل في المناطق الواقعة في النواحي الشرقیة  24 -
  .والوسطى والغربیة للبالد

  .ملیون دوالر إلزالة تلوث الشواطئ في تیزي وزوز وبجایة وتیبازة 9 -

ع االستثمارات المتعلقة بتحسین القدرة التنافسیة والفعالیة االقتصادیة فقد تم فیما یتعلق مجمو  -3
من أجل إنجاز مشروع متعلق بجرف الموانئ  ) 5,54 %أي (ملیون دوالر  51تخصیص ما یقدر 
  .  وتنقیتها من الرواسب

حیث  ،11,69%ملیون دوالر لحمایة البیئة العامة، أي ما یقدر بـ  110وأخیرا تم تخصیص  -4
ملیون دوالر المتبقیة فقد تم تخصیصها  10ملیون دوالر إلنجاز شطر من برنامج المشاعل، أما  100

  .لمشروع القضاء على المواد المؤذیة لطبقة األوزون

  یبین التوزیع النسبي لتمویل اإلجراءات المؤسساتیة حسب الفئات االقتصادیة): 28(الشكل
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الصحة ومستوى المعیشة الفعالیة االقتصادیة راس المال الطبیعي   البیئة العامة
  :التعلیق العام حول معطیات توزیع الغالف المالي للمخطط

توزیع الغالف المالي للمخطط الوطني للبیئة كان من خالل تحدید األولویات التي ترسیها كما  
  : یلي

  .ان ونوعیة الحیاة لدیهمصحة السك -
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  .  إنتاجیة رأس المال الطبیعي ودیمومته -

  . القدرة التنافسیة والفعالیة االقتصادیة -

  .التنمیة الشاملة -

 1998من إجمالي الناتج المحلي لسنة  0,69ملیون دوالر بنسبة  970قدرت نسبة التمویل الكلیة 
  . ئر البیئیةوهذه النسبة تعد ضئیلة جدا مقارنة مع حجم الخسا

نالحظ أن توزیع التمویل سواء بالنسبة للتقریر المؤسساتي واالستثمارات تم  2و 1من الشكل 
  :بنفس الترتیب الذي كان كما یلي

الصحة ونوعیة الحیاة في المرتبة األولى، وهذا نظرا ألن الجزائر تعاني خسائر ضخمة في هذا  -
یع االجتماعیة تحتاج إلى مبالغ ضخمة تعتبر الدول أكبر المجال بفعل التدهور البیئي، كما أن المشار 

  . مسؤول علیها

الحفاظ على إنتاجیة الرأسمال الطبیعي في المرتبة الثانیة، باعتبار أن الموارد هي ثاني  -
متضرر بعد اإلنسان، وبما أنها أهم مورد لألنشطة االقتصادیة، كما أن عملیة صیانو الموارد ومعالجة 

  . بارتفاع التكالیف التلوث یتمیز

لكن السؤال المطروح، لماذا جاء ترتیب التنمیة الشاملة التي یهدف إلى معالجة أسباب مشاكل 
تدهور البیئیة العالمیة قبل التنافسیة والفعالیة التي تهدف إلى ترشید الموارد ورفع قدرة المؤسسات 

ومحاولة الجزائر االستجابة لها وخاصة وأن  التنافسیة، والتفسیر الوحید الذي وجدناه هو الضغوط الخارجیة
  .     الصندوق النقد الدولي أصبح یفرض قیود خضراء وكذا تحسین صورتها أمام االتحاد األوروبي

  مصادر تمویل السیاسة البیئیة في الجزائر: المطلب الثالث
للبیئة والتنمیة تنقسم مصادر تمویل السیاسة البیئیة في الجزائر وبالتحدید حسب المخطط الوطني 

  :إلى النفقات 2004-2001المستدامة المعد خالل الفترة 

  النفقات العامة  

المقصود بها القطاع الخاص سواء كان دافعا للضریبة التي ستمول بها : النفقات الخاصة
ستفادته الصنادیق البیئیة أو متجنبا للتلوث، وبذلك یمول تقنیات إنتاج اكثر نظافة، او أخیرا كدافع لرسوم ا

  الخ...من خدمات بیئیة عامة، كمیاه الشرب جمع النفایات، الهواء النقي

المنظمات والمؤسسات الدولیة، وعلى رأسها البنك الدولي، من خالل القروض والمساعدات وحتى 
  .   التعاون و الشراكة

  دور النفقات العامة والصنادیق الخاصة بالبیئة في التمویل: الفرع األول
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  .ة تطور النفقات العامة البیئیة من أجل تقییم تدخل الدولة كممثل للسیاسة البیئیةیتم دراس

، أن )11كما یوضح الجدول (وضعیة هذه النفقات، حیث توضح  2000تقدم دراسة لما قبل سنة 
  . اإلنفاق العام على البیئة قد تراجع

  

  

  
 

  
 

  یبین توزیع النفقات العامة على البیئة ) 18(جدول

  المجــال
1980/1989  

 piBنسبة من 
1990/2000  

  piBنسبة من 

  0,34 0,58  التطھیر والتصفیة

  0,14  0,37  إصالح التربة والسھول، محاربة زوال الغابات

  0,15  0,04  )الصناعة والطاقة(تجھیزات مضادة للتلوث 

  0,08  0,06  النفایات

  0,054  0,054  الصحـة

  0,08  0,08  عملیات الوكاالت

  0,844  1,184  نفقات حمایة البیئة 

 Source : journée d’information et d’étude sur la fiscalité écologique ministère de 
l’aménagement du territoire et de l’environnement, Algérie, 23-01-2002 p 05.   

لي خالل من إجمالي الناتج المح 1,18نالحظ من الجدول أن النفقات البیئیة انخفضت من  
  .من إجمالي الناتج المحلي خالل عشریة التسعینات 0,84%عشریة الثمانینات إلى 

یفسر تدهور الوضعیة االقتصادیة للبالد وانخفاض االستثمارات  30%بحوالي  ضهذا االنخفا
  .العامة
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 إال أن هذا ال یدفعنا للجزم بتحجیم دور الدولة في المجال ، إذ یجب إرفاق حجم إنفاق البیئي
  .بمجموعة معاییر أخرى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

منحنى یوضح تطور النفقات البیئیة ،حصیلة الضرائب،الناتج الخام للفترة ):30(الشكل رقم 
1994 -1998  
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Source : journée d’information et d’étude sur la fiscalité écologique op.cit.p6  

  

  :حیث

PIB-           هو الناتج الخام.  

Recettes-           هي حصیلة الضرائب.  

       Dépenses- هي النفقات البیئیة  
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
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ومن خالل المنحنى تم استنتاج أن إنخفاض النفقات العامة البیئیة لیس فقط نتیجة لتدهور 
  .الوضعیة االقتصادیة بل أیضا بسبب  تغیر القرارات المالیة العامة لغیر صالح هذا النوع من اإلنفاق

  هل تراجع إذن اهتمام الدولة بالبیئة لتأخذ البنود األخرى أهمیة أكبر ؟: ح سؤال هاموهنا یطر 

یؤكد المرجع مصدر هذه الدراسة بأن تراجع حجم هذه النفقات البیئیة ال یفسره تراجع اهتمام الدولة 
نجازا   .بقدر ما یفسره انسحاب الدولة لترك المجال للقطاع الخاص، قرارا تمویال وإ

صنادیق البیئیة الوجه اآلخر المهم ضمن تدخل الدولة البیئي، من حیث تحصیل الرسوم وتمثل ال
  .نفاق على المعالجة والحمایةإلوالضرائب البیئیة ومن حیث ا

  1الصنادیق الخاصة بالبیئة 
  الصندوق الوطني للبیئة و إزالة التلوث   . 1
اقتصاد بیئي في الجزائر وقد تم  یعتبر هذا الصندوق من أهم الصنادیق التي تعمل على تمویل 

  :تطویر عبر مرحلتین هما
  الصندوق الوطني للبیئة. أ

یعتبر الصندوق الوطني للبیئة حساب خاص للخزینة تتصرف فیه الوزارة المكلفة بالبیئة وهذا ما 
، حیث یحصل الصندوق على موارده من الرسم على النشاطات الملوثة 1992حدده قانون المالیة لسنة 

لخطیرة، حصیلة الغرامة، الهبات والتبرعات الوطنیة والدولیة، التعویضات بعنوان المصاریف الموجهة وا
  . لمحاربة التلوث

أما فیما یخص مصاریفه فتتمثل في نشاط مراقبة التلوث، الدراسات والبحوث، التدخالت 
  . العامةالمستعجلة، اإلعالم والتوجیه والتعمیم واإلعالنات للجمعیات ذات المنفعة 

إال أن المجاالت التي كان یشملها الصندوق الوطني للبیئة بتنظیمه الحالي وكیفیة تسییره تبقى 
  : محدودة وقلیلة الفعالیة ویعود ذلك إلى أسباب عدة منها

محدودیة المصادر، كما أن نفقات التحفیز طغت على عملیات االستثمار في التجهیز، النقل 
  . ومعالجة المنتوجات

إذ یرتكز أساسه " الملوث الدافع"م الشبه الجبائي الممول للصندوق ال یتالءم تماما مع مبدأ الرس
  . القاعدي على طبیعة المنشأة المصنفة ولیس على درجات التلوث واألضرار الناتجة عن هذا التلوث

ات توزیع المساعد(الصندوق یعتبر أداة ذات صالحیات توزیعیة لالعتمادات المالیة الظرفیة  
  . أكثر من كونه ركیزة استراتیجیة لدفع عملیة التنمیة الصحیحة في بالدنا) الظرفیة

                                                
1 Rapport sur l’état et l’avenir de l’environnement. Janvier 2003.op.cit.p 168-175 
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إن الصندوق الوطني للبیئة یعتبر خطوة إیجابیة في مجال حمایة البیئة یحتاج للمزید من التطویر 
كأن یمنح  لیصبح أداة مالیة ذات فعالیة أكبر من خالل توسیع قاعدة موارده وزیادة أنواع نشاطه        

  . قروضا للمؤسسات والجماعات المحلیة
  الصندوق الوطني للبیئة وإزالة التلوث . ب

إلى الصندوق الوطني للبیئة  2001تحول الصندوق الوطني للبیئة بموجب قانون المالیة لسنة 
زالة التلوث، وقد توسعت مهمة وصالحیات التمویل للصندوق واخذ شكل جدید یضم  مجموعة من  وإ

زالة التلوث الحضري النش وكذا تحویل ) النفایات الصلبة(اطات المتنوعة منها عملیات حفظ المحیط وإ
التجهیزات الموجودة إلى استعمال تكنولوجیات نظیفة بیئیا، وكذا التدخالت المستعجلة في حالة تلوث عام 

ریة، ویقوم أیضا بإجراء ناتج عن حادث، كما یقوم أیضا بالعملیات الكبرى للتسییر الفعلي للنفایات الحض
  . مسابقة بین البلدیات من أجل تحسین هذا النوع من الخدمات ومساهمة الصندوق في النشاطات التربویة

الصندوق الخاص لتنمیة الجنوب من اجل تسییر إیجابي لصالح الجھات . 2
  الجنوبیة  

ام اإلجراءات بعد إتم 2001ولم یباشر عمله إال بعد عام  1998تأسس هذا الصندوق عام 
  . التنظیمیة الخاصة بسیر عمله من طرف وزارة تهیئة اإلقلیم والبیئة

لتدارك الوضع المتأخر في تنمیة مناطق الجنوب من أجل تحقیق  FSDRSیهدف الصندوق 
االختالف الواضح بین مناطق الجنوب والشمال وبصفة عامة فهو یهدف إلى تحسین ظروف المعیشة 

ورقم  42-200ات بمنظور التنمیة المستدامة، وقد حدد المرسوم التنفیذي رقم لسكان الصحارى والواح
  . بطریقة واضحة أهداف الصندوق ومجال نشاطه وموارده 350- 01 304- 2000

، معنیة ببرامج )بلدیة من الوالیات شبه صحراء 90والیة من الجنوب و 13(والیة  23كما حدد 
  التنمیة من طرف الصندوق،

من الموارد السنویة للجبایة البترولیة والتي تحولت  1%یل الصندوق فیتمثل في أما مصدر تمو  
 20، 21، تقدر بالترتیب بـ 2002و  2001، وقدرت األموال الممنوحة خالل السنتین 2002سنة  %2

ملیار دینار            یمس  34,7745ملیار لیكون الغالف المالي اإلجمالي  14,723ملیار دج، 
  . المیادین والمجاالت التي تلبي الحاجات االجتماعیة واالقتصادیة للسكانالعدید من 

من الغالف المالي تعنى أساسا بمد قنوات المیاه والصرف  10%وتمثل البرامج البیئیة ما یقارب 
الصحي ومحاربة ظاهرة صعود المیاه والتلوث، الفیضانات والتصحر، إنشاء المفارغ المراقبة للنفایات، 

ة إلى عملیات التشجیر وحمایة التنوع البیولوجي وبرامج أخرى لحمایة المحیط خاصة المتعلقة باإلضاف
  . بتحسین مستوى الحیاة، وكذا مشاریع إعادة التأهیل الحضري العمراني ورد االعتبار لسكان الواحات
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  الصندوق الوطني لحمایة الساحل والمناطق الساحلیة . 3
وقد حددت اإلجراءات التنظیمیة      2003المالیة لسنة  أنشأ هذا الصندوق بموجب قانون

  .المتعلقة بهذا الصندوق من خالل التنظیمات والقوانین

والمهمة األساسیة لهذا الصندوق تتمثل في تمویل الدراسات والبحوث التطبیقیة بهدف حمایة 
حیائها وتمویل األعمال  الساحل والمناطق الساحلیة، وكذا تكوین الخبرات من أجل صیانة هته المناطق، وإ

الخاصة بإزالة التلوث، والمشاركة في النفقات الخاصة بالتدخالت السریعة في حالة التلوث البحري 
  . المفاجئ

  : وتتمثل مصادر تمویل هذا الصندوق في

  .في البحر ةالغرامات والتعویضات الناتجة عن تسرب المواد الكیمیائی -

  .مساهمة خزینة الدولة -

  .اعدات الدولیة والمحلیة للصندوقالمس -

  .  كما سیتم إنشاء رسم خاص ستحدده القوانین المالیة المقبلة -
  الصندوق الوطني للتھیئة والتنمیة المستدامة لإلقلیم . 4

إن هذا الصندوق یهدف لتهیئة اإلقلیم عن طریق تقدیم منح امتیاز، وكذا مساعدات من أجل خلق 
  : ذلك من خالل نشاطات ذات طابع محلي ویتم

مناصب عمل دائمة على األقل مرتبطة  10تقدیم المساعدات من أجل تكوین مؤسسات تضم  -1
  . لترقیة المناطق في هذا المجال ةباألنشطة اإلنتاجی

مناصب عمل على األقل في نفس  5تقدیم المساعدات من أجل خلق مؤسسات تضم  -2
  ). االتصال، المعلوماتیة، الطب(جیدة وتقنیات عالیة المناطق لكن في المجاالت الخدمیة ذات نوعیة 

كما یقوم الصندوق على تمویل األبحاث والدراسات الصادرة من مؤسسات ومراكز ومكاتب األبحاث      
عادة بناء النسیج العمراني والمشاریع االقتصادیة التي یعتمد على تقنیات  الناشطة في مجال تهیئة اإلقلیم وإ

  . ة في المناطق الساحلیةالعالیة والحدیث

  
  الصندوق الخاص بالتنمیة االقتصادیة للھضاب العلیا . 5     



 
وضعیة البیئة الجزائریة و آلیات تنشیط و تمویل سیاسات المحافظة علیھا: الفصل الثالث  

 164

بهدف التنمیة االقتصادیة للهضاب العلیا وتمویل  2004أنشأ هذا الصندوق بموجب قانون المالیة 
یزات القاعدیة التجهیزات العمومیة المأخوذة على عاتق الدولة وكذا تسریع وتیرة تنمیة البنى التحتیة والتجه

  .التي یجب أن تستفید منها مناطق الهضاب العلیا من أجل جعلها اكثر جاذبیة لالستثمار

كما أن الصندوق مسؤول عن تحقیق مشاریع القاعدیة خاصة مشاریع توصیل المیاه ونقلها، 
عیم البناء الطرق السریعة والحدیدیة والجویة والبنى التحتیة لالتصال والتنمیة الزراعیة وتحسین وتد

نشاء مدن جدیدة   .العمراني وإ

ویعنى الصندوق أیضا بدعم النشاطات االقتصادیة لترقیة مناطق الهضاب العلیا والقیام بأعمال 
  . البحث والدراسات من أجل تقییم أفضل للمناطق وبالتالي تفعیل عملیة التنمیة

من أرباح المؤسسات  15%بنسبة  IBSتخفیض لقیمة ) 8المادة (كما قرر قانون المالیة 
الصغرى والمتوسطة في والیات الهضاب العلیا، المنظمة للصندوق الخاص بالتنمیة االقتصادیة لهذه 

للتي توجد في والیات الجنوب المنتمیة للصندوق الوطني من أجل تنمیة والیات الجنوب  20%المناطق و 
 3%مویل هذا الصندوق ویتمثل في الكبیر سبب نشاطها في صناعة الثورة وتحسین الخدمات، ومصدر ت

  . من الجبایة البترولیة
  الصندوق من أجل محاربة التصحر وتنمیة السھوب وتربیة الحیوانات . 6

على شكل حساب  2002التكمیلي لسنة  2002تأسس هذا الصندوق بموجب قانون المالیة لسنة 
ت هذا الصندوق وتتركز نشاطات خاص تابع لوزارة الفالحة والتنمیة الریفیة و المسؤولة عن نشاطا

الصندوق في محاربة التصحر وحمایة المراعي وتنمیتها وتنمیة االنتاجات الحیوانیة في میدان السهوب، 
  . تطویر وسائل التربیة الحیوانیة وتحسین مداخیل المربین والفالحین والموالین وتنظیم تربیة الحیوانات

ملیون دینار جزائري  500البتدائي لهذا الصندوق بـ التمویل ا 2002وحدد قانون المالیة لسنة 
وحسب وزارة الفالحة التنمیة الریفیة، فإن هذا التمویل یخصص إلنجاز مشاریع التنمیة الریفیة لفائدة بلدیة 
أو مجموع البلدیات بهدف فك العزلة، كما أن المشروع البلدي یستطیع الحصول على تمویل من عدة 

  . وصندوق التشغیلFNRDA -FNMVTCمثل  صنادیق ومصادر تمویلیة

أنشأت هاته الصنادیق بمجملها بهدف خلق مصادر جدیدة لتمویل أنشطة التنمیة المستدامة 
وعملیات حمایة البیئة في بالدنا، إال أنها تتمیز في مجملها بمحدودیة مواردها وأنشطتها ومن ثم افتقارها 

  .  سیر هذه الصنادیقللفعالیة، وبالرغم من هذا فمن المبكر تقییم 

  
   أدوات السیاسة البیئیة: الفرع الثاني 
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  : یمیز في السیاسة البیئیة في الجزائر األدوات التالیة

مانع تماما، أما اآلخر، یتضمن معاییر : وهي تضم صنفین، األول: القوانین واللوائح المانعة. 1
  .ینبغي تجاوزهبیئة، فال تمنع التلوث تماما، لكنها تمنع حجما معینا منها 

فالمعاییر إذن تعتبر أقل صرامة من القانون المانع، ألن التلوث عندما یحدد عند مستوى معین 
  .فال یسعى أي شخص طوعا لتخفیض التلوث عن ذلك المستوى

وظهرت في الجزائر غداة االستقالل نصوص تشریعیة للبیئة على شكل نصوص قطاعیة غیر       
إلى غایة . 1بینها تفتقر إلى تدابیر عامة كفیلة بتأطیرها ضمن سیاسة وطبیعة قطاعیة غیر متجانسة فیما

والهدف العام لهذا  1983فبرایر  05المؤرخ في  83/03حیث ظهر قانون حمایة البیئة رقم  1983سنة 
  2 :القانون هو تنفیذ سیاسة وطبیعة لحمایة البیئة ترمي إلى

  .حمایة الموارد-        

  . التلوث ومكافحته إتقاء كل مشاكل -

  . تحسین إطار المعیشة ونوعیته -

مرسوم تنفیذي لضبط نقل النفایات الخطیرة وهذا لتفادي  2005كما اعتمدت الحكومة في دیسمبر 
وقوع حوادث قد تؤدي إلى كوارث ونقل النفایات الخاصة الخطیرة، وكذا المؤهالت التي یجب أن یمتلكها 

  .  ناقلو مثل هذه المواد

  

  

  

    
  ...)الضرائب –الرسوم (األدوات االقتصادیة . 2

تفرض الرسوم والضرائب البیئیة لتعزیز مبدأ الملوث یدفع، وتلعب الضریبة دور المحفز لدى 
المنتجین والمستهلكین لتغییر سلوكهم باتجاه إنتاج واستهالك أكثر مالئمة للبیئة وكذا دمج تكالیف 

  . المعالجة ضمن سعر المنتج

                                                
  22ص . مرجع سابق.احمد ملحة   1
ص  2000دیوان المطبوعات الجامعیة : الجزائر. التلوث البیئي مخاطر تحدیات المستقبل. عبد القادر رزیق المخادمي  2

155-157 .  
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، تم تدعیم وتأهیل "الملوث یدفع " ، وفي إطار تطبیق المبدأ العالمي 2000ئر قبل سنة وفي الجزا
الهیآت والمصالح التقنیة واإلداریة محلیا لتفعیل عملیة جبایة المبالغ المستحقة بموجب الرسم على 

ن المالیة ، المتضمن قانو 91-25وهذا الرسم الذي أنشئ بموجب القانون رقم .النشاطات الملوثة والخطیرة
  . 1994، لم یطبق إال في 1992لسنة 

  :وقد تم استخدام هذا الرسم في

  ).رسم تحفیزي(منع النشاطات الملوثة  -

  .ا لمساهمة في تطبیق استراتیجیة قویة لحمایة البیئة-
  1998تطور حصیلة، الرسم على النشاطات الملوثة في الجزائر حتى ): 19(الجدول  

  الحصلیـــة بالدینار  نـــــةالس

1992  -  

1993  -  

1994  12.887.582,88 

1995  17.644.750,25  
1996  40.276.051,35  
1997  78.831.561,70  
1998  103.376.988,49  

  .16مرجع سابق ص . مجلة الجزائر البیئة: المصدر

  

  

  

  

  

  : ویمكن تقدیم مختلف الجبایات البیئیة كما یلي
  ةالرسوم الخاصة على النفایات الصلب. 1
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  )rapport 2003 P : 321( تم إقرار هذا الرسم في :   1رسم رفع النفایات المنزلیة. 1.1

  :، وهي كما یلي2002وتم تعدیله في قانون المالیة لعام 

  .دینار 500إلى  375دج للعائلة في السنة، بدال عن  1000إلى  500*  

  .دج للسنة للنشطة التجاریة 10000إلى  1000* 

  .وما شابهالمخیمات دج للسنة بالنسبة لـ  20000إلى  5000* 

  .دج للسنة للوحدات التجاریة والصناعیة الكبرى 100000إلى  10000* 

وبالرغم من تعدیلها خالل هذا القانون، إال أنها لم تسمح بعد حتى بتغطیة نفقات تسییر هذه 
  .في المتوسط 20%  30%تم رفع قیمة الرسم إلى  2003وقانون . النفایات

یخضع : رسم تحفیزي لعدم تخزین النفایات المتعلقة باألنشطة الطبیة واالستشفائیة. 2.1
دج عن كل طن  000 24، بحیث تم تحدید مبلغ 2002من قانون المالیة  204هذا الرسم ألحكام المادة 

، ویتم تخصیص 2005سنوات، أي في  3من النفایات المخزنة وتم تطبیق الرسم فعلیا بعد نصه بـ 
  :  2سمالر 

زالة التلوث %75   .لفائدة الصندوق الوطني للبیئة وإ

  .لصالح الخزینة العامة %15

  . لصالح البلدیات %10

ویجدر بالذكر أن هذا الرسم أسس بغرض تحفیز المستشفیات، العیادات وبقیة المراكز االستشفائیة 
  . 3على تخفیض إنتاج النفایات من المصدر لخطورتها

یخضع هذا الرسم : تخزین النفایات الصناعیة الخاصة والخطیرةرسم تحفیز عدم . 3.1
دج لكل طن نفایات مخزنة وتم  500 10، بحیث حدد مبلغ 2002من قانون المالیة  204للمادة 

  : تخصیص

زالة التلوث %75 -   .لفائدة الصندوق الوطني للبیئة وإ

                                                
1. Rapport sur le plan national daction pour l’environnement et développement durable. 
Janvier 2002 op.cit p 32  
 

 .وزارة تھیئة اإلقلیم والبیئة 01منشور وزاري مشترك رقم .  2
3  Rapport sur le plan national daction pour l’environnement et développement durable. 
Janvier 2002 op.cit p 321   
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  .لصالح الخزینة العامة %15 -

  . لصالح البلدیات %10 -
  المتعلقة باألنشطة الملوثة والخطیرة على البیئة الرسوم. 2

  : تتضمن هذه األنشطة نوعین

األنشطة الخاضعة قبل إنطالقها للتصریح المسبق من رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص * 
  . إقلیمیا

األنشطة الخاضعة لترخیص مسبق سواء من الوزیر المكلف بالبیئة أو الوالي المختص إقلیمیا * 
  . س المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیاأو رئی

  : ویحدد المعدل السنوي ألساس الرسم كما یلي

دج بالنسبة للمنشآت المصنفة التي تخضع أحد أنشطتها على األقل للتصریح، كما هو  9000* 
  .98-01-03منصوص في المرسوم المؤرخ في 

ها على األقل لترخیص من دج بالنسبة للمنشآت المصنفة التي تخضع أحد أنشطت 000 20* 
  .  رئیس المجلس الشعبي البلدي، كما هو منصوص علیه في المرسوم نفسه

دج بالنسبة للمنشآت المصنفة التي تخضع أحد أنشطتها على األقل لترخیص من  000 90* 
  .  الوالي المختص إقلیمیا، مثلما هو منصوص علیه في المرسوم التنفیذي سابقا

ة للمنشآت المصنفة التي یخضع نشاط واحد منها على األقل لترخیص دج بالنسب 000 120* 
  .  من الوزیر المكلف بالبیئة، مثلما هو منصوص علیه في المرسوم سابق الذكر

  : أما المؤسسات التي توظف أقل من شخصین أو شخصین تخفض المعدالت 

  .دج للمنشآت المصنفة والخاضعة للتصریح 2000* 

  .لمصنفة والخاضعة لترخیص من رئیس المجلس الشعبي البلديدج للمنشآت ا 3000* 

  .دج للمنشآت المصنفة والخاضعة لترخیص من الوالي 000 18* 

  .دج للمنشآت المصنفة والخاضعة لترخیص من الوزیر المكلف بالبیئة 24000* 

ته تبعا لطبیعة النشاط وأهمی 10و  1كما یتم مضاعفة هذه المبالغ بكامل مضاعف شامل بین 
  . وكذا نوع وكمیة الفضالت والنفایات عنه

  الرسوم المتعلقة باألنشطة الملوثة والخطیرة على البیئة . 3
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  لتحسین نوعیة 
  1الرسم التكمیلي على التلوث الجوي ألسباب صناعیة . 1.3

، حیث حدد مبلغ الرسم تبعا لتعریفة 2002من قانون المالیة  205یخضع الرسم ألحكام المادة 
  على األنشطة الملوثة والخطیرة على البیئة ویوزع حاصل الرسم الرسم 

زالة التلوث %75 -   .لفائدة الصندوق الوطني للبیئة وإ

  .لصالح الخزینة العامة %15 -

  . لصالح البلدیات %10 -
  )تعمیم الوقود النظیف(الرسم على الوقود . 2.3

 01حیث تقدر بـ . 2002یة لسنة من قانون المال 38یخضع الرسم على الوقود ألحكام المادة 
   2دینار للتر وتوزع الحصیلة

  .لصالح الصندوق الوطني للطرقات والطرقات السریعة %50 -

زالة التلوث  %50 -   .FEDEPلصالح الصندوق الوطني للبیئة وإ
 الرسم التكمیلي على المیاه المستخدمة للصناعة . 4

أیضا لرسم إضافي على  2003المالیة بغرض تخفیض رمي الفضالت الصناعیة، أنشأ قانون 
المیاه المستخدمة صناعیا، تحسب تماما حسب مبادئ الرسم التكمیلي على التلوث الجوي ألسباب 

  .صناعیة وهو الرسم الوحید بهذا الصدد
 الرسم على األكیاس البالستیكیة  . 5

نتجة محلیا قیمة الرسم على األكیاس البالستیكیة المستوردة أو الم 2004سن قانون المالیة لسنة 
زالة التلوث 10   .دج كلغ، یحول إلى الصندوق الوطني للبیئة وإ

  تم استحداث ضریبة جدیدة مسماة بالضریبة على البیئة على  2006وفي قانون مالیة لسنة 

  .1دج للتر 12الزیوت التي توزعها نفتال والتي تقدر بـ 

ة نالحظ أن حصیلة الجبایة الخضراء لم لمختلف الرسوم البیئی اومن خالل استعرا ضن     
بعاد هذه الرسوم عن تحقیق هدفها و تقلیص حجم الموارد إتخصص كلها لحمایة البیئة و بالتالي 

  المخصصة لألنشطة البیئیة 
                                                

 ..مرجع سابق وزارة تھیئة اإلقلیم والبیئةو ، وزارة المالیة01منشور وزاري مشترك رقم . 1
  .مرجع سابق وزارة تھیئة اإلقلیم والبیئةو ، وزارة المالیة01منشور وزاري مشترك رقم  .  2
  6ص  2006جانفي  5جریدة الخبر    1
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    دور االتفاقیات الدولیة ضمن االستراتیجیة الوطنیة للبیئة: الفرع الثالث

  : الجزائر –اتفاقیـة طبقة األوزون  -1
على بروتوكول مونتلایر لتصبح بذلك طرفا متعاقدا یوم  1992أكتوبر  20صادقت الجزائر یوم 

  .1993جانفي  18

 2144بـ  1991سنة  SAOوقد وصلت كمیة استهالك الجزائر للمواد المدمرة لطبقة األوزون 
  .كغ لكل ساكن 0,09ملیون نسمة أي بنسبة  24,5طن لعدد سكان یقدر بـ 

ئر بسبب هذا االستهالك ضمن الدول التي یمكن تخصیصها بإعانات مالیة من وقد صنفت الجزا
  .الصندوق المتعدد األطراف

والتزمت الجزائر في إطار هاته االتفاقیة بالقضاء تدریجیا على هذه المواد ووضع حال الستعمالها 
قامت اللجنة التنفیذیة وفي نفس اإلطار . وفق الشروط المحددة لالتفاق 2006لهذه المواد قبل نهایة سنة 

  .بوضع برنامج عمل وطني للقضاء على المواد المضرة بطبقة األوزون 1993في نوفمبر 

ویشمل هذه البرنامج جانبا تأسیسا وجانبا استثماریا ضم قائمة تمهیدیة لبرنامج موجه للقضاء على 
لتبرید والتكییف، وقد تبنت قدر كبیر من هذه المواد المتواجدة في مجاالت وأنشطة عدیدة مثل صناعات ا

مشروع استثماریا لصالح الوحدات الصناعیة التابعة لقطاعي  21اللجنة التنفیذیة للصندوق المتعدد تمویل 
ملیون دوالر أمریكي،  13العام والخاص قصد تغییر منهاجا لصالح البیئة ویقدر حجم التمویل أكثر من 

و الجدول 2.ن السیر السلیم لتطبیق بروتوكول مونتلایر كما استفاد مكتب األوزون الذي أنشأ بهدف ضما
  التالي یبین قائمة الوحدات الصناعیة التي استفادت من التمویل 

  
  
  

قائمة الوحدات الصناعیة التي استفادت من التمویل بھدف تحویل منھاجھا ): 20(الجدول رقم
  التكنولوجي في إطار البرنامج الوطني لآلوزون

تاریخ الموافقة على   المشاریــع
  المشروع

المبالغ الموافق 
  علیھا

وضعیة عملیة 
  المشاریع تنفیذ

  تم إنجازه   6589-550  مونتلایر 1994-12  مشروع التبرید المنزلي

                                                
  .46-45ص. ع سابقمرج. مكافحة التصحر تجربة الجزائر. ملحة. احمد ملحة 2

  15ص  .مرجع سابق. مجلة الجزائر البیئة
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ENIEM 
  مشروع الترذیذات 

ENAD 07-1995  تم إنجازه  614850  مونتلایر  

 تم إنجازه  109900  مونتلایر ENAD 07-1995مشروع المحلل 
هتم إنجاز  496650  مونتلایر  1996-05  مشروع بروسیدال لالسفنج الصلب  
 تم إنجازه  496650  مونتلایر 1996-05  مشروع باتیمیتال لالسفنج الصلب

 تم إنجازه  53024  مونتلایر  COPHYD 10-1996مشروع الترذیذات 
  مشروع الترذبذات

Vogue de fraicheur   10-1996 تم إنجازه  164623  مونتلایر 

ر اإلنجازفي طو  187772  مونتلایر  1996-10  مشروع ورود الترذیذات  
 في طور اإلنجاز  82008  مونتلایر 1996-10  مشروع حاسي محمد

  مشروع  
 في طور اإلنجاز  56790  مونتلایر  1996-10  الذریذات 

 في طور اإلنجاز  61880  نیروبي 1997-05  مشروع العلمي السعید االسفنج اللین
مشروع اسفنج لین متعدد األوریتان 

SNAMO  05-1997 في طور اإلنجاز  98770  نیروبي 

مشروع اسفنج لین متعدد األوریتان 
SNAM  05-1997 في طور اإلنجاز  88360  نیروبي 

مشروع اسفنج الجنوب اسفنج لین متعدد 
 في طور اإلنجاز  553480  مونتلایر  1997-11  األوریتان 

 في طور اإلنجاز  147807  مونتلایر 1998-07  مشروع جدیر الذریذات 
 في طور اإلنجاز  139932  مونتلایر  ENAPAT 07-1998مشروع التبرید التجاري 

مشروع مؤسسة أفرشة جدیدة اسفنج 
 في طور اإلنجاز  82608  مونتلایر 1998-07  اللین متعدد األوریتان 

 مشروع مؤسسة مغرب لالسفنج اسفنج
 في طور اإلنجاز  96492  القاھرة  1998-11  اللین متعدد األوریتان

مشروع التبرید المنزلي 
ENAPAM167332 11-1998 في طور اإلنجاز  167332  القاھرة 

 في طور اإلنجاز  110179  مونتلایر  1999-03 مشروع أفرشة السلطات 
مشروع افرشة األطلس االسفنج لین 

 MATELASمتعدد األوریتان 
ATLAS 

 في طور اإلنجاز  120060  مونتلایر 03-1999

   16مجلة الجزائر البیئةمرجع سابق  ص : مصدر

  
  
  
   اتفاقیة التنوع البیولوجـي  - 2

صادقت الجزائر على االتفاقیة حول التنوع البیولوجي مما جعلها ملزمة بإنجاز  1995یونیو  6في
  1.استراتیجیة وطنیة تمكنها من حمایة التنوع الحیوي الذي یمثل المصدر الوحید ألمننا وحیاتنا

                                                
  51مرجع سابق ص . احمد ملحة   1
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هذه االستراتیجیة تهدف أوال إلى إحاطة وتقییم ثرواتنا الطبیعیة وثانیا تلبي االلتزامات الدولیة التي 
أبرمتها بالدنا عن طریق االتفاقیة، من أجل ذلك فقد وضع برنامج األمم المتحدة في متناول الحكومة مبلغ 

  .كتمویل من الصندوق العالمي للبیئة 230500

  :یر وطني له العدید من النشاطات أهمهاهذا أدى إلى إنجاز تقر 

وضع األعضاء المكلفین بالتنفیذ ومتابعة المشروع لخلیة التنسیق، لجنة التخطیط ولجنة التقییم  -
  .والمتابعة

  :إنجاز الدراسات الخاصة

  تكوین التقنیین ودورة أخرى بالمهندسین -

  ).وطنیة وجهویة(تنظیم الملتقیات  -

   2.وع البیولوجيإنجاز مذكرة حول التن -

ولإلشارة فإن اهتمام الجزائر بالتنوع البیولوجي یعود إلى ما قبل هته االتفاقیة، حیث صادقت 
على االتفاقیة اإلفریقیة حول الحفاظ على الطبیعة والموارد الطبیعیة  1982دیسمبر  11الجزائر یوم 

انضمت الجزائر إلى  1982دیسمبر  25وفي . 1963دیسمبر  15الموقعة في الجزائر العاصمة في 
   3.والنباتیة المتوحشة المهددة باالنقراض ةاالتفاقیة حول التجارة الدولیة لألنواع الحیوانی

  اتفاقیة تغیر المنــاخ  -3      

ما جعلها تشارك في كل المؤتمرات المتعلقة بهذا  1993صادقت الجزائر على االتفاقیة سنة 
  .الهتمام بهذا المشكل العالميالشأن وملزمة بتطبیق االتفاقیة وا

  : ویتضمن هذا االلتزام الوطني ما یلي

  إنجاز جرد وطني للغازات  -

  .إنجاز استراتیجیة وطنیة للتقلیل من الغازات الساخنة -

  . دراسة اآلثار المحتملة الناتجة عن التغیرات المناخیة -

دوالر من  360796ره وفي إطار تطبیق هاته االلتزامات تحصلت الجزائر على تمویل قد
  1. الصندوق الدولي للبیئة لتمویل استراتیجیة وطنیة للتغیرات المناخیة

                                                
  8مجلة الجزائر البیئة مرجع سابق ص   2
  56مرجع سابق ص . الرھانات البیئة في الجزائر.احمد ملحة   3
  41ص . المرجع السابق.   1
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یسمح هذا األخیر لبلدان  (RAB/98)وفي هذا اإلطار استفادت الجزائر من مشروع جهوي 
من رفع معرفتها وخبرتها من أجل التماشي مع األحكام الواردة في ) الجزائر، تونس، المغرب(المغرب 

كما سمح بإنشاء مراكز لإلعالم في مجال الطاقة المستدیمة والبیئة التي تشجع االستعمال . تفاقیةاال
  . الفعال للطاقة المتجددة في القطاع التجاري والسكني

و ورشتین حول منهجیة 1998ورشات في سنة  5لهذا الغرض نظمت كتابة الدولة المكلفة بالبیئة 
  : ، كما أنجزت ثالث دراسات تتعلق بـ1999س حرق الغازات الساخنة في شهر مار 

  .تجربة نموذجیة حول استعمال غاز البروبان الممیع كوقود بالجزائر

  .تجربة نموذجیة حول استرجاع غازات المشاعل في الجزائر

  2.نتائج وطرق التأقلم اتجاه التغیرات المناخیة في الجزائر

لى اإلعالم واالتصال مع الشبكات تم التطرق فیها إ 1999كما نظمت ورشات أخرى سنة 
اإلعالمیة المتعلقة بالتغیرات المناخیة، تبني مخطط عمل حول المتغیرات المناخیة یثبت الجرد الوطني 
للغازات الدفینة كما قامت الجزائر بإنجاز تقریر وطني حول نسب الغازات الدفینة أرسل إلى أمانة االتفاقیة 

  2000.3خالل 

  الدولیة لمكافحة التصحر  االتفاقیة - 4       

لقد كانت الجزائر من بین الدول األوائل التي طالبت من المجتمع الدولي أن تكون مكافحة 
  .التصحر مسألة دولیة، وتجند لها كل القدرات المادیة والبشریة في مستوى خطورتها وهذا منذ السبعینات

تشریعیة دولیة من أجل التصدي كما عملت الجزائر خالل مؤتمر ریو جاهدة من أجل خلق آلیة 
للتصحر، وقد أعرب المؤتمر عن تأكیده لألخذ بنهج متكامل جدید لمعالجة المشكلة، وبهذا وصل 
المجتمع الدولي إلى قرار في أعلى مستوى سیاسي لتأسیس اتفاقیة دولیة لمكافحة التصحر التي اعتمدت 

ت الجزائر على هذه االتفاقیة في ماي وصادق 1996سبتمبر  16و   مفعولها في  1994جوان  17في 
وهذا یعتبر التزاما صارما لبالدنا إلدماج مكافحة التصحر في إعداد  3/96بمرسوم رئاسي رقم  1996

  1. برنامج العمل الوطني لمكافحة التصحر

وفي األخیر ینبغي اإلشارة إلى أن الجزائر لم تكتفي بهاته االتفاقیات بل كثفت االتصاالت مع 
  :ل من أجل إنجاز نشاط شراكة التي نذكر منهاعدة دو 

  .GTZاتفاق شراكة مع الجانب األلماني مع مكتب الدراسات للحكومة األلمانیة  -
                                                

  8ص . مرجع سابق.مجلة الجزائر البیئة   2
  .42ص . مرجع سابق. كافحة التصحر تجربة الجزائرم. احمد ملحة  3
  85احمد ملحة مكافحة التصحر تجربة الجزائر مرجع سابق ص   1
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وقد تم تسجیل  1998شاركت الجزائر في المؤتمر األول لوزراء البیئة لمنطقة األورو متوسطیة  -
  .  مشكل التصحر في جدول األعمال للمؤتمر بطلب من الجزائر

  2 .مبادرة الشراكة لتطویر النباد وهو مخطط عمل في تنمیة إفریقیا -

  عقد االتفاقیات الدولیة لویبین الجدول التالي المشاریع التي تم تمویلها من خال

  المشاریع ذات التمویل الخارجي )21(جدول
  مالحظات  المستفیدین  المبلغ  ھیئة التمویل  عنوان المشروع

مراقبة التلوث 
  كتابة الدولة المكلفة بالبیئة  دوالر 000 500 10  البنك العالمي  الصناعي

قرض حكومي أصبح 
فعول في ساري الم

19/03/1997  

تنمیة قدرات التدخل 
  البیئة  في میدان

GTZ   
الجمھوریة 
  األلمانیة 

مارك  000 000 10
ھبة ثنائیة الطراف   كتابة الدولة المكلفة بالبیئة  ملیون دوالر 5,5أو 

  1998بدایة اإلنجاز 

تدعیم اإلمكانیات 
الوطنیة في المیدات 

 البیئي مع إدخار
التربیة البیئیة في 
التعلیم االبتدائي 
  والمتوسطي  

برنامج األمم 
  دوالر 186200  المتحدة 

  كتابة الدولة المكلفة بالبیئة
  وزارة التربیة الوطنیة

  وزارة التجھیز
  وزارة الزاعة

  وزارة الصناعة
  وزارة الجامعیة 

المؤسسات المتوسطة 
  والصغیرة

بدایة اإلنجاز  –ھبة 
1998  

تسییر التلوث 
للنفایات البترولیة في 

البحر األبیض 
 4تجھیز (المتوسط 

  مخابر  

الصندوق 
األوروبي 

   FEMلالستثمار 
إنطالق اإلنجاز   كتابة الدولة المكلفة بالبیئة  دوالر 000 439

1998  

البرنامج الوطني 
  للنشاطات البیئیة

البنك األوروبي 
لالستثمار 
METAP 

  كتابة الدولة المكلفة بالبیئة  دوالر 000 600

إنطالق اإلنجاز  -ھبة
السداسي الثاني 

1997  
  

السداسي الثاني  -ھبة  كتابة الدولة المكلفة بالبیئة  دوالر 796 360الصندوق الدولي االستراتیجیة الوطنیة 

                                                
  .20مجلة الجزائر البیئیة مرجع سابق ص  2

www.nepad.org p1 15/10/2005. 
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  1997  للبیئة  للتغیرات المناخیة

االستراتیجیة الوطنیة 
  للتنوع البیئي

الصندوق الدولي 
الثاني السداسي  -ھبة  كتابة الدولة المكلفة بالبیئة  دوالر 500 230  للبیئة

1997  

البرنامج الوطني 
للمحافظة على طبقة 

  األوزون 

الصندوق المتعدد 
األطراف معاھدة 

    مونتلایر
وحدة صناعیة من  21  دوالر 000 500 12

  القطاع العام والخاص

مشاریع سجلت  10
   1996-1994بین 

مشروع سجل منذ  11
1997  

  . 26الجزائر للبیئة ص : المصدر

في إطار دولي تمیز بالمنافسة الحادة بین الدول النامیة من اجل الحصول على التمویل الخارجي  
المخصص ألغراض التنمیة المستدامة و في ظل قصر الموارد المالیة المحلیة المخصصة لمجال حمایة 
البیئة في الجزائر فرض علیها البحث عن التمویل الخارجي الالزم لتغطیة تكالیف حمایة البیئة وخاصة 
أنها طرف فاعل في مجمل االتفاقیات الدولیة والتمویل الخارجي في الجزائر تم حسب أولویات هیئة 

  .التمویل وتخصصها وكذا مدى استجابتها للشروط البیئیة المنوطة بهذه العملیة

سب الجدول یمكن حصر ثمانیة مشاریع مختلفة مولت من طرف العدید من الهیئات الدولیة وح
المتخصصة في تمویل البیئة، حیث یمكن أن نالحظ أن نصف هذه المشاریع یمكن وضعها تحت بند 
المشاكل البیئیة الشاملة ونصف اآلخر خاصة بأنشطة حمایة البیئة الجزائر، وهذا یتعارض مع أولویات 

ستراتیجیة البیئیة الوطنیة وهذا یبین أن االتجاه العام للتمویل الخارجي هو القضاء على المشاكل البیئیة اإل
العالمیة دون مراعاة أولویات مشاكلها البیئیة الداخلیة فتمویل البرنامج الوطني للمحافظة على طبقة 

  .اعيدوالر من تمویل مشروع مراقبة التلوث الصن 2000000األوزون أكبر بـ 

كما یتمیز هذا المصدر التمویلي بمحدودیة موارده مقارنة مع حجم التكالیف البیئیة التي تعاني 
  . منها الجزائر
  
  
  
  

  
  
  

  :خالصة الفصل
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بالرغم من تزاید اهتمام ومساعي السلطات الجزائریة في مجال حمایة البیئة والتنمیة المستدامة من 
لوطني، إال أن انعكاسات هذه التطورات لم تظهر على أرض خالل االستراتیجیة الوطنیة والمخطط ا

لم تكن أحسن من السنوات الماضیة، حیث كشف البنك  2005ن الدراسات أثبتت بأن سنة إالواقع، حیث 
ملیون دوالر بسبب اإلهمال البیئي، كما  870العالمي حسب دراسة أجراها أن الجزائر تضیع سنویا 

ملیون طن من نفایات وأن المشاریع لم  114البیئة أن الجزائر تنتج سنویا  كشفت الجمعیة الوطنیة لحمایة
  :تحقق أي نتائج إیجابیة في مجال المعالجة وهذه المؤشرات حول تدهور البیئي ترجع لعدة أسباب

غیاب الوعي لدى المواطنین لمدى أهمیة حمایة البیئة، وبالتالي غیاب الدعم االجتماعي  -
  .ألعلى سیاسة منتهجة

رغم صدور قانون حمایة البیئة في الجزائر یبقى صدور التشریعات بطیئا بالنظر للحاجات  -
من  95%واألولویات الملحة، كما تتمیز القوانین الموضوعة بعدم التطبیق فلو طبقت القوانین فإن 

  .المؤسسات االقتصادیة سواء كانت خاصة أو عمومیة ستغلق

النظر في المشاریع المنجزة والقائمة وتقییمها من حیث األثر غیاب نشاط مؤسساتي فعال بقوم ب -
  .البیئي ومدى احترامها لشروط البیئة

محدودیة االستثمارات المتعلقة بالبیئة وغیاب القطاع الخاص، خاصة مجال إعادة التدویر التي  -
  . توفر اقتصاد في الموارد وتخلق مناصب شغل جدیدة

درة لالستجابة مستقبال لمطلب حمایة البیئة وذلك لعدة نقائص عدم وجود طرق تمویلیة فعالة قا
  : نذكر منها

  . نظام بنكي غیر فعال وغیر قادر على تمویل نفقات حمایة البیئة -

 .انخفاض المیزانیة المخصصة لقطاع البیئة  -

اعد عدم فعالیة األدوات االقتصادیة للسیاسة البیئیة بسبب وجود سیاسات الدعم المالي التي تس -
على تبذیر الموارد وعدم تطویر الضرائب، باعتبارها مورد مهم یتم من خالله تمویل الصنادیق البیئیة 

جراء ردعي لتفادي األنشطة الملوثة والتي ال تتماشى مع البیئة   .وإ

لممارسة صالحیات أهداف ) الوالیات، البلدیات(قصور الموارد المالیة لدى الجماعات المحلیة  -
  .مستدامةالتنمیة ال
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ویطرح األمر بحدة أكبر بالنسبة للبلدیات النائیة والمعزولة والتي تقل حصیلتها الجبائیة نتیجة قلة 
النشاطات االقتصادیة بها، مما یجعلها تكتفي بالتخصیص المالي الذي تمنحه الدولة هذه الوضعیة 

قوم معظم الجماعات المحلیة المالیة تفرض علیها إقامة مفاصلة بین أوجه صرف عائداتها المالیة، وت
  . 1أوجه اإلنفاق المعتاد على حساب حمایة البیئة

وبالرغم من إنشاء وزارة تهیئة اإلقلیم والبیئة إال أن المؤسسات البیئیة في الجزائر مازالت قلیلة 
  . التأطیر وزهیدة التمویل

الث عشریات لم تقم تأخر المؤسسات االقتصادیة العمومیة في المجال البیئي، حیث على مدار ث
منها بأنظمة مضادة للتلوث ولم یتم  50%الدولة أثناء إنشاء الوحدات الصناعیة العامة إال بتجهیز 

تجدید هذه األنظمة، إضافة إلى تأخرها في المجال االقتصادي حیث تعاني الوحدات الصناعیة العامة 
  . 2من تأخر في مجال معالجة النفایات

  

  

  

               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  2002العدد األول أكتوبر . جامعة أدرار الجزائر. مجلة الحقیقیة. ضرورة إعادة النظر في توزیع االختصاص المحلي لحمایة البیئة. وناس یحي. أ  1
  .2003دار الغرب للنشر والتوزیع وھران : وھران. دلیل المنتخب المحلي لحمایة البیئة. وناس یحي. أ  2



 
وضعیة البیئة الجزائریة و آلیات تنشیط و تمویل سیاسات المحافظة علیھا: الفصل الثالث  

 178

  
  
  
  

  

  



 
وضعیة البیئة الجزائریة و آلیات تنشیط و تمویل سیاسات المحافظة علیھا: الفصل الثالث  

 179

  


