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 ملخص:
قليميالقد تزايد االهتمام بمشكلة البيئة عالميا         ومحليا نظرا للمخاطر والتهديدات التي تحملها  وا 

احثين في مختلف العلوم الب هتماما  ىوقد استحوذت علن، اإلنسااالرض وصحة  لمستقبل كوكب
      .هم الفروع العلمية المرتبطة بالبيئة ومشكالتهاأ ويعد علم االقتصاد والتخصصات، 

ن الهدف أكما  ،قتصادياإيات معالجتها آلوهدف هذه الدراسة هو البحث في المشكلة البيئية و       
ليات االقتصادية لمواجهتها  اآل ىفي الجزائر مع تسليط الضوء علهم المشاكل البيئية أ منها هو دراسة 

 .جل تحقيق التنمية المستدامةأفي ظل سياستها البيئية ومن 
ث الهواء، تدهور التربة همها تلو أ ن الجزائر تعاني من مشاكل بيئية كثيرة أ ىوتوصلت الدراسة ال     

التي  واألشواطلرغم من المجهودات التي بذلتها ا ىوتلوثها وعلالموارد المائية  استنزاف ،وتصحرها
صالحقطعتها لحماية البيئة  نها تواجه أ إالاالوضاع البيئية والتصدي لمختلف المشاكل البيئية  وا 
ات المناخية وعليه  يتوجب ا ندرة الموارد المائية خاصة في ظل مشكلة التغير ههمأ تحديات بيئية كبيرة 

  .البيئي وتطبيقهنحو االقتصاد  اإلنتقالعليها 
 كلمات مفتاحية :

 .تلوث الهواء، تلوث الماء، التصحر ،االقتصاد البيئي موارد البيئة،ستنزاف إ ،تلوث البيئة
Abstract  

There is a growing interest in the problem of the environment; locally, 

regionally and globally due to the threats and perils that it holds to the future 

of the planet and human health. Many researchers in the various disciplines 

focused on that issue.  Economics is one of the most important sciences that is 

considered with the environment and its issues. 

The objective of this study is to investigate the environmental problem and 

the economical mechanics to solve it. In addition, it focuses on studying the 

most important environmental problems in Algeria using an analytical study 

and emphasizing the economic mechanisms to confront them, in the light of 

its environmental policy and in order to achieve sustainable development. 

The findings of the study show that Algeria has many environmental 

problems; such as, air pollution, land degradation and desertification, water 

resources exhausting and pollution. Despite the efforts made to protect the 

environment and the reforms of the ecological situation and to address various 

environmental problems, it still faces huge environmental challenges, mainly 

scarcity of water resources especially in the light of climate change problem 

and therefore it must transfer towards environmental economics and apply it. 

Key words: Environmental pollution, exhausting of resources, environmental 

economics, Air pollution, Water pollution, desertification.  
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 ة عامة:  مقدم
نواع كثيرة أوالمحلي عندما ظهرت  واإلقليميالعالمي  ى المستو  ىبمشكلة البيئة عل تزايد االهتمام    

التي ال تعرف حدود الزمان والمكان وتحمل معها مخاطر وتهديدات  ،ومختلفة من المشاكل البيئية
و التنبؤ بنتائجها التي قد أ ثار يصعب في كثير من االحيان السيطرة عليها والتحكم بهاآكبيرة وذات 
  .تكون وخيمة

هم القضايا المعاصرة التي عقدت ألجلها المؤتمرات أ  صبحت البيئة ومشكالتها منأوهكذا        
فئة قليلة  هتمامبا ى في البداية سو  ىتحظنها لم أوالقمم العالمية والندوات العلمية والبحوث في حين 

وم البيئية وبعض الجمعيات الذين نادوا بضرورة المحافظة على تتمثل في الخبراء والمختصين في العل
ما االقتصاديين والمسؤولون أ ،والتصدي لمختلف المشاكل البيئية البيئة من التلوث واستنزاف مواردها

ن أوكافة المراكز فكانوا يعتقدون ب عن وضع السياسات والبرامج التنموية ومتخذي القرار في المؤسسات
ليهم لحمايتها والحفاظ عليها مقابل التخلي عن طموحاتهم في التنمية وزيادة النمو إجة البيئة هي بحا

االقتصادي والتقدم المستمر لبلوغ مستويات أعلى من الرفاهية االقتصادية وهو االعتقاد السائد في 
ل في صطدم أخيرا بمشاكل بيئية تتمثإهذا االعتقاد  الجزائرمعظم الدول خاصة النامية ومن بينها 

 التلوث البيئي وهدر الموارد الطبيعية وعدم قدرة النظام البيئي الطبيعي على استيعاب مخلفات االنشطة
 .الصناعية والخدمية واالستهالكية

النمو االقتصادي  ستمراراصبحت تهدد أعلى السطح وتتفاقم حتى  وأخذت هذه المشاكل تطفو        
صبح لزاما على جميع دول أان وبقائه وكوكب االرض وهكذا وحتى وجود االنس، والتنمية االقتصادية

دراج البعد البيئي في التنمية  واالعتماد على التنمية المستدامة والبحث العالم تغيير النظام االقتصادي وا 
 البيئية والبرامج التي تهدف الي ليات والوسائل الكفيلة بالتصدي لمشكلة البيئة وتنفيذ السياساتعن اآل
ثار التلوث البيئي آلبيئة من حفاظ على الموارد الطبيعية خاصة الناضبة منها والتقليل من حماية ا

 .وبمكوناتها من هواء وماء وتربة  ومعالجة االضرار التي لحقت بها
نشطة التي نسان واألطورات هائلة ومذهلة في حاجيات اإلفرزتها تأهذه النظرة الحديثة للبيئة        
وفي خضم هذه التطورات المستمرة في  ،للموارد الطبيعية استغاللو  ستهالكاو  نتاجإ من يقوم بها

ر نحو تحقيق ختالفها والتوجه الكبيا  حاجات االفراد والمجتمعات وتنوعها و  زدياداو النشاط االنساني 
ثافة تزايد استخدام الموارد الطبيعية وبك ىال ىدأمعدالت التنمية والنمو مما  تزاد ،الرفاهية االقتصادية

الت النفايات والمخلفات وظهور ستنزاف الموارد الطبيعية وارتفاع معدإفي العملية االنتاجية وبالتالي 
    .ية الصناعية والزراعية والخدميةثار الخارجية غير المرغوب فيها لألنشطة االقتصاداآل
وث جميع مكوناتها من تل - ما هو الحال في جميع دول العالمك –وتعاني البيئة في الجزائر       

نواع المشاكل البيئية من تلوث للهواء والماء أوهدر واستنزاف لمواردها الطبيعية وهي تواجه جميع 



 ب

 

وغير الناضبة كالماء  والتصحر والتغيرات المناخية واستنزاف للموارد الطبيعية الناضبة منهاوالتربة 
ا مما يفرض عليها تحديات بيئية كبيرة تتطلب حفوري واستمرار تردي االوضاع البيئة وتفاقمهوالوقود األ

البيئية لتكون التنمية في  واألنظمةصالح االضرار التي لحقت بالبيئة وحماية االوساط الطبيعية إ
ثارها آجاهدة لمواجهة هذه التحديات البيئية المطروحة والتقليل من  ىالجزائر تنمية مستدامة وهي تسع

 .هداف التنمية المستدامةأ الكفيلة بتحقيق ذلك وبلوغ  ليات والوسائلباالعتماد على اآل
 
 شكالية الدراسة:إ

في التحول نحو تحقيق التنمية  وأهميتهحداثة الموضوع  ىال وبالنظرعلى ضوء ما سبق       
المستدامة التي تراعي االعتبارات البيئية وفي ظل االقتصاد البيئي الذي هو فرع حديث النشأة من 

 التالي: سؤالنطرح ال فروع االقتصاد 
 

 ؟قتصادياإليات معالجتها آنواعها و أهم أماهي مشكلة البيئة في الجزائر وماهي 
 

 ومن هنا نستطيع طرح التساؤالت الفرعية التالية:
 ؟        ن االقتصاد هو جوهر هذه المشكلةأصحيح  وهل ؟مشكلة البيئة  ماهي  _     
 ؟ومعالجة مشاكلهاحماية البيئة ل لياتهل توجد آ _      

 ؟االقتصادية وآثارهاسبابها أوماهي  ،لبيئية في الجزائرهم المشاكل اماأ  _      
 ؟رهاثاآاالقتصادية لمواجهة المشاكل البيئية في الجزائر والتقليل من  آللياتاماهي   _     

    ؟البيئة لحماية كافية مجهودات الجزائر هل _      
   

 : فرضيات الدراسة
نفايات تلوث الهواء والماء والتربة والتصحر وال هيي الجزائر من مشاكل بيئية كثيرة تعان  -

 .واستنزاف الموارد المائية
تساهم االنشطة االنتاجية واالستهالكية والخدمية في تلوث البيئة في الجزائر واستنزاف الموارد  -

 .سها نشاط النقلأر  ىالطبيعية خاصة الناضبة منها وعل
البيئية الطبيعية في حالة من التدهور المستمر  واألوساطحرجة  ئية في الجزائراالوضاع البي -

 .والمتزايد
 .لحماية البيئةوكافية تبذل الجزائر مجهودات كبيرة    -



 ج

 

 :سباب اختيار الموضوعأ
ال أحد فروع االقتصاد حديث النشأة أطار إهمية الموضوع بالنسبة لالقتصاد فهو يندرج في أ  -

 .بيئيوهو االقتصاد ال
 واإلقليميالمحلي  ى المستو  ىلحاحا علإمشكلة البيئة هي حاليا من الموضوعات االكثر  -

 .والدولي
و استنزاف موارد البيئة وارتباطها الوثيق باألنشطة أتفاقم مشكلة البيئة سواء ما يتعلق بالتلوث  -

يجاد اآل الكفيلة صادية ليات االقتاالقتصادية فبات من الضروري دراسة وتحليل هذه المشاكل وا 
 بمواجهتها.

تتناول مشكلة البيئة من حيث مفهومها ومصادرها بغض النظر عن نوعها  يالبحوث الت -
 .تحلل هذه المشكلة بالجزائرقليلة وكذلك تلك التي تدرس و  وعددها

 
 :وأهميتهاهداف الدراسة أ

براز ،في الجزائر ةالبيئيهم المشاكل أ دراسة وتحليل  ىيهدف البحث ال - ليات الكفيلة اآل همأ  وا 
، خاصة في ظل االهتمام العالمي جل تحقيق التنمية المستدامةأالبيئة من  ىبالحفاظ عل

 ثر ذلك على جميع الدول وعلى اقتصادها.أالمتنامي بقضايا البيئة و 
 تحليل وتقييم السياسة البيئية في الجزائر وأدواتها واستنتاج مدى فعاليتها. -
 لتي تواجهها الجزائر حاليا ومستقبال.استخالص التحديات البيئية ا -

 
 :حدود الدراسة

ثارها االقتصادية وكذا االوضاع بيئية التي تعاني منها الجزائر وآيهتم هذا البحث بدراسة المشاكل ال   
البيئية الحالية في الجزائر من خالل دراسة اختالل التوازن البيئي وما ينتج عنه من جملة المشاكل 

عالقتها باالقتصاد الى جانب دراسة وتحليل المشاكل رك في جذورها ومصادرها و التي تشتالبيئية 
 .ما سنتطرق له من خالل هذا البحث البيئية في الجزائر من منظور اقتصادي وهو

 
 منهج البحث واألدوات المستخدمة:

لوصفي هداف البحث، قمنا باعتماد المنهج اأ جل التحقق من صحة الفرضيات والوصول الى أمن      
التحليلي الذي يقوم على جمع البيانات والمعلومات التي تساعد على الوصف الدقيق لإلشكالية الدراسة 

 .ه االشكالية والتساؤالت المطروحةوتحليلها للوصول الى نتائج تجيب على هات
التي  كما تم االعتماد على منهج دراسة حالة من خالل عرض البيئة في الجزائر وأهم المشاكل البيئية

 تتهددها وآثارها االقتصادية وكذلك اآلليات المعتمدة لمعالجتها. 
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تب والمقاالت الى جانب دوات التحليل فإننا اعتمدنا على مجموعة من الكأما فيما يخص أ     
 ، المواقع الرسمية والمعتمدة في االنترنت.المجالت، التقارير الحكومية ،المؤتمرات العلمية ،الملتقيات

 
 اسات السابقة:الدر 

هناك عدة دراسات تطرقت الى موضوع البيئة ومشاكلها ولكن من زوايا مختلفة وفي تخصصات       
، وتنوعت بين رسائل دكتوراه االجتماع وعلوم االعالم واالتصالهمها العلوم القانونية وعلوم أ عديدة 

ليات القانونية الل دراسة اآللجانب القانوني من ختجاه اإغلبها يصب في أ ن أومذكرات ماجستير إال 
، دراسة بالبيئة كدراسة الطاقات المتجددةو تناول جانب واحد على صلة ألحماية البيئة في الجزائر 

الجباية  ،أنواعهاالسياسة البيئية في الجزائر، النقل المستدام وعالقته بتلوث الهواء، النفايات بمختلف 
التلوث البحري وهي  ،لبيئية كمشكلة التغيرات المناخيةل انواع المشاكأكما تمت دراسة بعض البيئية، 

خترنا من بين هذه إحد محاور بحثنا وقد أو درست أبذلك مواضيع تقترب من موضوع دراستنا 
 :إقتصادي وهي كما يليهمها وأقربها الى البحث في مشكلة البيئة في الجزائر من منظور أ الدراسات 

 
 :الدراسة االولى

دكتوراه غير منشورة تحت عنوان: معالجة إقتصادية لنفايات االنتاج الصناعي طروحة أ تومي ميلود  
، حيث قام بتعريف النفايات وأنواعها وتطورها 2001حالة مركب الكوابل بسكرة، جامعة الجزائر،

وواقعها الى جانب السياسات المتبعة في معالجتها في المؤسسات الجزائرية، وأخذ عينة للدراسة والتي 
لص من خاللها الى مجمل السلبيات التي تؤدي الى ظهور هذه النفايات من مشاكل االنتاج الى خ

مشاكل التوعية ونقصها، وقد اقترح من خالل هذه األطروحة مجموعة من االساليب والطرق 
 االقتصادية والوقائية. 

 :الدراسة الثانية
، ات القانونية لحماية البيئة في الجزائرليدكتوراه غير منشورة تحت عنوان: اآلطروحة أ وناس يحي  

وكان هدف الدراسة هو تحقيق تحليل قانوني شبه شمولي لمختلف ، 2007جامعة تلمسان، الجزائر،
العوامل المؤثرة في االليات القانونية لحماية البيئة لتوضيح النقائص والثغرات التي تعتري النظام 

م عرض القواعد البيئية ومناقشة فعاليتها ومدى مالئمتها القانوني لحماية البيئة في الجزائر، وقد ت
 لمواجهة حاالت التدهور الخطيرة التي تعرفها البيئة في الجزائر.

 
 الدراسة الثالثة :

البيئية في : تحليل االثار االقتصادية للمشكالت غير منشورة بعنوان رسالة ماجستير عبد القادر عوينان
 .2008الة الجزائر، جامعة سعد دحلب، البليدة، الجزائر،ح، دراسة ظل التنمية المستدامة



 ه

 

ثار االقتصادية للمشكالت البيئية في ظل التنمية المستدامة، دف منها معرفة كيف يمكن تحليل اآلالهو 
ا لألضرار نظر  ،ئة تتطلب تكاليف مالية كبيرة جدان حماية البيأهمها أ وقد توصل الباحث الى نتائج 

همال الجوانب البيئية في عملية التنمية التي انتهجتها الجزائر إ ناتج عن  ا، وهذبهاالفادحة التي لحقت 
ثبتت فعاليتها في مواجهة مختلف المشاكل البيئية جزئيا، فتمثلت أن السياسة االقتصادية للجزائر قد أو 

 اجهةفعاليتها في مواجهة مشكلة التلوث بفرض ضرائب على الملوثين لكن لم تثبت فعاليتها في مو 
ا مازالت لم ن الجزائر بذلت مجهودات كبيرة في حماية بيئتها لكنهمشكلة التصحر على سبيل المثال وأ

 .تصل للمستوى المطلوب
 

 :الرابعةالدراسة 
سياسة إدارة الموارد المائية في الجزائر ومدى تحت عنوان:  دكتوراه غير منشورةطروحة أ فراح رشيد  

أطروحة مقدمة لكلية العلوم االقتصادية ، ه في المناطق الحضريةتطبيق الخصخصة في قطاع الميا
وعلوم التسيير للحصول على درجة الدكتوراه في العلوم االقتصادية وعلوم التسيير فرع التخطيط  

االجابة على السؤال الرئيسي المتمثل في ماهي  وكان هدف الدراسة هو، 2010جامعة الجزائر،
دارتها بكفاءة، والى أي مدى وصلت الخصخصة السياسة التي إتبعتها الجزا ئر لتنمية مواردها المائية وا 

 .في قطاع المياه في المناطق الحضرية في بالدنا مقارنة بدول العالم
الى أن الجزائر تصنف مع عدة بلدان عربية ضمن البلدان التي تعاني باحث لا االخير توصلوفي  

متر مكعب في السنة ( كما أن  500رد الواحد عن ) من شح شديد في المياه، حيث يقل نصيب الف
كثرة الهياكل التنظيمية لتسيير الموارد المائية في الجزائر وعدم إستقرارها وكثرة النصوص المتعلقة 
بالمياه أدى الى تعقيد عمل المؤسسات المكلفة بمسألة المياه في الجزائر، وأثر سلبا على استقرار 

 تطبيق المخططات.
 

 :الخامسةالدراسة 
تحت عنوان: السياسة العامة البيئية في الجزائر وتحقيق  غير منشورة رسالة ماجستير بن عياش سمير

 .2011، جامعة الجزائر،التنمية المستدامة على المستوى المحلي دراسة حالة والية الجزائر
على مرحلة التنفيد  وهدف الدراسة هو تتبع مسار صنع السياسة العامة البيئية في الجزائر مع التركيز

على المستوى المحلي وهذا بهدف تحليل االدوار المتغيرة للفاعلين الرسميين وغير الرسميين وتوظيف 
سقاطها على الظاهرة محل الدراسة.  المفاهيم النظرية وا 



 و

 

 :الدراسة السادسة
ثار لحد من آالسياسات البيئية في ا تحت عنوان:  دور غير منشورة رسالة ماجستير بن ماضي قمير  

 .2012الجزائر، جامعة سطيف، الجزائر،  ، دراسة حالةالبيئي لتحقيق التنمية المستدامةالتلوث 
وتمثل هدف الدراسة في تسليط الضوء على قضايا التلوث البيئي وآثارها وواقع البيئة في الجزائر ومدى 

اولة معالجتها في إطار تحقيق التزام وسعي الحكومة الجزائرية في الحد من آثار التلوث البيئي ومح
التنمية المستدامة، وذلك من خالل إبراز االجراءات واألدوات الكفيلة لتحقيق ذلك كضرورة نشر ثقافة 

صدار القوانين وتطبيقها باحترام وتطبيقها واعتماد إجراءات  ةالمحافظ على البيئة البشرية والطبيعية وا 
لوث، كما يهدف هذا البحث كذلك الى إسقاط الجانب النظري مادية ومعنوية لحماية البيئة ومحاربة الت

 على أرض الواقع إلبراز مدى تجاوب وتقارب السياسات البيئية في الجزائر. 
 

 :الدراسة السابعة
تحت عنوان: استراتيجية ترقية الموارد الطاقوية الناضبة  غير منشورة رسالة ماجستير اسماعيل زحوط  

، جامعة ائر والواليات المتحدة االمريكيةدامة، دراسة مقارنة بين الجز ضمن ضوابط التنمية المست
 .2013، الجزائر، سطيف

الموارد  ستخداماتإ وخطط وبدائل تسمح بترقية وتعزيز يجاد استراتيجياتإهدف هذه الدراسة هو 
من خاللها  ، وتما وتزايد الوعي البيئي والمجتمعيالطاقوية الناضبة في ظل تنامي الطلب العالمي عليه

، إضافة الى استعراض وتقييم المتجددة كبديل للطاقات الناضبة فاق التوجه نحو الطاقاتأإبراز دور و 
ى وذلك لإلجابة عل ،إدارة مواردها الطاقوية الناضبة حالتي التجربة الجزائرية والتجربة االمريكية في

قية الكفاءة االستخدامية للموارد الطاقوية شكالية الدراسة المتمثلة في ماهي االستراتيجية المناسبة لتر إ
 .وافق مع ضوابط التنمية المستدامةالناضبة بما يضمن تسيير العملية التنموية ويت

 :همهاأ وقد توصل الباحث الي نتائج 
جات _ تعد مجهودات الجزائر في مجال ترقية كفاءة استخدام الموارد الطاقوية الناضبة لتلبية االحتيا  

تكثيف بعض المصادر  ىالرغم من سعيها في هذا االطار ال ىعل ،لخارجية ضعيف جداالداخلية وا
 .ل المصادر األخرى الملوثة للبيئةحالله محا  كالغاز الطبيعي و 
نها الزالت غير كافية في مقابل أال إمكانيات معتبرة من الموارد الطاقوية الناضبة إ_ تمتلك الجزائر 

  .تطور الطلب عليها في المستقبل
تطوير  ىهي نظرة تعتمد باألساس عل 2030-2011_ نظرة الجزائر من خالل استراتيجيتها الطاقوية 

الموارد الطاقوية الناضبة بصفة  ىالطاقات المتجددة بالخصوص الطاقة الشمسية وتهمل الحفاظ عل
لمتجددة شواط جد متقدمة في مجال الطاقات اأقتصاديا والتي قطعت إفضل الدول أن أمباشرة في حين 



 ز

 

لمانيا مازالت نسبة مساهمة هاته الطاقات في المزيج الطاقوي ضئيلة أكالواليات المتحدة االمريكية و 
  .نوعا ما

    
نها اختالل للتوازن البيئي الذي ينتج عنه جملة من المشاكل البيئية أما دراسة مشكلة البيئة على أ  

ئر جانب دراسة وتحليل المشاكل البيئية في الجزاالتي تشترك في جذورها وذات عالقة باالقتصاد الى 
 .ما سنتطرق له من خالل هذا البحث ، هومن منظور اقتصادي

 
 صعوبات الدراسة:

النقص الشديد في التقارير الدورية حول حالة البيئة في الجزائر ولمعرفة ذلك تطلب االمر  -
المعطيات واإلحصائيات رغم  متابعة جميع القطاعات االقتصادية ذات الصلة بالبيئة واستسقاء

 .ل قطاع وعالقته بالمشاكل البيئيةاختالفها وخصوصية ك
دراسة المشاكل البيئية يتطلب لو  الفروع العلمية ىموضوع البيئة موضوع متشعب يتصل بشت  -

لمام ببعض الفروع العلمية والتقنية البعيدة عن مجال تخصصنا كالخصائص اإلاالمر 
  .سبيل المثال ىو التركيب الكيميائي للهواء علأالبيئة  ىعل وآثارهوري حفللوقود األ ةالفيزيائي

 .مجال البحث خاصة بالنسبة للجزائردراسات دكتوراه سابقة تصب في  نالم تتوفر لدي -
  2005تقرير يعود لسنة  وآخرلبيئة في الجزائر احول وضعية ال تصدر تقارير منتظمة  -

ن مختلف القطاعات االقتصادية من صناعة وطاقة وبذلك تم جمع االحصائيات والمعطيات م
 .ونقل وغيرها

 
 محتويات الدراسة:

 ،ربعة فصولأ ىالمتفرعة عنها تم تقسيمها ال واألسئلةاالشكالية المطروحة  ىجابة علبغرض اال      
 لياتآحيث تناول الفصل االول مفهوم المشكلة البيئية وعالقتها باالقتصاد ثم تناول الفصل الثاني 

دراسة  ىنصب علإما الفصل الثالث فقد أ ،االدوات االقتصادية ىمع التركيز عل ةالبيئووسائل حماية 
والفصل االخير سلط الضوء عن  ،في الجزائر وتكاليفها االقتصاديةهم المشاكل البيئية أ وتحليل 

لمطروحة في وكذلك التحديات االبيئة من خالل سياستها البيئية مجهودات الجزائر في مجال حماية 
من نقل  وعلى مستوى جميع القطاعات االقتصاديةالمجاالت من مياه وهواء وتربة وطاقة  مختلف

 سكن.وصناعة وسياحة وزراعة و 
ختبار الفرضيات إليها البحث مع إهم النتائج التي توصل أ وفي االخير خاتمة البحث التي تضمنت 

الباحثين الى المزيد من البحث في مجال مشكلة  ن تدفعأفاق البحث المستقبلية التي يمكن آواقتراح 
 .إقتصاديالبيئة في الجزائر من منظور 



 

  

  

  

  

  

  ول ول الفصل األالفصل األ
  املشكلة البيئية:املشكلة البيئية:

  املفهوم _املصادر_والتطوراملفهوم _املصادر_والتطور
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 تمهيد:
      
دراك وجوده في بيئة لها نظام  البيئة كلمة يتداولها العام والخاص منذ القديم،       منذ وجود االنسان وا 

طبيعي، يعتمد عليها في الحصول على حاجياته البسيطة والحيوية من مأكل وملبس وغيرها إال أن 
النظرة الحديثة للبيئة تغيرت فقد أفرزتها تطورات هائلة ومذهلة في حاجيات االنسان واألنشطة التي 

 .للموارد الطبيعية واستغالل واستهالكيقوم بها من إنتاج 
ت المستمرة في النشاط االنساني وازدياد حاجات االفراد والمجتمعات وفي خضم هذه التطورا     

  .وتنوعها واختالفها والتوجه الكبير نحو تحقيق الرفاهية االقتصادية  ظهرت مشكلة البيئة
ويهدف هذا الفصل الى توضيح مفهوم المشكلة البيئية وعالقتها باالقتصاد وتسليط الضوء على       

ن معظم الباحثين يتناولون نوع واحد فقط منها دون االهتمام أمصادرها خاصة و أقسام هذه المشكلة و 
بجذورها المشتركة كما سيتناول هذا الفصل تطور مشكلة البيئة الى أن ظهرت المشاكل البيئية العالمية 
كاالحتباس الحراري، ثقب طبقة االوزون، التغيرات المناخية، واألمطار الحمضية، مشكلة التصحر 

فايات وتلوث الماء والتي ستتم دراستها في الفصل الخاص بدراسة المشاكل البيئة في الجزائر فهي والن
قليمي ودوليمشاكل ب  .يئية لها بعد محلي وا 
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 قتصادياالمبحث األول: مفهوم المشكلة البيئية من منظور 
القضددايا البيئيددة أهميددة  تلددتحالمفكددرين والبدداحثين والدارسددين وا هتمدداملقددد حظيددت دراسددة البيئددة بإ 

، إذ تعد المشدكالت البيئيدة خطدرا علدى كدل الددول يات الدولية واإلقليمية والمحليةبالغة على كافة المستو 
والتي كانت نتاج تطور الحياة اإلنسانية والتقدم التكنولوجي والعلمي فأصبح لزاما عليها المحافظدة علدى 

مة بجميدع أبعادهدا حيدث سدنتناول فدي هدذا المبحدث مفهدوم البيئدة البيئة وحمايتهدا لتحقيدق التنميدة المسدتدا
 سبابها.أمختلف انب التعريف بالمشكالت البيئية و وعالقة البيئة بالنشاط االقتصادي الى ج

 وعالقتها باالقتصاد البيئة: المطلب األول
الل مواردهدددا لقددد ارتبطدددت البيئدددة باالقتصدداد مندددذ األزل حيدددث حدداول االنسدددان تسدددخير الطبيعددة واسدددتغ   

والتفوق الصناعي الذي شدهده العدالم ومدا صداحبه  يلتلبية حاجياته وتحقيق رغباته ومع التقدم التكنولوج
سددتغالل الجددائر وعدددم مراعدداة قواعددد حمايددة البيئددة وسددالمتها، ظهددرت مددن اسددتنزاف للمددوارد الطبيعيددة واإل

صدبحت تهددد مختلدف توازندات النظدام ثارهدا واشدتدت خطورتهدا الدى حدد أن أآالمشكالت البيئية وتزايدت 
 البيئي واستمرار كوكب االرض.
 الفرع االول : تعريف البيئة 

باختالف العلوم وتفرعها فكل باحث في كل فرع من  ختلفتاو تعددت وكثرت تعاريف البيئة 
ولهذا سنحاول تقديم مجموعة من ، هذه الفروع يعرفها وفقا لرؤيته الصادرة عن زاوية تخصصه الدقيق

 .بس عن مفهومها وماهيتهاللاضيح معنى البيئة ويزيل الغموض و التعاريف لعل ذلك يساهم في تو 
  (1)عرفت البيئة على أنها مكان االقامة والمنزل والمحيط المفهوم اللغوي لكلمة البيئة: - 1

 ( 2) .أي اتخذه منزال : تبوأ فالن بيتا، نقولنزل وأقام أي :البيئة من الفعل تبوأو 
عجمية أ م أسواء كانت معاجم عربية  environnementلتعريفات اللغوية الصطالح من او
واهر طبيعية بما يضم من ظ، و المجال المكاني الذي يعيش فيه االنسانأن البيئة هي الوسط أتبين لنا 

 (3) .ايؤثر فيهوبشرية يتأثر بها و 
ولم المنعقد مؤتمر ستوكهلعل مفهوم البيئة وفقا ل المفهوم االصطالحي لكلمة البيئة: - 2

هو مفهوم واسع االستعمال وشائع لدى الباحثين حيث  1972مم المتحدة سنة بالسويد تحت مظلة األ
 (4) .كل شيء يحيط باإلنسان نهاأيعرف البيئة على 

                                                 

 .39 :ص ،2002، منشأة المعارف، االسكندرية، ماية البيئة في ضوء الشريعةقانون ح ،ماجد راغب الحلو(  1)
 .513 :ص، 2006 ،بيروت ،اديسوفت صبح دار، القاضي رشيد خالد وتعليق ضبط، 1، جالعرب لسان ،منظور ابن(  2)
 .17ص : ،2006 قاهرة،، دار النهضة العربية، الااللتزام الدولي بحماية البيئة من التلوثصالح محمد بدر الدين، (  3)
 .12، ص:2002مصر،  ،مطبعة االشعاع الفنية، االقتصادية والمالية لتلوث البيئة ووسائل الحماية منها ثاراآل ،محمد صالح الشيخ(  4) 
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 كساء و  صل منه على مقومات حياته من غذاءيحاإلطار الذي يعيش فيه االنسان و  البيئة هي     
        (1).يمارس فيه عالقاته مع أقرانه من بني البشرو  مأوى و دواء و 

م من ظواهر بشرية ضاني الذي يعيش فيه اإلنسان بما يكما تعرف بأنها الوسط أو المجال المك      
  (2). وطبيعية يتأثر بها ويؤثر فيها

يضا أهي و ، يمارس فيه نشاطه في الحياةالحيوي الذي يعيش فيه االنسان و  البيئة تمثل المحيط  
 (3). تتأثر بهو  على اإلنسانض فتؤثر عالمستودع لموارده التي تتفاعل مع بعضها الب

كما تتأثر ، يستمد منها مقومات حياته االقتصادية واالجتماعيةلطبيعة التي يعيش فيها االنسان و هي او 
ى يكولوجية التاريخي يأخذ بالجوانب اال إيكولوجينماط هذا التطور فهو مفهوم أبتطور هذه الحياة و 

وال  ب الطبيعية للبيئةالجوان يغفلبحيث ال، في ذات الوقت قتصادياوا   جتماعياإجوار جوانب تاريخية 
 .القتصاديةاى على حساب الجوانب االجتماعية و همية القصو األ ايعطيه

  (4): على أنها تعرف البيئة في االسالم اإلسالم:مفهوم البيئة في  -3
عواطف اإلنسان وما يحيط به من دوافع و  بال وما فيها من مخلوقات بما فيهااألرض والسماء والج   

وزمانه حساب لكي يتالءم مع مكانه خلق هللا عز وجل كل شيء بمقدار وميزان وترتيب و لقد ، وغرائز
غيره كما بين  ال يضرجميع المخلوقات بما يحقق النفع و تم هذا التوازن المتكامل الشامل مع يوبحيث 

ــ وأ لقي " فددددددي قولدددددده تعالدددددددى : ل ددددى عز وجددددددالمول يء ــــــــا فهيا من لك شـــــي و أ نشأ نــــــنا  فهيا رواســــــــــ

ن االرض بما فيها من مكونات بيئية أواآلية السابق ذكرها تدل داللة واضحة على  (5) " وزونـــــــــــم
غير بيئية الحية كالحيوان والنبات و وكل مواردها ال ،نظومة متكاملةمختلفة خلقها هللا عز وجل في م

 . لدقيقاتخضع جميعا لقانون التوازن  ،الماء والتربةو الحية كالهواء 
 :فهوم البيئة في التشريع الجزائري م -4

مشرع المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، نجد أن ال 03/10بالرجوع الى القانون رقم    
فيما  ةمنه تنص على أهداف حماية البيئ 02الجزائري لم يعط تعريفا دقيقا للبيئة، حيث نجد أن المادة 

منه مكونات البيئة، والمشرع لم يفرد البيئة بتعريف خاص إال أنه وبالرجوع الى  03تضمنت المادة 
فيه االنسان بما يشمله من  السالف الذكر، يمكن إعتبار البيئة المحيط الذي يعيش 03/10القانون رقم 

ماء، هواء، تربة وكائنات حية وغير حية ومنشئات مختلفة وبذلك فالبيئة تضم كل من البيئة الطبيعية 
 واالصطناعية. 

                                                 

ق واالقتصاد البيئة والفقر في البلدان العربية بين متضمنات السو ،اياد بشير الحلبي ،حمد فتحي عبد المجيدأ ،جفيسالم توفيق الن(  1)
 .35 ، ص:2012، مصر، روافد للنشر والتوزيع ،( )سياسات ضياع الثروة الطبيعية والبشرية الموجه

  .20: ص ،2009 األردن، أسامة، دار ،حلول أخطار، أسباب، ،البيئي التلوث ،الرفاعي سلطان(  2)    
 .23ص:  ،ذكره  بقمرجع س، االقتصادية و المالية لتلوث البيئةثار اآل ،محمد صالح الشيخ(  3)
   www.quran.gov.ae  .22/07/2015 :تاريخ االطالع، 20ص:  ،2008 ،واإليمان العلم بين االتزان المليجي، أحمد(  4)    
        .19:  آية، الحجرسورة  (  5)    

http://www.quran.gov.ae/
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ا إذ ينص على أن البيئة المكونة له من العناصر نطالقاا عرف البيئة المشرع الجزائري ف
: كالهواء والجو والماء واألرض وباطن األرض والنبات ارد الطبيعية الالحيوية والحيويةالمو  تتكون من

والمعالم  الموارد وكذا األماكن والمناظر وأشكال التفاعل بين هذه تراث الوراثيوالحيوان بما في ذلك ال
 (1) .الطبيعية

للبيئة خالي من مالحظات قد تقربنا من مفهوم نستخلص من التعاريف السابقة مجموعة من الو      
 اللبس: الغموض و 

مفاهيم للبيئة من  جدنالفروع العلمية التي تتناول البيئة فم البيئة باختالف العلوم و يختلف مفهو  -
ى االبتعاد عن مفهوم هو ما يؤدي الو  من منظور قانوني...، جتماعيإمن منظور ، قتصاديإمنظور 

 .موحد للبيئة
 ة. البيئة كلمة شائعة االستعمال مما يصعب تحديد مفهومها بدق -
ي عنصر أضافة إنه يمكن أتتصف الكثير من التعريفات للبيئة بكونها واسعة فضفاضة الى درجة  -
 و جانب الى مفهوم البيئة.أ
المنعقد سنة  مستوكهولمعظم التعاريف االصطالحية للبيئة تستند الى مفهومها الذي ورد في مؤتمر  -

1972. 
 طبيعية وتعتبرها العنصر االساسي.جميع التعاريف للبيئة ال تستثني البيئة ال - 

 االجتماع لوعلم  ،السياسية ،االقتصادية، ئة في العلوم المختلفة القانونيةال يوجد دافع لدراسة البي -
 .المشاكل البيئية ورختالل وظهها باإلتصابا  نظمة البيئية وتوازنها و يتم التدخل في األلم 
لبيئة بأنها مجموع هذه العوامل ن تعرف األبيئة الى حد امتغيرات في الدراسات المختلفة و  الخلط بين -
 المتغيرات.و 

  :كما يلي تعريف للبيئة قتراحا نبناءا على المالحظات المقدمة يمك
 :تعريف مقترح للبيئة*

نها أو ضمان توازنها كما أيجادها إالبيئة هي الكون الذي يضم الطبيعة التي ال دخل لإلنسان في      
ه بما في ذلك االنسان في حد و ليس له القدرة على تجديدأو خلقه أالنسان في صنعه يتعدى قدرة اما

يؤدي بها و  المتناسقة، نظمة البيئية الدقيقة المتزنةنعه االنسان هو نشاط يؤثر على األفكل ما يص، ذاته
لموارد استنزاف ار المشاكل البيئية منها التلوث و ظهو ختالل و لخروج عن الضوابط الى اإلفي حالة ا
 الطبيعية.

                                                 

 .2003، 43العدد ، ج ر ،إطار التنمية المستدامةبيئة في تعلق بحماية الالم، 10 - 03رقم  القانون (  1)
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التوازن دون االستمرارية في هذا ن تضمن لنفسها البقاء والتوازن و أذن البيئة قادرة بقدرة الخالق إ     
سان في نظمتها الى التعدي عليها من قبل االنأجهود لحمايتها طالما لم تتعرض الحاجة الى دراسات و 

 .حد ذاته بأنشطته المختلفة
سرار أنه يدرسها الباحث في البيولوجية ليكشف إالكون بأنظمته المتوازنة ف ئة هيفإذا كانت البي     

يدرسها الباحث في االقتصاد من حيث الموارد والمشاكل ويدرسها وخبايا هذه االنظمة وقوانينها و 
 الباحث في القانون يحدد الحاالت التي يستوجب حمايتها من الفساد... 

ما يختلف هو ي نفسها في جميع التخصصات والعلوم و يئة هن البلما سبق فإوخالصة       
 كما أن اختالل توازن األنظمة البيئية وتدهورها هو أساس أي مشكلة بيئية  المتغيرات التي تدرس

 كثير منال هتلحق من مشكلة البيئة لماجزء إال هي مابل االنسان البيئة المشيدة من ق فإنوبهذا الشكل 
 .ار بالبيئةضر األ ه منسلوكياتو  تصرفاته

 (1): قسام هيأللبيئة  بيئة:القسام *أ
المجموعات البشرية و  سرةو الحقل االجتماعي للفرد واألأ وتتضمن المجال: البيئة االجتماعية-1

 .والمجتمع
 .المدينة والدولةجغرافي للبشر في الحي والقرية و وتشمل المحيط ال: البيئة الجغرافية )المكانية(-2
روط الضرورية لحياتها الشوالحيوانات والنباتات و  لبيئي للبشراوتتضمن الوضع : يةالبيئة الحيو -3    

  .السكانيةالتطورات التقنية واالقتصادية و ثار الناجمة عن يشمل ذلك اآلالمشتركة و 

 :البيئة الطبيعية والبيئة المشيدةالبيئة إلى قسمين رئيسيين هما  كما تقسم كذلك
ان في وجودها بل هي سابقة لوجوده، دخل لإلنسمظاهر التي الالبارة عن وهي ع :الطبيعيةالبيئة  -ا 

الحياة النباتية والماء السطحي والجوفي والهواء و البحار والمناخ والتضاريس ومن هذه المظاهر الصحراء و 
  (2) .والحيوانية

النظم االجتماعية ومن  ،ة المادية التي شيدها اإلنسانتتكون من البيئة األساسي :المشيدةالبيئة  -ب 
التي نظمت بها  ، ومن ثم يمكن النظر إلى البيئة المشيدة من خالل الطريقةوالمؤسسات التي أقامها

، وتشمل البيئة المشيدة الطبيعية لخدمة الحاجات البشرية ، والتي غيرت البيئةالمجتمعات حياتها
طبيعية وكذلك المناطق الثروات ال التنقيب فيها عنراعة والمناطق السكنية، و استعماالت األراضي للز 

 (3) .الخ .المدارس، والمعاهد والطرق..الصناعية والمراكز التجارية و 

 
                                                 

 .12، ص: 2011الدنمارك،، بيقية القدس االكاديمية العربية ، معهد االبحاث التطالبيئةاالقتصاد و  محمد غنايم،(  1)
  .20: ص، مرجع سبق ذكره، الرفاعي سلطان (  2)    
  .112 :ص ،2007 ،، مصرالوفاء دار، اجتماعي منظور واالنسان البيئة ،اللطيف عبد أحمد رشاد (  3)    
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 : العالقة بين البيئة والنشاط االقتصاديالفرع الثاني
إن النشاط االقتصادي بصفة عامة يتم أو يجري داخل إطار محدد زمانا ومكانا، وهو ما يعني أنه     

كان هذا النشاط زراعيا ، سواء ار العام للمجتمع الذي يمارسهطبيعية التي تمثل اإلطيتأثر بالبيئة ال
من ناحية  يصناعيا أو في مجال الخدمات وينظر الى العالقة بين األنشطة من ناحية والتلوث البيئأو 

منها أخرى من خالل ثالث زوايا، أولها العالقة بين األنشطة االقتصادية ومخلفات النفايات الناتجة 
ذه وثانيها المتغيرات الطارئة في البيئة نتيجة هذه المخلفات وأخرى التكلفة اإلجمالية المتعلقة به

 .المتغيرات في البيئة الطبيعية
 االهتماماتلذلك أدرك المجتمع الدولي هذا االرتباط الوثيق بين النشاط االقتصادي والبيئة وتركزت    

االقتصادية األكثر خطورة على البيئة الطبيعية منها المبيدات الدولية في العمل حظر بعض األنشطة 
ائية وبعض الصناعات النووية وتوضح مظاهر االرتباط بين البيئة والنشاط االقتصادي من يالكيم

 : يخالل ما يل
 ضعف في 4.5 :نعكس النمو الكبير في النشاط االقتصادي من خالل الزيادة التي تقدر بإ -

مليون طن  9الى أكثر من  1950مليون طن من معادن الفحم عام  2العالم من  استهالك الطاقة في
، وقد ترتب على هذه الزيادة في 2050مليون عام  20مل أن تصل الى ، ومن المحت1985عام 

استهالك الطاقة، حدوث زيادة موازية في االنبعاثات الغازية والمركبات الكيماوية الناتجة عن الوقود 
ذ لم تبذل جهود عالمية لخفض كربون التي تلوث الغالف الجوي في زيادة كميات الالحفري تمثلت  ، وا 

بليون طن سنويا عام  12الى  10استهالك الطاقة فإن انبعاثات الكربون في العالم ستصل من 
 (1) .درجة حرارة االرض ارتفاعوهذا يؤدي الى  2020

كبير في تسرب كميات كبيرة من المواد الكيماوية  لك كان لقيام الصناعات البترولية والكيماوية أثركذ-
 .ياه والتربةالسامة للم

الطلب العالمي على االخشاب االستوائية من  وازدياد الزراعة التجارية من ناحية دى التحول الىأوقد -
 .ير الغابات االستوائية في العالمناحية أخرى الى تدم

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ببعض المشكالت  وبالتالي فإن هذه األنشطة االقتصادية تتسبب-
  البيئية.
 ة االقتصاديفي النظم : البيئة لثالفرع الثا
عالقة المشكلة البيئية باالقتصاد مدى ارتباط هذه المشكلة  لقد اتضح فيما سبق عندما تناولنا      

ه السبب الرئيسي في نأوكيف  ،خدمات( ،تجارة ،سياحة ،نقل ،زراعي ،بالنشاط االقتصادي: )صناعي
ننا نطرح السؤال إف، طار تنظيمي معين له خصائص محددةإن هذا النشاط يتم في أوبما ، نشوئها

                                                 

  . 40-39 ص: ص، مرجع سبق ذكرهمحمد صالح الشيخ،  (  1)    
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م النظام االقتصادي أهل يرجع سبب المشكلة البيئية الى تبني النظام االقتصادي الرأسمالي  :التالي
 االشتراكي؟

لبيئة في النظام االقتصادي الرأسمالي والبيئة في في هذا الصدد ولإلجابة على هذا السؤال نتناول ا    
 النظام االقتصادي االشتراكي. 

 البيئة في النظام االقتصادي الرأسمالي:-أ
ى تساليب االنتاجية الاألبالقانون االساسي في النظام الرأسمالي هو تعظيم الربح   .1

 ويحاول ،النفقة بصفة عامة حاول التخلص منن المشروع الرأسمالي يإولذا ف، قل نفقة ممكنةأحقق ت
ويعمل المنتج في ظل هذا النظام على ترشيد النفقات ، الطرق نقل عبئها الى خارج نطاقه بشتى

ستهالكها إذا كان إما ، أوتعظيم العائد وهذا يكون في حالة العوامل سلعا اقتصادية ذات قيمة سوقية
قة وحينها يؤدي نشاط المنتج الى يدا عن النفبال ثمن بالنسبة للسلع البيئية هنا يتم التعامل معها بع

 ضرار بالبيئة وتلويثها.اإل ، أوستنزاف الموارد الطبيعية مثل الماء الهواءإ
  ن هدف الربح في النظام الرأسمالي يتضمن نوعا خاصا من التعامل مع البيئةأذن يتضح كيف إ   

ضافة الى ما سب  ن:إق فيؤدي الى خلق المشكالت البيئية وتراكمها وا 

المشروع الرأسمالي يحدث التلوث ويستنزف الموارد الطبيعية وال يتحمل الخسائر التي  -
 تلحق البيئة والمجتمع ككل.

ووجدت في حالة بطالة ، ذا ما تعطلت القوى العاملةإيزيد النظام الرأسمالي مشاكل البيئة  -
الذي يسبب المشكالت البيئية نظرا الدخل مما يخلق الفقر  نخفاضاو أمر الذي يؤدي الى انعدام األ

ماكن ال يتوفر فيها الماء الصالح للشرب وال خدمات الصرف الصحي ألكون الفقراء يعيشون في 
 وغيرها فتتلوث البيئة وتزيد مشكالتها.

تعظيم الربح من  ظهور شركات احتكارية وخاصة الدولية للنشاط والتي اعتادت جعل -
تمع بالخسائر الناجمة عن تدمير البيئة واضطرابها وعدم مراعاة وتحميل المج، خصائصها الذاتية

ن يضعها في وضع تنافس سيء مع أنه أن االمر من شأاالعتبارات البيئية في نشاطها بحجة 
 الشركات االخرى.

لية سير النظام االقتصادي الرأسمالي من خالل جهاز السوق قد خلق فيما آداء و أن إ .2
 (1)يطلق عليه االقتصاديون فشل السوق.داء المستمر على البيئة نتيجة ماخرى هي االعتألية آيتضمنه 

                                                 

  .27 ص: ،مرجع سبق ذكرهمحمد صالح الشيخ،  (  1)    



  الفصل األول                                                             املشكلة البيئية: املفهوم_املصادر_والتطورالفصل األول                                                             املشكلة البيئية: املفهوم_املصادر_والتطور
 

- 9 - 

 

قصى ربح أدى الى تغليب المصلحة الفردية في تحقيق أالملكية الفردية لوسائل االنتاج  .3
دى الى تجاهل االعتبارات البيئية وما ترتب عن أ ة الجماعية وهي مصلحة المجتمع ماعلى المصلح

سلحة مثال التي تتولد عنها مخلفات ة للبيئة وتستنزف الموارد كصناعة األذلك قيام صناعات ملوث
 .وخاصة المخلفات النووية المدمرة معدنية وكيماوية خطرة وضارة

 :البيئة والنظام االشتراكي-ب
السريع لبعض القطاعات الصناعية  كزية الشديدة للتخطيط الى التطوردت المر أ .1

ضرار أمحطات توليد الكهرباء ( الى ، معامل المواد الكيماوية، مصانع الصلب كالصناعات الثقيلة )
 نظرا لما تفرزه من مخلفات شديدة التلوث.، وخسائر بيئية شديدة

استخدام طرق التكنولوجيا غير المتقدمة خاصة في بعض المجاالت كالزراعة مثال  .2
 .يفيةمما تسبب في تلوث التربة والمياه خاصة المياه الجوفية في المناطق الر 

مر الذي تحققه الملكية الجماعية االجتماعية وليس تحقيق الربح األ اشباع الحاجات .3
 (1) لوسائل االنتاج.

 االقتصادية وأسبابهاتعريف المشكلة البيئية المطلب الثاني: 
، أصبحت الحياة على األرض واء بطريقة مباشرة أو غير مباشرةنتيجة لسوء تصرفات االنسان س    

مسؤولة حيث يئي الذي أحدثته هذه التصرفات غير الار جسيمة نتيجة االختالل في التوازن البمهددة بأخط
هنا ا أحد أهم أسباب المشكلة البيئية و الحضاري الذي عرفته البشرية مؤخر يمكن اعتبار التقدم التكنولوجي و 

اد الحلول لمشكلة البيئة من يجإلمحاولة  باإلنساناالقتصاد هذا ما دفع رز العالقة الوطيدة بين البيئة و تب
 .  قتصاديامنظور 
 توازن النظام البيئي وعوامل اختالله :االول الفرع 
دائم بين تفاعل منظم و ذ نجد تداخل و إتوازن يعجز اللسان عن وصفه، خلق هللا الكون بنظام و      

، غير أن يد البشر بيئي، وهذا ما يطلق عليه بتوازن النظام الالحية وغير الحيةعناصر البيئة المختلفة 
 افة الى بعض العوامل قد ساهمت في اختالل هذا التوازن.باإلض
 :مفهوم النظام البيئي  اوال

من بينها علم البيئة ومن ثم االقتصاد البيئي وقبل المجاالت و نظام في شتى العلوم و يستخدم مفهوم ال
 التعاريف التالية: تقديم مفهوم النظام البيئي نبدأ بتوضيح معنى النظام من خالل

 

                                                 

قتصاد البيئة إ :الخامس حول ، الملتقى الوطنيإشكالية البيئة والتنمية المستدامة في االقتصاد الجزائري شالبي عمار، طيار أحسن،  (  1)    
 .75 :ص ،2008أكتوبر  21/22، الجزائر،سكيكدة 1955أوت  20، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير جامعة والتنمية المستدامة
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 (1) .مترابطة فيما بينها بأسلوب معينان فكرة النظام هي وجود مجموعة من العناصر تكون -
  .بشكل منتظم لتشكيل وحدة متكاملة تتفاعلمجموعة من العناصر التي تتكامل و هو والنظام -
ء منها يؤثر على ي جز أن غياب ا  و ، متفاعلة فيما بينهاجموعة من العناصر تعمل متكاملة و هو م-

و وسيلة تمثل نظام تعمل به ولكل نظام بيئة يعمل بها أكامل النظام فاإلنسان يمثل نظام وكل كائن 
   .وله نظام فرعي بين مكوناته األساسية ،وهذه البيئة تمثل النظام األعلى له

ب مدخالته من وهو يكس، نه مجموعة من العناصر المتفاعلة فيما بينهاالنظام على أيضا أويعرف    
البيئة ويجري عليها عملية تحويل ومن ثم تعاد المخرجات الى البيئة الخارجية وهذا يعكس الحاجة الى 

 (2) .االعتماد على المدخالت والمخرجات البيئية
من العناصر التي تختلف من مجموعة  اوتتركز على كونه، اذن تدور فكرة النظام في حد ذاتهإ   

 التوازن والتفاعل فيما بينهاو  واالتساقبالديمومة ا بينها بعالقات تتسم بطة فيمخر وتكون مرتنظام آل
ذا كانت هذه هي فكرة النظام ومفهومه فما هو النظام البيئي   ما هي خصائصه ؟مكوناته و و  وا 

و مواد غير حية أو مكانية تشمل كائنات حية أي وحدة تنظيمية أهو عبارة عن  النظام البيئي  
  .غير الحيةالحية و  جزاءبين األ تبادل للمواد ىيث تؤدي المتفاعلة بح

وكذلك البحار ، المختلفة الفطرياتالفصائل الحيوانية والبكتيريا و  الغابات تقدم بيئات آلالف     
والمحيطات توفر آالف البيئات لألحياء المائية المختلفة وكافة هذه البيئات تكون فيما بينها منظومة 

نه يوفر لنفسه إترك هذا النظام يعمل بتلقائية ف القات البيئية تسمى بالنظام البيئي ولومتكاملة من الع
 .و تفريطأفراط إسباب التوازن دون أ

و مكان أخر داخل بيئة ي تتفاعل وظيفيا بعضها مع بعض اآلمجموعة من العناصر التوهي      
 رغيلعناصر تتألف من مكونات حية و تبادل في المواد وهذه ان مما ينتج عنه تدفق في الطاقة و معي

الغابات والبحار وكل منها يمثل بيئة منفصلة وقائمة لة على النظم البيئية البحيرات و من االمثحية و 
 هي التوازن. ةساسيأبذاتها وتتسم بصفة 

و مواد غير حية أي مساحة من الطبيعة وما تحويه من كائنات حية أيقصد بالنظام البيئي 
مثلة أمن و  ،غير الحيةئية وما تولد من االجزاء الحية و بعضها البعض مع الظروف البيفي تفاعلها مع 
 (3). والنهر والبحيرة والبحر ةالنظم البيئية الغاب

 يشمل النظام البيئي عدة مجموعات نذكرها كما يلي:: مكونات النظام البيئي: ثانيا
 اته المختلفة والتربة والمعادن.: وتشمل الماء والهواء بغاز مجموعة العناصر غير الحية -1

                                                 

 .95 :ص ،2007،االردن، دار المسيرة، ( ISO 14000 دارة البيئة )نظم ومتطلبات وتطبيقاتإ، عبد هللا حكمت النقار، نجم العزاوي  ( 1)    
 .96 ص: ،المرجع نفسه(  2)    
، مصر، دار الكتاب الحديث ،ثقب االوزون  لعربية االحتباس الحراري المخاطر البيئية العالمية واوضاع البيئة ا ،احمد سيد البيلي ( 3)

 .14ص: ، 2009
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مجموعة العناصر الحية المنتجة وتتضمن الكائنات الحية النباتية وهي التي تصنع -2
 .ىبنفسها من عناصر المجموعة االول غذائها

 .والالحمة واإلنسان مجموعة العناصر الحية المستهلكة وتتضمن الحيوانات العاشبة -3
 ىية الوهي العناصر التي تقوم بتحليل المواد العضو  تالمتفسخامجموعة المحلالت أو -4

 .مواد يسهل امتصاصها وتتضمن كل من البكتيريا والفطريات

ن هذا يؤثر في درجة إي عنصر من هذه العناصر فأو نقص في مكونات أي خلل أذا حدث إلذلك   
 ىوقدرته العادية عليختل ويضطرب ويفقد توازنه  أن النظام البيئي بدأالتفاعل داخل النظام ونقول 

يصاحبه ظهور المشكالت  و التدهور البيئي والذي كثيرا ماأما نسميه الخلل  وهنا يحدث ،صنع الحياة
 (1) .البيئية العديدة

صدمات قوية ومؤثرات خطيرة ومفاجئة  تؤثر  ىذا تعرض الإن النظام البيئي ال يضطرب إال أيتبين   
 .التوازن  ىلقدرة الذاتية علسلبا في مكوناته وعناصره مما يفقده ا

  :للنظام البيئي خصائص مختلفة ومتعددة منها:  خصائص النظام البيئي ا :ثالث
  .احتواؤه على عناصر حية وغير حية متداخلة في نظام واحد -1      
 .يحكم هذا النظام تناغم متقن -2      
 .لمحيطةيتبادل النظام البيئي مدخالته ومخرجات مع البيئة ا -3      
  .قوده الى الضعف ثم الى االضمحاللرباك سبلي في توازن هذا النظام يإ أي اختالل أو -4      
صغر وحدة التي هي الذرة وصوال الى أتشكل نظام كبير الحجم يمتد من  نساقاألمجموعة  -5      

 (2) .نظام الكون العظيم
ن أنه قادر أالبيئي دائم االتزان و  ن النظامأالخصائص السابقة تعاريف و نستنتج من خالل ال

توفر و أو تفريط ما لم يتم التدخل السلبي في هذا النظام أفراط إسباب التوازن دون أ ،يوفر لنفسه بتلقائية
سباب وعوامل تؤدي به الى االختالل وعدم التوازن ما ينتج عن ذلك من مخاطر كبيرة ومشكالت أ

 بيئية عويصة.
 م البيئي توازن النظا تعريف رابعا :
تفاعل مع ، تلف من مكونات حية في مساحة محددةبيئية تكاملية تتأالنظام البيئي هو وحدة    

، لتستمر في أداء دورها في دقيق ومتوازن في ديناميكية ذاتية، وفق نظام عناصر بيئتها غير الحية
 إعادة الحياة على سطح االرض.

                                                 

 .16:، ص1981،ة، القاهرةدار البحوث العلمي ،البيئة واإلنسان عالقات ومشكالت ،زين الدين عبد المقصود(  1)
 . 96 ص: ،مرجع سبق ذكره نجم الغزاوي، عبد هللا حكمت النقار، (  2)    
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 . ة الطبيعية على البقاء دون تبدلالبيئقدرة : ويعرف توازن النظام البيئي على أنه   
إن طبيعة النظام البيئي هو التوازن بين العوامل والقوى المتفاعلة فعندما يتغير أحد عناصر العوامل 
هناك استجابة تحدث لمواجهة ذلك التغيير فإذا ما كان االرباك في النظام البيئي ذو تأثير نسبي 

الى طبيعته األصلية بعد زوال المؤثر أي عالقة طردية بين وحديث ومؤقت فإن النظام البيئي يعود 
 (1) .النظام البيئي واتزان ذلك النظام استقرارالمؤثر على 

وتعد االنظمة البيئية قادرة على إدامة نفسها وعلى تنظيمها مثلما تفعل مكوناتها، لذا فإن علم     
أن االنسان يميل ي علم البيئة خاصة و ية تطبيقية ف( ذو أهم(Cybernetiesالسيطرة أو علم الضبط 

بشكل متزايد لتمزيق السيطرة الطبيعية أو يحاول تعويض اآلليات الصناعية بدال من الطبيعية، والتوازن 
مة التغير وتبقى في حالة نظمة الحياتية لمقاو بير الذي ينطبق عموما على ميل األالطبيعي وهو التع

 (2) .متوازنة
ذا أخذنا مفهوم اإلو  ( تأتي من Inputsان على مستوى النظام البيئي فإننا نبحث في مدخالت بيئية) تز ا 

، ومخرجات بيئية الغذائيةلكربون والماء والعناصر الوسط المحيط كالطاقة الشمسية وثاني أكسيد ا
(Outputs)  تطرح في الوسط المحيط وتشمل االكسجين وثاني أكسيد الكربون والماء وعناصر غذائية

يجب أن يتوافر شرط التعادل في معدل  تزاناإلرية مفقودة من عملية التنفس وحتى يتحقق وطاقة حرا
 (3) .ول المدخالت وخروج المخرجاتدخ
الطبيعي وعدم  تزاناإلوقد يمارس النظام البيئي دوره بطرق عديدة من أجل العودة الصحيحة الى  

  (4) :ي ومن هذه الطرق المعروفةد ومثالتخريب القدرة الذاتية لبيئة نظيفة ومتزنة بشكل جي
 :المرونة البيئية-1
الطبيعي عند تحسن  عالتغير ومن ثم البقاء ومن ثم العودة الى الوض امتصاصوهي القدرة على     

الظرف، ومن هذا المفهوم نستنتج أن تأرجح الجماعات السكانية تحت تأثير تغير معين ال يعني أن 
هذا  مامه فرصة السترداد عافيته إذا كانت االفراد التي يتألف منهاالنظام البيئي قد انتكس بل إن أ

النظام البيئي  تزانإ، ويفترض بعض علماء البيئة أن أهم نقطة يرتكز عليها النظام البيئي متكيفة ومرنة
 هي السرعة في العودة الى نقطة االصل ) الحالة العادية( بعد التعرض لمؤثر معين.

 : المقاومة البيئية-2
مة من مكونات النظام ، وتنتج المقاو على مقاومة التغير بأقل ضرر ممكنوهي قدرة النظام البيئي    

، وعادة ما يمتاز النظام المقاوم بقدرة حيوية عالية وبطاقة مخزنة تساعد على البقاء البيئي نفسه

                                                 

 .95 ص: ،مرجع سبق ذكره نجم الغزاوي، عبد هللا حكمت النقار، (  1)    
 .52، ص: 6200دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، االردن،  ،أساسيات علم البيئة والتلوث، حسين علي السعدي(  2)
 .17، ص: 2007منشورات البيئة العامة السورية للكتاب، دمشق،  ،الجغرافيا والبيئة، محمد محمود سليمان(  3)
 .37 -36، ص ص: 2009دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، االردن،  ،البيئة مشكالت وحلول، عادل الشيخ حسين(  4)
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 وانتشارالجفاف تفعة والمنخفضة وكذلك فيستطيع نظام الغابات مثال أن يقاوم درجات الحرارة المر 
 عافيته. الستردادالطاقة المخزنة في أنسجته  استخدامالحشرات وذلك لتمكن هذا النظام من 

 النظام البيئي توازن  اختالل عوامل: خامسا
 ةو طبيعيأ اقتصاديةو ظروف أو ظاهرة ما أن النظام البيئي في حد ذاته ليس وليد مرحلة ما إ        

الى اختالل توازنه وعدم قدرة  أدىنتيجة التدخل في هذا النظام أنه ، غير زلفهو موجود منذ األ
  .الطبيعية بالتلقائية المطلوبة اعلى العودة الى حالتهعناصره 

العودة الى و  ى البقاءالطبيعية وهو قادر علائم التوازن في الظروف العادية و النظام البيئي دو 
 التدهور.خالت تؤدي به الى االختالل و ذا تعرض الى مؤثرات وتدإصلية له إال الحالة األ

والذي  متى يضطرب النظاماب نوضح ماهية االختالل البيئي و سبهم هذه االأ وقبل ذكر 
على سطح ي عنصر من عناصر كل دورة من الدورات الحيوية أفي  ضطرابواخلل  يقصد به حدوث

يضطرب التوازن وية االخرى و جميع العمليات الحي و تدهورها مما يؤثر فيأاالرض الى عدم اكتمالها 
البشرية المكونة للبيئة فتكون المحصلة التدهور البيئي تتدهور خصائص العناصر الطبيعية و البيئي و 

 (1) .قتصادياالذي يجنيه االنسان على هيئة تدهور 
 (2) :همها فيما يليأ نذكر  ى خر أسباب أجانب  ىبرز هذه االسباب الأيعد العامل البشري 

 ؛ان العالمزيادة عدد سك -1
 ؛زيادة النمو الحضري  -2
 ؛االرض ستخداماتعديل  -3
 ؛المنازعاتالحروب و  -4
 ؛الحروب النوويةالتجارب و  -5
 ؛تعرية التربة -6
 ؛المخاطر الطبيعية -7

 تعريف المشكلة البيئية الثاني:الفرع 
 :ما يلينها نادرة ومن جملة هذه التعاريف نذكر أن لم نقل إتوجد تعاريف قليلة للمشكلة البيئية     
الخطط كافة الوسائل والجهود و المشكلة البيئية هي وضع بيئي يتطلدب اإلصالح والمعالجة وتجميع      

  (3). على تحسينها ووقاية المجتمع منهالمواجهتها والعمل 

                                                 

 .12ص:  ،2007، السكندرية، دار المعرفة الجامعية، ابيئية المعاصرة األسباب،اآلثار،الحلولالمشكالت ال ،( محمد إبراهيم محمد شرف 1)
 .34 -14 :ص ص ،المرجع نفسه(  2)
 .36 :، ص2010، الجزائر، دار الخلدونية ،االقتصاد البيئيمنور اوسرير، محمد حمو،  (  3)



  الفصل األول                                                             املشكلة البيئية: املفهوم_املصادر_والتطورالفصل األول                                                             املشكلة البيئية: املفهوم_املصادر_والتطور
 

- 14 - 

 

تنشأ المشكلة البيئية نتيجة لحدوث اختالل في  : ئية بناءا على منشئها كما يليكما تعرف المشكلة البي     
 (1).ثير على مكون من مكوناته أو أكثرالنظام البيئي نتيجة التأتوازن 

حددوث خلل أو تدهور في الندظام البيئي مما ينجم عنه أخطار بيئية تضر بكل تعني المشكلة البيئية و      
الواقع أن معنى ر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة و مظاهر الحياة على سطح األرض سواء كان هذا الخط

نما يمتد ليشمل احتماالت حدوث خلل أو تدهور بيئي على و  ،بيئية ال يقتصر على مجدرد حدوثهالالمشكلة ا ا 
 (2). وث المشكلة في المستقبل المنظورضوء االستخدامات الحالية بما ينبئ بحد

 من قبل الباحثين كبير هتماما يوجد  إذ ال من أهم تعاريف المشكلة البيئية خيراأل لعل هذا التعريف      
، وهو بذلك يكتسي ريف نوع محدد من المشاكل البيئيةعلى تع غالبا ما ينصب هتمامهما ن أل بهذا المفهوم
 .أهمية بالغة

 إال هي ما نستنتج من التعاريف السابقة أن كل المشاكل البيئية الحالية والمستقبلية والمحتملة الحدوث      
دة عددم قددرته على العو ند اختالل توازن النظام البيئي و أ عالتي تنشالمشكلة البيئية و  يفتتمثل مشكلة واحدة 

عواقبه هو ظهور المشاكل البيئية المختلفة سواء من حيث نوعها أو مسببات و  ،إلى التوازن التلقائي مجددا
أوضاع بيئية تتطلب اإلصالح ة و كما أنها تحمل معها مخاطر كبير  ،تي تؤثدر عليهاحدوثدها أو العوامل ال

 .ةجالمعالو 
 سباب االقتصادية للمشكلة البيئيةاأل الثالث:الفرع  

ن معظمهم يرجع مشاكل البيئة إثر االنسان على البيئة حقيقة ال يختلف حولها الباحثين بل أن إ   
نواعها الى العامل البشري الى درجة وصف اإلنسان بأنه مشكلة البيئة والسبب في ذلك هو أبمختلف 

حيث استعمالها و من أاء من حيث كونها مصدرا للموارد الطبيعية الضرورية االستغالل المفرط لها سو 
نشطته خاصة االنتاجية واالستهالكية ودون مراعاة أالمخلفات والنفايات الناتجة عن  في تصريف

ن االقتصاد هو أللمعايير البيئية وحقوق المحافظة عليها وعلى توازنها وعلى هذا االساس يرى البعض 
 لة البيئية الرتباطها بالنشاط االقتصادي وهو ما يتضح من الشكل التالي: جوهر المشك

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .09:ص ،2003 ،دمشق ،للنشر الرضا دار محاضرات، سلسلة ،(لألسرة  حضاري  مطلب) ،البيئية الثقافة حميدة، حمدأ محمود (  1)    
 .18:ص ، مرجع سبق ذكره، البيئة واإلنسان عالقات ومشكالت، زين الدين عبد المقصود(  2)
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 عالقة االقتصاد بالبيئة :1.1شكل رقم          

 
 دار، اقتصاديات الموارد والبيئة ،محمد عبد الكريم علي عبد ربه، محمد عزت محمد إبراهيم غزالن :المصدر

 .32، ص2000االسكندرية،  المعرفة الجامعية،

  (1) : اتجاهين في تكون  ةن العالقة بين االقتصاد والبيئإفمن خالل المخطط 

نشطة االقتصادية على البيئة كمصدر للموارد الطبيعية األ اعتماديتمثل االتجاه االول في  -
لحق ي ضرر يأن إوبالتالي ف، فرادنتاجية إلشباع احتياجات األة للقيام باألنشطة االقتصادية اإلالالزم

و ما يؤثر بالبيئة عن طريق سوء استخدام سيؤثر سلبا على كمية ونوعية هذه الموارد الطبيعية وه
 .نشطة االقتصاديةبالتبعية على مستوى األ

ن االنشطة االقتصادية تتخلص من أيتمثل االتجاه الثاني للعالقة بين البيئة واالقتصاد في  -
االستهالك عن طريق تصريفها في البيئة  وأنتاج المخلفات الناتجة عنها سواء من عمليات اال

وأي تصريف زائد للمخلفات في البيئة معناه  ،و الهواءأو الماء أبعناصرها االساسية سواء كانت التربة 
الحد من قدرتها على تنقية نفسها وهو ما يتحول في حاالت التصريف المبالغ فيها للمخلفات الى 

 .قية نفسهاعلى قدرة البيئة على تنالقضاء 
ن هذا التأثير سلبي بحيث يلحق أيوضح االتجاه االول والثاني تأثير االقتصاد على البيئة و     

سباب المشكلة أن معظم أذ إاالقتصاد االضرار بالبيئة ويؤدي الى تدهور حالتها وهذا االمر صحيح 
ن أيجب  اد والبيئة القة بين االقتصن العالأصلها الى النشاط االقتصادي إال أالبيئية ترجع في 
الدور السلبي الى المشكلة البيئية باالقتصاد بل يجب تحويل  رتباطاثر الذي يبين تنحصر في هذا األ

                                                 

      ،2000، االسكندرية ،، دار المعرفة الجامعيةاقتصاديات الموارد والبيئة ،محمد عبد الكريم علي عبد ربه، محمد عزت محمد ابراهيم غزالن( 1)    
 .32: ص
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يضا الى اقتصاد قوي ومتقدم يأخذها بعين االعتبار في االنشطة أن البيئة بحاجة يجابي ألإدور 
مراعاة ، منها السياسات الحكومية مختلفة المختلفة للحفاظ على نوعية البيئة ويكون ذلك بوسائل

 ترشيد استهالك الموارد البيئية.....الخ. المعايير البيئية 
بعينه عن المشكلة البيئية فكل دول العالم  قتصاديامن التحليل السابق يتبين عدم مسؤولية نظام   

ل رك جملة من العواموتشت، االشتراكي تواجه المشاكل البيئيةو النظام أالنظام الرأسمالي  نتهجتاسواء 
 :ييل ما فيو تفاقمها وزيادة حدتها نذكر بعض هذه االسباب أ واألسباب التي تؤدي الى نشوئها

البيئية الخارجية  ن البيئة سلعة عامة ونذكر سبب التكاليفأية السوق كون آلفشل  .1
 ثار الخارجية للنشاط االقتصادي ونوضح ذلك فيما يلي:الناتجة عن اآل

ي ، أمام الجميعأن البيئة الطبيعية ملكية عامة مشاعة مفتوحة أي أ :عامة البيئة سلعة-
 :ساسيتين هماأ بسيمتينجودات البيئة وتتصف هذه السلع عدم وجود مالك محدد لمو 

 .ن يباعأعظم من هذه السلع يصعب تجزئته وال يمكن القسم األ -
بقدر ما يستطيع ألنها  ويستهلك منها، ن يستخدم هذه السلعأي فرد يستطيع وبحرية أ -

ثل هذه السلع ومن هنا وبالتالي ال يوجد سوق لم، ي تكلفةأتتوفر بشكل مجاني وهو غير ملزم بدفع 
 مشكلة الراكب المجاني. أتنش

 وأن تظهر أوتعني تلك التكاليف التي يتحملها المجتمع دون  الخارجية:التكاليف البيئية -
نخفاض إقتصادية وال تقوم في السوق مثل الحسابات الوطنية االو في أة أليها في حسابات المنشإيشار 
 يجار المساكن بسبب التلوث والضوضاء.إقيمة 

زيادة الضغط على الموارد لتوفير التزايد السكاني المتسارع في العالم مما يؤدي الى  .2
 ستخدامإفيؤدي االول الى  ،حتياجات السكان من خالل زيادة االنتاج الزراعي والنشاط الصناعيإ

 نبعاث الغازات والملوثات والصرف الصحيإللتربة ويؤدي الثاني الى زيادة  سمدة والمبيدات الملوثةاأل
ستهالك إمما يعني زيادة في يضا كثافة النقل والمواصالت ومساحة المناطق الحضرية أوسوف تزداد 

...الخ والتي والبراكين والفيضانات  زلالبيئية مثل الزال المخاطر ،(1)نبعاث الغازاتإوزيادة  الطاقة موارد
 (2) .ينتج عنها كوارث وتدمير للموارد وفقدان الحياة

 
 

                                                 

 . 14:ص ،مرجع سبق ذكره، محمد إبراهيم محمد شرف (  1)
 . 28: ص، المرجع نفسه ( 2)
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 النووية.التجارب والحروب  .3
 ستهالكواالنتاج عدد السكان يتزايد الطلب على اإل نه بتزايدأذ إالفقر وتزايد السكان  .4

 .لمخلفات نتيجة زيادة االنتاجيد اتز فمما يعرضها لالستنزاف ويشتد التنافس على الموارد الطبيعية 
الشركات المتعددة الجنسيات التي تعمل على نقل االنتاج من البيئات ذات المعيارية  .5

جراءاتها البيئات الى الدول ذات معيارية منخفض تجاهاالعالية والتضبيط المشدد  ة لتنظيمها البيئي وا 
 .قل تشددااأل

 وتتمثل في: االنشطة االقتصادية : .6
ستهالكي: يزيد استهالك المنتجات النهائية بزيادة الدخل مما يؤدي الى الزيادة في _النشاط االأ

 .تصريف المخلفات الى البيئة ويرفع معدل التلوث
 نأذ إن تكون الزيادة الكبيرة في االنتاج منبعا للقلق بدال من االطمئنان أيمكن  :نتاجيب_النشاط اإل

 .هناك عالقة بين التلوث واإلنتاج

 المشكلة البيئية االقتصاد البيئي ودوره في دراسة  :لثالثا المطلب
بقرار عقد مؤتمر االمم المتحدة  2009المتحدة المنعقدة في يناير خرجت الجمعية العامة لألمم     

رو تحت في ريو دي جاني 2012( وذلك عام  20و ما يعرف بمؤتمر ) ريو + للتنمية المستدامة أ
عليه يعد مصطلح االقتصاد األخضر أو ما يسمى باالقتصاد البيئي عنوان االقتصاد األخضر، و 

 .2008( في عام UNEPمصطلح جديد ابتدعته برنامج األمم المتحدة للبيئة )
ين واالقتصاديين ورجاالت ، حظي هذا االصطالح باهتمام البيئيين والسياسيومنذ ذلك التاريخ  

 المطلب.عليه في هذا  ، فما هو هذا االقتصاد ؟ وهو ما سنتعرفاالعالم
 تعريف االقتصاد البيئي اوال : 

رمز للممارسات الرحيمة بالبيئة والصديقة الذي يد االخضر و يعرف االقتصاد البيئي بمصطلح االقتصا
 :، ويعرف على أنهلها

المجال الذي يقيس بمقاييس بيئية مختلف الجوانب النظرية والتحليلية والمحاسبية للحياة       
  (1) .دية ويهدف الى المحافظة على التوازنات الموجودة في البيئة بغية ضمان تنمية مستديمةاالقتصا

 
 

                                                 

     com .maktoob http:// news. ،20/05/2014تاريخ االطالع: ،10ص: ،2007،االقتصاد والبيئة صراع المصالح والحقوق (  1)
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ذلك التحليل العلمي الذي انطالقا من قواعد ومبادئ نه: أي على قتصاد البيئكما يعرف اال       
 ( 1).ن يبتكر قواعد ونظريات ومعارف مع علم البيئةأيحاول  ، ونظريات علم االقتصاد

نه ال يوجد حاليا تعريف متفق عليه دوليا لمصطلح االقتصاد البيئي ولهذا أومن الجدير بالذكر       
 ن االقتصاد االخضر هو:أ( تعريفا عمليا يفهم منه UNEPفقد استحدث برنامج االمم المتحدة للبيئة )

، في حين االجتماعيةاة ، وتحقيق لمبدأ المساو ينتج عنه تحسن في رفاهية االنساناالقتصاد الذي     
، مع العناية في معدالت ندرة الموارد االيكولوجية، ويخفض بصورة ملحوظة من المخاطر البيئيةيقلل 

 .الوقت نفسه بالحد على نحو ملحوظ  من المخاطر البيئية وحاالت الشح االيكولوجي
كفاءة  الكربونية وتزدادبسط صورة كاقتصاد تقل فيه االنبعاثات أالبيئي في  دن ننظر لالقتصاأويمكن  

 (2) .، كما تستوعب فيه جميع الفئات االجتماعيةاستخدام الموارد الطبيعية
ارق االجتماعية على المدى وتقليص الفو  يؤدي الى تحسين رفاه اإلنسان قتصادااالقتصاد البيئي هو و 

النظم البيئية  مخاطر تدهورالى  لجيال المستقبأ، وكذلك الى التخفيف من احتماالت تعرض الطويل
 (3) .ونضوب الموارد االيكولوجية

 مضمون االقتصاد البيئي  :ثانيا
 (4) :شكاليات فرعيةإساسيتين تضم كل منهما أشكاليتين إالبيئة من خالل  قتصادايمكن تحديد مجال 

 ئةاالنسان والبي ضراره علىأدراسة العالقة بين البيئة والتنمية وتحديد المسؤوليات عن التلوث و  -1
 .دفع تكاليف المعالجةطراف مسؤولية وبالتالي تحميل تلك األ

نساق البيئية وتحويل التكلفة الخارجية الئمة للحد من التلويث وتدمير األعداد السياسة البيئية المإ  -2
ضرار ومعالجة أوا عداد المناهج والطرق لقياس تكاليف ، اخلية تتحملها المؤسسات الملوثةالى تكلفة د
 ضرار التلوث وعمليات المعالجة بمبالغ مالية والهدف هوأجل التعبير عن أوذلك من ، لبيئيالتلوث ا

توفير المعلومات الالزمة إلعداد وتنفيذ السياسات البيئية وقيام محاسبة للموارد البيئية وفي النهاية 
 .تصحيح االسعار لكي تعكس التكاليف الحقيقية

 
 
 

                                                 

الملتقى الوطني الخامس حول اقتصاد البيئة ، اقتصاد البيئة في تحقيق التنمية المستدامة ردو ، لخضاري صالح، كعوان سليمان(  1)
أوت  20، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير جامعة مستدامةالملتقى الوطني الخامس حول: اقتصاد البيئة والتنمية ال، والتنمية المستدامة

 .120 :، ص2008أكتوبر 21/22الجزائر،سكيكدة،  1955
 .5:ص ،2014، سسلسة البيئة البحرية، الكويت، االقليمية لحماية البيئة البحريةالمنظمة ، االقتصاد االخضر، محمد عبد القادر الفقي(  2)
، دةالمم المتحا ،: المبادئ والفرص والتحديات في المنطقة العربيةمية المستدامة والقضاء على الفقراالقتصاد االخضر في  سياق التن(  3)

 .15:ص، 2011نيويورك،
 .103: ، صمرجع سبق ذكره ،كعوان سليمان ،لخضاري صالح( 4)
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 اد المعياري :مقابل االقتص البيئياالقتصاد *   
يعنى االقتصاد البيئي بشكل رئيسي بإخفاقات السوق وكيفية تأثير تلك االخفاقات على توزيع الموارد 

ويركز االقتصاد البيئي على تضييق وتقييم تغيرات نوعية البيئة ، ( سوء توزيعها أو الطبيعية )
 .(1)السياسات البيئية لتوزيع تلك الموارد بشكل كفء ستخداماو 

البيئة على  قتصادإقتصاد البيئة وهما ميز بين مستويين إلن نأيمكن : البيئة قتصاداات مستوي: اثالث
 البيئة على مستوى االقتصاد الكلي. قتصادا  و مستوى المؤسسة 

ة الذي يهتم أالمنش قتصادإالبيئة الجزئي جزءا من  قتصادإيمثل : قتصاد البيئة الجزئي ومهامهإ-1
ثر السياسات البيئية على أو  لبيئة الطبيعية والتطور النوعي للبيئة المحيطةة باأويحلل عالقة المنش

 (2):ة المهام التاليةأة والقتصاد البيئة على مستوى المنشأالمنش
 ؛ة وأهدافها وعلى تعظيم الربح فيهاأجراءات حماية البيئة على المنشإدراسة وتحليل  -
 ؛نسجمة مع متطلبات حماية البيئةلمة المناسبة واأتقديم المنشورات والنصائح للمنش -
 ؛نتاج بما تقتضيه التوجهات والتعليمات واللوائح البيئيةالمساهمة في توجيه اإل -
 ؛دراسة االستثمارات البيئية التي تحد من االخطار البيئية -
عطاء المعلومات حول تكاليف حماية البيئة ونفقات االستثمار وتأثير حماية البيئة على إ  -

  .والخسائر وتحليل الجدوى البيئية للمشاريع حسابات االرباح
فاق المستقبل لبعض فروع االقتصاد الوطني في أعطاء النصائح وتحليل المشاكل ودراسة إ  -

 .مينأناعة حماية البيئة والتجارة والتت الخدمات والنقل وصآضوء التطورات البيئية كمنش
البيئة  قتصاداهمية كبيرة بالمقارنة مع ة ال يحظى بأأد البيئة الجزئي على مستوى المنشن اقتصاإ

 .الكلي
 يتناول اقتصاد البيئة الكلي مشاكل البيئة على مستوى االقتصاد ككل: اقتصاد البيئة الكلي ووظائفه-
على من الرفاه االجتماعي المستديم الذي يأخذ باالعتبار المحافظة أ هدافه الوصول الى مستويات أ من و 

 :لي الموضوعات التاليةيات عليا ويعالج اقتصاد البيئة الكعلى نوعية البيئة عند مستو 
ضرار البيئية وكذلك تقويم التحسين البيئي الناجم عن السياسة البيئية في _التقويم المادي والنقدي لأل
  ؛النشاطات الحكومية والخاصة

الت القائمة بين _ تحديد ودراسة الصالت القائمة بين البيئة واألهداف االقتصادية الكلية وكذلك الص
 .السياسات االقتصادية والسياسات البيئية

 
                                                 

  2009 ،القتصاد البيئي والتنمية المستدامة مواد تدريبية، المرحلة الثانيةSYR/006/ITA / CCPبالتعاون مع مشروع  ،دوناتو رومانو(  1)
 http // : www.iefpedia.com/wp-content/uploads.2012/06/05 تاريخ االطالع:  .77:ص
 .22 :، صمرجع سبق ذكره، محمد غنايم ( 2)
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 (1) :ن يقوم بهاأوالقتصاد البيئة الكلي مجموعة من الوظائف يجب 

تخصيص التكاليف على مستوى  ي ليس فقطأاقتصاد البيئة كجزء من العلوم االقتصادية الكلية  -
نما التكلفة على مستوى المجتمع وعلى مستوى االأالمنش  .قتصاد ككلة وا 

 :القرارات وذلك من خالل تخاذاساسها أتقديم المعلومات واالستشارات التي يمكن على  - 
جراءات حماية البيئة ونتائج تلك االجراءات -  ؛تقويم االضرار البيئية وا 
ي مدى تم حل أو العالمية وتحديد الى أدوات السياسة البيئية سواء المحلية منها أ تقويم تطور -

 ؛ل الموجودةالمشاك
  تقويم تأثير حماية البيئة على االهداف االقتصادية الكلية وتحديدا على العمالة والنمو االقتصادي -
تقويم العالقات بين السياسات البيئية واالقتصادية ذات الصلة فالسياسة البيئية تؤثر في السياسات  -

 .سة الطاقة والموارداالخرى كالسياسات االقليمية وسياسة النقل والمواصالت وسيا
 

 قسامهاأمصادر المشكلة البيئة و المبحث الثاني:     
ليه تلقائيا، هذا ما عدم تمكنه من العودة إأدت الى فقدان التوازن الطبيعي و هناك عدة أسباب        

، ثقب الحمضية كاألمطارلمشاكل البيئية أدى الى اختالل االنظمة البيئية التي سببت بدورها ا
 ن، االحتباس الحراري ...االوزو 

يقول   الذي الدكتور أحمد يوسف عبد الخيرمنهم و  جوهر المشكلة البيئية عند الكثيريعتبر االقتصاد و 
 تصرفات المنتج ورغبات المستهلك ،إن جوهر المشكلة البيئية هو االقتصادفي كتابه االقتصاد والبيئة 

التلوث  مشكلوالى البيئية  ةالمشكلمصادر سوف نتطرق في هذا المبحث لمختلف  من هذا المنطقو 
 استنزاف الموارد الطبيعية.مشكل و  البيئي

 مصادر المشكلة البيئيةالمطلب األول: 
، يمكن تقسيمها الى والتي جعلتها تتفاقم بشكل متسارعالمشكلة البيئية الى توليفة من االسباب تعزى   

لسلوك واجتماعية وهناك أسباب مرتبطة با أسباب تتعلق بالنمو والتطور عموما وأخرى اقتصادية
 .البشري خصوصا

 سباب تتعلق بالنمو والتطور عموما :أاوال 
 (2) سباب المشكلة البيئية المتعلقة بالنمو والتطور في النقاط التالية:تتمثل أ

رز هذه زيادة الهائلة المستمرة في عدد السكان يقابلها زيادة بنسبة منخفضة في اإلنتاج الغذائي وتبال-
 المشكلة خصوصا في الدول النامية مثل، الهند، الصين، مصر ...الخ

                                                 

 . 30 :، صمرجع سبق ذكره، محمد غنايم(   1)
 .09 :ص، 2007االردن، ، دار المسيرة ،البيئة الداء والدواء، احمد الفرج العطيات(  2)
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نتاج مواد غريبة عن البيئة تتراكم وال تتحلل بسهولة مما أدى - لحدوث مواريث في التقدم الصناعي وا 
 .ع المواد الكيماوية، ويضاف الى ذلك االخطاء المتعددة في تصنيالسلسة الغذائية

 .حقبة االستعمارية وحتى يومنا هذاية لمصادر الثروة الطبيعية منذ الستنزاف الدول الصناعإ-
  .افق مع استنزاف الموارد الطبيعيةالنمو االقتصادي الذي يتر -

  جتماعيةوا   قتصاديةإأسباب ثانيا: 
عامة مشاعة للمجتمع : إن أسباب التدمير البيئي تعود الى كون البيئة  ملكيةك البيئة النظر الى-

ملكية عامة مشاعة مفتوحة أمام الجميع أي عدم وجود مالك محدد لموجودات البيئة، ونظرا الطبيعية 
ألن البيئة تعتبر ملك مشاع فإن قيمة الموجودات تحسب عند مستوى التعريفة صفر، فالقسم االعظم 

 :المالك الخاصة لسببين أساسين هماللسلع البيئية والتي تعتبر سلع عامة تتمتع بخالف ا
 .لع يصعب تجزئته وال يمكن أن يباع: هي أن القسم االعظم من هذه الس االول
ستهالك سلع، وباعتبار أن أي شخص يستطيع إ: أن أي فرد يستطيع وبحرية أن يستخدم هذه ال الثاني

 يع مادام غير ملزم بدفع أي تكلفة، فإنه سوف يستهلك منها بقدر ما يستطسلع البيئية بشكل عاديال
 .ن هنا تنشأ مشكلة الراكب المجانيجد أي سوق لهذه السلع وموبالتالي ال يو 

أو  وجود ما يسمى بالتكاليف البيئية الخارجية وتعني التكاليف التي يتحملها المجتمع دون أن تظهر-
إليها في حسابات المنشآت أو في الحسابات االقتصادية الوطنية، تعتبر التكاليف الخارجية يشار 

اآلثار الخارجية هي من أهم مظاهر التدمير البيئي، و  جانبية للنشاط االقتصاديالناجمة عن اآلثار ال
تقوم في السوق، وتتمثل تلك اآلثار في  ن الفعاليات االقتصادية والتي التلك اآلثار المتبادلة بي

ر الخارجية ثاتقيم تقيما نقديا وكأمثلة عن اآل التي ال والتأثيرات االخرى  ةوالفيزيائي ةالتأثيرات الكيميائي
 (1) :يلينذكر ما

 ؛موت النباتات أو الحد من نموها  -
 ناجمة عن التلوث للهواء أو غيره؛ أضرار صحية -
 أضرار الموجودات المادية؛ -
 االضرار بنوعية المياه؛ -
 .سمكية وتناقص حصيلة الصيد السمكياالضرار بالثروة ال -

 سباب تتعلق بالسلوك البشري أ: ثالثا
ة البيئية الى أسباب تتعلق بالسلوك البشري، ففي الدول النامية ونظرا لكونها تعطي أولوية ترجع المشكل

إلشباع الحاجات االساسية للسكان فإن تخريب البيئة ال يعطي إال القليل من االهتمام، إذ يكون 
 منصبا على تأمين متطلبات الحياة االساسية من غذاء وسكن وكساء ولو كان ذلك على االهتمام

                                                 

بحوث وأوراق عمل الملتقى الدولي للتنمية ، تنمية المستدامةالبعد البيئي الستراتيجية ال، زوليخة سنوسي، هاجر بوزيان الرحماني(  1)
 .131 ، ص:2008أفريل  07/08المستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد المتاحة، جامعة سطيف، الجزائر، أيام 
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حساب البيئة، أما في البلدان الصناعية المتقدمة ذات المستوى المعيشي المادي المرتفع وصل السكان 
الى مستوى تربية وتكوين بحيث أنهم يولون أهمية للجانب البيئي، وال شك أن هذا التباين في الوضع 

، ودوال دراستها كلة البيئيةبيعة االقتصادية للمشالبيئي بين الدول المتقدمة والنامية يسهم في بلورة الط
ات التي يتم اتخاذها أو ومن ثم يسهم في إبراز التغير في المراكز النسبية للدول المختلفة بسبب السياس

 تخاذها.  المطلوب إ
 مشكلة التلوث البيئيالمطلب الثاني: 

و غير مباشرة أذ يرتبط هذا التلوث بصورة مباشرة إ ،خطر المشاكل البيئيةأيعد التلوث البيئي من   
نه يمثل مشكلة بيئية أمشكلة الوحيدة التي تهدد البيئة إال النه ليس أوعلى الرغم من  ،باالقتصاد
 رئيسية.
 مفهوم التلوث البيئياوال : 

ن أإال ، صطالحي، الغوي ، ئي والتي تتنوع بين ما هو قانونيتوجد الكثير من التعريفات للتلوث البي  
ي مكونات االنظمة البيئية مما يحدث الخلل واالضطراب ويترتب عنه معظمها تشير الى التغير ف

 ضرار كثيرة ومن بين هذه التعاريف:أ
ولوث الماء ، شيء بما هو خارج عنهالتلوث في بعض معاجم اللغة العربية يقصد به خلط ال

 (1). و نحوه يعني خالطته مواد غريبةأو الهواء أوتلوث الماء ، يعني كدره
الل بالطبيعة وتوازنها ويعني التغير الكمي والكيفي في عناصر خيئي يعني االالتلوث الب _

 (2) .الغالف الجوي بشكل يؤدي الى عدم استيعاب البيئة لهذه المواد الجديدة
و كيفي في مكونات البيئة الحية وغير الحية وال تقدر النظم البيئية أوهو كل تغير كمي  -            

 ( 3) .يختل توازنها نأاستيعابه دون  ىعل

ة والموارد البيولوجية والنظام االيكولوجي وصحة االنسان ويسبب بالطبيع رما يضهو كل _
   (4)له االزعاج أو االمراض أو الوفاة .

 مفهوم التلوث في التشريع الجزائري: -
 19الصادر في  03/10من القانون رقم  04تلوث في المادة العرف القانون الجزائري 

كل تغيير مباشر أو غير  نهأوالمتعلق بحماية البيئة في ظل التنمية المستدامة على  2003جويلية 

                                                 

 .409: ، صمرجع سبق ذكره ،بن منظورا ( 1)
 .55: ص، 1999، عمان، المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة دار ،الطاقة وتلوث البيئة ،ثعبان كاظم خضر ،عبد علي الخفاف(  2)

 . 25 :، ص2006الجزائر،  ،، ديوان المطبوعات الجامعية2ط ،التلوث البيئي ،عبد الرزاق رزيق المخادمي ( 3)    
(4) Alexandre kiss et Dinath shelton , truite du droit européen de l’environnement ( notions 

fondamentales et règles  général ) , agence supérieure pour l’enseignement supérieur et la recherche , 

édition frison roche , France  1995, p : 03. 
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، وسالمة االنسان دث أو قد يحدث وضعية مضرة بالصحةمباشر للبيئة يتسبب فيه كل فعل يح
   (1) .ض، والممتلكات الجماعية والفرديةاألر والماء و والنبات والحيوان والهواء والجو 

 : 1973مم المتحدة سنة انون الدولي للتلوث الصادر عن األفي الق مفهوم التلوث -
الى و طاقة جديدة أضافة مواد إو أالتلوث هو تلك النشاطات االنسانية التي تؤدي بالضرورة لزيادة  

و مصادر أو رفاهيته أو صحته أو المواد على تعريض حياة االنسان البيئة حيث تعمل هذه الطاقة أ
 ( 2) .و غير مباشرأواء كان ذلك بشكل مباشر الطبيعة للخطر س

 المفهوم االقتصادي للتلوث : -
 ( Market failure)ليه بفشل السوق إن عدم قابلية السوق على تخصيص الموارد على نحو كفء يشار إ

ة مع التكاليف تعظم المنافع االجتماعية من خالل مساواة المنافع الحدية االجتماعي فقوى السوق ال
السيارة والتي تشمل مونوكسايد الكربون  ستعمالان إ، على سبيل المثال الجتماعيةالحدية ا

ن الناس الذين وث الهواء وبالفعل فإساس في تلأكاسيد النيتروجين هي السبب األوالهيدروكربون و 
وا ن يواجهأو النظيف بدون أن يستعملوا موردا ثمينا وهو الهواء النقي أيقودون السيارات كانوا قادرين 

 ( 3).ي تكاليفأ
 )المواد الملوثة ( الملوثاتثانيا :

تي هي عبارة عن لى التطرق الى موضوع الملوثات الالتطرق الى موضوع التلوث يؤدي بنا بالضرورة ا
وتسبب  ،االنظمة البيئية المختلفةنشطة و مواد تدخل الى البيئة بكميات كبيرة وتحدث اضطرابات في األ

نواع معينة للمنتجات السنوية ومخلفات أانات واإلنسان وهذه المواد ما هي إال ضرارا للنباتات والحيو أ
 (4) .و مجتمعا متقدما تكنولوجياأو صناعيا أو مدنيا أكان ريفيا  سوآءاالمجتمع البشري 

 تيةنواع اآلو المتقدمة على األأكثر شيوعا في الدول النامية تشمل الملوثات األ نواع الملوثات:أ *   
كسيد ، أكسيد الكربون أ ثاني، كسيد الكبريتأوثاني ، كسيد الكربون أ ولأومنها  :ازاتالغ-1
 ؛الفلور الكلور وغيرها، االمونيا، كبريتيد الهيدروجين، النتروجين

 ؛وغيرها الصخر الرملي (، القار)القطران األتربة،: مثل المواد المتسربة-2
 المذيبات، فلوريدات الهيدروجين ، الزرنيخ ،ومنها مركبات االلدهيد :المركبات الكيميائية-3
 ؛الزنك، النحاس، والحديد، الزئبق، المعادن: من أهمها الرصاص-4
 الحشائش، ومنها المبيدات بشتى أنواعها )الحشرية االهمية االقتصادية: ذات السموم-5
 ؛خرى أأي مبيدات حيوية الفطريات( و 

                                                 

 .10،  ص: مرجع سبق ذكره، 04، المادة 10-03القانون رقم ( 1)
 .69، ص: مرجع سبق ذكرهمنور اوسرير، محمد حمو،  (2)    
 .118-119ص ص:  ،2011عمان،  ثراء للنشر والتوزيع،إ، مقدمة في علم اقتصاد البيئة ،القريشي صالح محمد تركي (3)    
 . 48:، ص2009 ،القاهرة، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع ،الحفاظ علي البيئة والوعي الصحي فاتن سعيد، (4)
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 ؛دمية ومياه البالوعاتلفات اآلخالم-6
 ؛دة بأنواعها الكيميائية والطبيعيةسماأل-7
 ؛المواد المشعة-8
 ؛الضوضاء-9
 .الحرارة الزائدة-10
 :جميع الملوثات السابقة تنقسم الىو 

 ؛*ملوثات لها قابلية للتحلل)غير مقاومة(
 .*ملوثات ليس لها قابلية للتحلل)مقاومة(

 عملية التلوث:*    
بحيث يحدث ، ا مما يفسد البيئة ونظامهالص منهلقاء النفايات للتخإيحدث التلوث نتيجة 

تغير وخلل في الموازنة التي تتم بين العناصر المكونة للنظام االيكولوجي بحيث تشل فعالية هذا 
 (1).من الملوثات بالعمليات الطبيعية النظام وتفقده القدرة على التخلص الذاتي

ضرار البيئية ن األأح بمما ورد في التعاريف عن التلوث والملوثات وكيفية حدوثه يتض
نما يرجع األ، د مواد تهدد التوازن البيئي فحسبوحدوث المشكالت البيئية ليس نتيجة تواج يضا أمر وا 

فكثير منها ليس ساما ومضرا وملوثا منذ البداية ، ريقة التي تستخدم بها هذه الموادالى السلوكيات والط
لك لذي يجعلها تصبح مواد ملوثة ومثال ذبشكل مؤذي ومضر هو ا ستخدامهان أو بطبيعته إال أ

 ستفادةالكافي محلها  ستخدمتاذا إهي كمواد طبيعية ليست ملوثة ، الفضالت البيولوجية للحيوانات
 كمت فيها تصبح مواد ملوثة للبيئةذا تم رميها في مجاري المياه وتراإما ، أالتربة تخصيبمنها في 

 هيجعل ال مرأن خلط الماء بمواد غريبة عنه إللتلوث ف وبالرجوع للتعريف االول، وغير مرغوب فيها
 .ملوث بالضرورة فقد يكون الغرض من وراء ذلك هو استخدامه في مجال الصناعة
التغير ، التغير الكيفي وهو ما يصعب تحديد التلوث ولتيسير ذلك البد من ثبات عناصره الممثلة في :

 .التغير الزماني، و التغير المكاني، الكمي
والطبيعية والفيزيائية إال ، عن كل عنصر هو العلوم البيولوجيةمثلة ل المجال الخصب إلعطاء األولع
 ننا سنحاول التطرق لهذه العناصر.أ

 (2) :ما يلي فيهذه العناصر تتمثل  :عناصر التلوث البيئيثالثا :
  مما يسبب االضرار و نقصان المواد الموجودة في الطبيعةأيكون هذا التغير بزيادة  التغير الكمي:-

كسيد الكربون ونقص كمية االكسجين في الجو بمقدار معين يعد تلوثا ألنه يضر أكزيادة كمية ثاني 
 بالكائنات الحية.

                                                 

 .56 :، صمرجع سبق ذكره، ثعبان كاظم خضر ،عبد علي الخفاف (1)
 .51، ص: 7200، اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، االردن دار ،االدارة البيئية: الحماية االدارية للبيئة ،عارف صالح مخلف (2)     
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وهو تغير مكان بعض المواد الموجودة في الطبيعة مما يلحق الضرر واألذى بالبيئة  :التغير المكاني-
 .ما يلوث الماء بالزيت ويؤذي الكائنات الحيةكنقل النفط بالسفن والبواخر وغرق بعضها م

و الطاقات في غير زمانها كان يتم صرف المياه أذا ما وجدت بعض المواد إيحدث  التغير الزماني:-
درجة حرارة الماء ويؤدي  عرتفاامما يؤدي الى ، ة الى مياه االنهار في فصل الصيفالصناعية والحار 

 .ئنات الحية االخرى ضرار بالثروة السمكية والكاالى اإل
دخال مكونات تؤدي الى التغير الكمي والنوعي والزماني إن أخير نخلص الى في األ

ذى والضرر والتدهور البيئي مما لحاق األإذا ما تسبب هذا التغيير في إوالمكاني للبيئة ينتج عنه تلوث 
 . يحول الموارد الطبيعية النافعة المفيدة الى موارد سلبية وضارة

 نواع التلوث البيئي: أرابعا
 نواع هم هذه األأ ومن ، نواع مختلفة من التلوث البيئيأى معيار معين نحصل عل عتمادا بناءا على  

 (1) ما يلي :
 تلوث اشعاعي، يقسم التلوث البيئي الى تلوث بيولوجي : من حيث طبيعة التلوث البيئي -

 .تلوث كيميائيو 
ي وتلوث اصطناعي والذي يقسم بدوره الى يقسم الى تلوث طبيع :التلوث من حيث مصدر -

نشطة أنشطة صناعية وتلوث صادر عن أنشطة زراعية وتلوث صادر عن أتلوث صادر عن 
 خدمية وترويجية.

 يقسم الى تلوث محلي وتلوث بعيد المدى. :من حيث نطاقه الجغرافي  -
كما ينظر ، وتلوث مدمر، تلوث خطير، يقسم الى تلوث معقول ثاره على البيئة:آ حيث من -

 .للتلوث البيئينه درجات أيضا على أليه إ
 ،وتلوث الهواء وتلوث التربة، ويقسم الى تلوث الماء : نواع البيئة التي يحدث فيهاأمن حيث  -

 .إال أن هذا النوع االخير يتناول كأنواع للتلوث البيئي وفي نفس الوقت كمظاهر للتلوث البيئي
 .نوع االخير كمظاهر للتلوث البيئين نتناول الأواع على سنتناول بإيجاز كل نوع من هذه االنو 

 شعاعي وتلوث كيميائيإيقسم الى تلوث بيولوجي وتلوث حيث  :التلوث حسب طبيعته-1
ذا ما وجدت في مكان إحياء التي نه التلوث الناتج عن األأيعرف على  :التلوث البيولوجي-ا

 (2).ضرارا لإلنسان والنبات والحيوانأتسبب ي بنسبة تزيد عن الحد الطبيعي أوزمان غير مناسب 
قدم الملوثات على أوتعد الملوثات البيولوجية بما تحويه من فطريات وبكتيريا وطحالب وطفيليات من 

حداث االمراض من خالل إألحياء الدقيقة القدرة على ول ،سنةمليون  2000ي منذ أوجه االرض 

                                                 

 .55، ص: مرجع سبق ذكره عارف صالح مخلف، ( 1)     
 .56، ص: 2000، ، مصرالعربية للكتاب ، مكتبة الدارتلوث البيئة، حسن شحاتة ( 2)     
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 الحي وتؤدي به الى اضطرابات معينة قد تنهي حياته  نتاجها المواد السامة التي تدخل الى الجسمإ
 (1) .في الحروب البيولوجية والجرثومية ستخدامهاابسط مثال على ذلك أو 

د الوصول الى تركيبات عوي ،عداد هائلةأتوجد المركبات البيئية ب ب_ التلوث الكيميائي:
وية العلمي في مجال الكيمياء العضوباستمرار البحث والتقدم  مرا يسيرا.أخرى كثيرة أجديدة وأنواع 

نطلقت إف (2)ماليين مركب كيماوي  10نه تم تركيب حوالي أويقال  وغير العضوية يمكن تحقيق ذلك
والمذيبات  و نتيجة االستخدامات البشرية لهذه المبيدات والمنظفاتأما بطريقة مباشرة إهذه المواد 

الوقود  حتراقاو منتجات االنشطة البرية كالتعدين  و بطريقة مباشرة كنفايات، أواألسمدة وما الى ذلك
 (3) ومن الصناعات التي تسبب الملوثات الكيميائية ما يلي : .والعمليات الصناعية

يات ذ تقتل الفيروسات والحيو إفي معظمها من مواد كيميائية وهي دوية تتركب األ :دوية_صناعة األ
االمراض فإنها بالمقابل تؤثر سلبا على االعضاء  الم وتشفي من بعضالفتاكة والبكتيريا وتخفف اآل

  .مراض جديدةأثارها الجانبية في آوقد تتسبب ، ليمة في الجسم فهي بالتالي ملوثةالس
وهي على ، غذاء االنسان النباتي والحيواني : )تحتوي على مكونات تندرج فيالصناعات الغذائية-

 .نوعين عضوية وكيميائية (
 .الكوليرا وبعض الديدان والحشرات، لتيفوئيد والبكتيرياكا :*ملوثات عضوية  
وهي األشد خطرا منتشرة على نطاق واسع بحيث تطال البشرية جمعاء ومنها  :)*ملوثات كيميائية   

المعادن من رصاص ، الهرمونات، العالئق، ادات الحيويةالمض، االسمدة الكيماوية، المبيدات الحشرية
ة البشرية والنفايات القمام، خرى كالنفايات السامةأي وملوثات وث نفطوتل، زرنيح وقصدير، وزئبق

  .( ومياه الصرف الصحي والملوثات الغازية، البالستيكية
ذا تعرض لها االنسان بشكل مباشر فهي قد تؤدي الى عواقب إكل هذه الملوثات الكيماوية 

 وخيمة وأخطار كبيرة على صحته وحياته.
الذرية والنووية وهي عبارة عن التلوث الناجم عن االشعاعات  وهو :التلوث االشعاعي-ج
حد العلماء في تصريح أوقد قال ، ك بالجماد والحياة على حد السواءشد خطورة ألنها تفتالملوثات األ

 .اء الكوني يدمر مليون طن األوزون طالق صاروخ واحد في الفضإن إ  1992دلى به عام أ
 :ساسيتين هماألمشعة الى اتصافها بخاصيتين وترجع خطورة النفايات السامة ا

 وعليه فإنها تؤدي بالكائن الحي الى الموت البطيء.، و تتحلل ببطء شديدأنها ال تتحلل أ*  

                                                 

 . 64 :، صمرجع سبق ذكره ،حسن شحاتة (1)     
 .107ص:  ،مرجع سبق ذكره، م العزاوي، عبدهللا حكمت النقارنج (2)     
 .100، ص:  2003 ، الجزائر،، نشر مشترك :المؤلف ودار االملالبيئة في مواجهة التلوث ،فتحي دردار (3)
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*يأتي التلوث االشعاعي عن كل الصناعات التي تقوم على الطاقة االشعاعية حتى جهاز التصوير   
لي وأجهزة التحكم عن جهزة التلفزيون واإلعالم اآلأاشات هذا عدا التلوث الناجم عن ش ،السينيةباألشعة 

 (1) .بعد وتأثير االجهزة التي تعمل بأشعة الليزر
 _التلوث حسب مصدره:2
: وهو التلوث الذي يعد من المظاهر الطبيعية التي تحدث بين الفينة التلوث الطبيعي-أ

 الظواهر المناخية كالرياح واألمطار كما تسهم بعض ، عق وغيرهاواألخرى كالزالزل والبراكين والصوا 
 (2) .حداث بعض صور التلوث البيئيإفي 

ية نه )التأثير العكسي على نوعأيعرف التلوث االصطناعي على  :التلوث االصطناعي-ب
 (3) .نتاج الصناعي ومؤسسات المعالجة الصناعيةالبيئة والذي تسببه عمليات اإل

 :تقسم االنشطة الملوثة للبيئة الىو 
  .نشطة صناعيةأ-
  .نشطة زراعيةأ-
 .نشطة خدمية وترويجيةأ-

كثر شيوعا بتسببها في التلوث جراء المخلفات نشطة الصناعية هي األلعل األ :نشطة الصناعيةاأل *  
تها بتدهور البيئة ميو الغازية التي تطرحها في البيئة فتؤثر في سأو السائلة أوالنفايات سواء الصلبة 

لحاق الضرر بال مواد الطبيعية التي تؤثر في تكوينها وتركيبها وتحولها الى موارد ضارة كتصريف وا 
التي تحتوي على نسب كبيرة من المواد الثقيلة إلى األنهار دون معالجة  الصناعيةالفضالت السائلة 

 فتؤدي الى تلوث المياه.
تسرب و جمع فبيئية ال مشكلةلااالستعمال المفرط والخاطئ للمبيدات بأنواعها سبب  نشطة الزراعية:األ *

دى ذلك الى أمياه الري الى المياه الجوفية والسطحية المحملة بالمواد الضارة العضوية وغير العضوية 
طالق هذه المواد بفعل الحرارة والضوء غازات تضر بالغالف الجوي عالوة على ذلك تقتل هذه  تلوثها وا 

 (4).ربة مسببة خلال في التوازن الطبيعيالمواد الكائنات الحية الدقيقة النافعة في الت
هم الملوثات الناجمة عن النفايات أ حد أيعد التلوث السكاني والحضري  :نشطة الخدمية والترويجيةاأل *

 .المياه الثقيلة والنفايات الصلبةوالفضالت المنزلية مثل مياه الصرف الصحي و 
 
 

                                                 

  .107 :، صمرجع سبق ذكره فتحي دردار، (1)
 .57:ص ،2009، ، دار النهضة العربية، القاهرةالحماية االدارية للبيئة، لعازميعيد محمد ا (2)

 .109: ص ،ذكره بقمرجع س، النقار حكمت عبدهللا ،العزاوي  نجم (3)
 .108:، ص المرجع نفسه( 4)
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  :اوينقسم الى نوعين هم _التلوث حسب نطاقه الجغرافي :3
ثاره في منطقة معينة آو أهو ذلك التلوث الذي يكون محصورا سواء من حيث مصدره  تلوث محلي:-أ
 .و نهر داخليأو غابة او بحيرة أو مكان معين كمصنع أقليم معين إو أ
خرى أطق ال يقتصر هذا النوع من التلوث على مكان وجوده بل يمتد الى منا :لتلوث بعيد المدىا-ب

 (1) .اء والماءوينتشر مع الهو 
تتباين مخاطره تبعا آثاره و تختلف درجات التلوث و   : ثاره على البيئةآالتلوث حسب -3

ن تقسم درجات التلوث الى ثالث أويمكن  ،ي نظام بيئي ونوعيتهاألحجم النفايات التي تطلق في 
 مستويات هي :

خطار أادة ع وهو درجة محدودة من درجات التلوث ال يصاحبها التلوث المقبول: -أ
ومن ثم فهي درجة ال تتعدى كونها ظاهرة ، غيرها على سطح االرضهر الحياة و واضحة تمس مظا

ن هذه الدرجة من التلوث أويمكن القول ، (2)بيئية ومن هذا المنطلق فهي درجة معقولة من التلوث
در تلوث مصاكانت شائعة في بعض البيئات بالعالم قبل عصر الثورة الصناعية وكانت ناجمة عن 

تاحة إلملوثات المسببة لها بسرعة وعدم حتواء اإكانت التنقية الذاتية قادرة على و  ،صناعية غير
 .مامها للوصول الى الدرجة الخطيرةأالفرصة 

يمثل هذا النوع من التلوث مرحلة متقدمة تتعدى فيها كمية الملوثات  التلوث الخطير: -ب
يمثل الدرجة حيث  (3)لبي على العناصر الطبيعية أو البشريةالسقف المسموح به وتبدأ في التأثير الس

ختالل الحركة التوافقية داخل النظام إمن مما يؤدي الى يها الملوثات حد الظاهرة الخط اآلالتي تتعدى ف
رهاصات إ واقترنت، حياء وجمادأخطار كثيرة على معظم مكونات البيئة من أوما يصاحب ذللك من 
فايات والفضالت طالق كميات هائلة من النإلثورة الصناعية وما صاحبها من باهذه الدرجة الخطرة 
المصادر في النظم البيئية المختلفة مما يفوق قدرتها على التنقية الذاتية وهي متنوعة الخصائص و 

نتشار في اإل تخذأنها أكما ، درجة من التلوث تنتشر في الوقت الحاضر في معظم الدول الصناعية
يكية اآلالت الميكانستخدام المركبات و إلتي توسعت في خرى خاصة تلك ادول العالم األمن  في كثير

 .حفوري التي تعمل بالوقود األ
خطر درجات التلوث حيث تتعدى فيه الملوثات الحد الخطر لتصل أوهو  التلوث القاتل: -ج

التي تشرنوبيل  ةثادح ولعل ال تذرو المدمر وهنا تقع الواقعة التي ال تبقي و أما يسمى الحد القاتل الى 
خير مثال للتلوث  نفجر المفاعل الذري بهاإعندما  السوفيتيوقعت في المفاعالت النووية في االتحاد 

                                                 

 .60: ، صذكره بقمرجع سعارف صالح مخلف، ( 1)
 ، 1998، ، االسكندريةمنشأة المعارف ،والمصالحة بين االنسان وبيئته قضايا بيئية معاصرة المواجهةزين الدين عبد المقصود،  (2)

 .150ص: 
  61-60، ص ص:مرجع سبق ذكره، عارف صالح مخلف (3)



  الفصل األول                                                             املشكلة البيئية: املفهوم_املصادر_والتطورالفصل األول                                                             املشكلة البيئية: املفهوم_املصادر_والتطور
 

- 29 - 

 

بواسطة تدخل  تزانهإنهار كليا ويحتاج الى سنوات طويلة إلعادة المدمر، حيث أن النظام البيئي إ
 (1) .باهضةالعنصر البشري وبتكلفة إقتصادية 

  مخطط:شكل  ىسنحاول تلخيصها وعرضها عل البيئي وتشعبهانواع التلوث أكثرة را لونظ
 

 نواع التلوث البيئيأ: 2.1رقم  شكل
 

 
 

 .عداد الباحثة باالعتماد على مجموعة من المراجع حول التلوث البيئيإ من  المصدر:                 
 

واحد  ى نها تصب في مجر أ إالالتقسيم ايير مع ختلفت فيإما هالمخطط م يضمهاالتي  األنواعن جميع إ   
 .الطبيعية وتتسبب في تدهورها وبأنظمتهالحاق الضرر بالبيئة إ أال وهو

 مظاهر التلوث البيئي خامسا:
و غير مباشر ألي مادة في الغالف الجوي بالكمية أدخال مباشر إوهو  : تلوث الهواء -

سان ثار ضارة على االنآه بحيث ينجم عن ذلك وتركيبتالتي تؤثر على نوعية الغالف الجوي الخارجي 
 (2).االنتفاع من البيئية بوجه عام يةمكانإوعلى  ،البيئية والموارد الطبيعية واألنظمةوالبيئة 

هو كل تغير في الصفات الطبيعية للماء يجعله مصدر لألضرار  : تلوث الماء -
و تكسبه أبة التي تسبب تغير الماء باالستعماالت المشروعة للحياة وذلك بإضافة بعض المواد الغري

 (3) .قد يتلوث الماء بالميكروباتو طعما و أو لونا أرائحة 

                                                 

  ://www.greeline.comhttp ،05/06/2012تاريخ االطالع : ،درجاته وأشكاله-مصادره-التلوث البيئي مفهومه ( 1)
 .64 :، صمرجع سبق ذكره، حسن شحاتة(  2)
 .119ص: ،2012 ،االسكندرية ،الدار الجامعية ،3ط ،ادارة البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرة ،خالد مصطفي قاسم(  3)
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نتاجية( ويعرف تدهور التربة بأنه تدني نوعية التربة ) وبالتالي خفض قدرتها اإل :تلوث التربة -
يرات في لألنشطة البشرية ويعني تدني نوعية التربة حدوث تغة ألسباب طبيعية أو نتيج

ا على  قدراتها على دعم الحياة في التفاعالت التي يحدث فيها مما يؤثر سلباص التربة و خو 
 ( 1).التصحرنجراف التربة و إدهور التربة هو أي نمو النباتات ( ومن مظاهر ت)

 المطلب الثالث: مشكلة استنزاف الموارد الطبيعية
ستنزاف والنفاذ مما يعرضها لإل خدامهاستإالتبذير في سراف و تعاني الموارد الطبيعية من اإل        

 قسام المشكلة البيئيةأنتاجية، ولدراسة هذا القسم من تستخدم كمدخالت في العملية اإل وأنهاخاصة 
كمشكلة رئيسية من مشاكل  سنتناول في هذا المطلب عرض وتحليل ظاهرة استنزاف الموارد الطبيعية

 .ستنزاف الموارد الطبيعيةا  يعية وتقسيمها و ي الموارد الطبنطالقا من تحديد ما هإالبيئة 
 الموارد الطبيعية وتقسيماتها :الفرع األول

تعتبر الموارد االقتصادية الطبيعية مدخالت أساسية في أي عملية إنتاجية للسلع والخدمات، األمر     
الموارد  ونظرا ألهميتها لنا من هذه الناحية سنتناول تعريف ،الذي يعرضها في الغالب لالستنزاف

 وقبل ذلك سنعرف المعنى االقتصادي للموارد. ،الطبيعية وتقسيماتها
 :المعنى االقتصادي للموارد *

ما يقوم اإلنسان بإدراك وتقييم منفعته من البيئة، وا عداده للدخول في  يعرف المورد االقتصادي بأنه 
 (2).معيندائرة االستغالل االقتصادي بغرض إشباع حاجة معينة أو مطلب 

المنافع من   Flowقتصادية يترتب على استغالله تيارإذو قيمة  stockرصيد  كما يعرف على أنه: 
   (3) .اإلشباعو 

 (4):يلييتبين من التعارف أن المفهوم االقتصادي للموارد يتطلب توفر ما 
 أن يكون المورد كمية يمكن قياسها في نقطة زمنية معينة. -1
يقاس على مدى  (Flow تيار زمنية معينة واإلنتاج منه) للمورد رصيد يقاس في لحظة -2
 معينة.فترة زمنية 
 .أن يكون على المورد طلب ويكون للوحدة المنتجة منه سعر -3

ونشير إلى أن الطلب على الموارد االقتصادية هو طلب مشتق من الطلب على المنتجات النهائية  
 .الجاهزة لإلشباع البشري والمنتجة من هذا المورد

                                                 

، 2006، بيددروت الدددار العربيددة للعلددوم، 2م، الموسوووعة العربيووة للمعرفووة موون اجوول التنميووة المسووتدامة ،اليدداس بيضددون  ،عصددام الحندداوي (  1)
 .100ص:

  .14، ص:1996،االسكندرية ،مؤسسة شباب الجامعة ،المشكالت االقتصادية للموارد والبيئة ،احمد رمضان نعمة هللا محمد مندور،احمد (  2)
 . 8، ص: 2004 ،االسكندرية،الدار الجامعية ،اقتصاديات الموارد والبيئة ،وآخرون  ،رمضان محمد مقلد(  3)
 .41: ص ،2008 ،مكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، الالموارد والبيئة مبادئ اقتصاديات، ناصفإيمان عطية (  4)
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الموجودة تضم الموارد المتجددة تمثل الموارد الطبيعية أهم أنواع الموارد االقتصادية فكل التقسيمات   
 .الموارد الغير متجددة والتي هي بدورها تقسيمات للموارد الطبيعيةو 

مخطط بسيط يلخص تقسيمات الموارد االقتصادية أين تظهر الموارد  ييل فيماونقترح  
 .الموارد االقتصاديةالطبيعية كنوع من 

 
 تقسيمات الموارد االقتصادية  : 3.1رقم  شكل      

 

   
 

 من اعداد الباحثة باالعتماد على مجموعة من المراجع حول اقتصاديات الموارد . المصدر:
 

هم هذه الموارد هي الموارد الطبيعية فال يقوم أ ن أمن خالل مخطط تقسيمات الموارد االقتصادية يتبين     
يضا تلك المتجددة وغير المتجددة وهي موارد أموارد طبيعية من صنع الخالق وهي ي تقسيم بدونها فهي أ

ماكن كثيرة كبعض المعادن أو موارد موجودة في أ ماكن كالماء والهواء والتربةما في كل األإيمكن توافرها 
سوف نعتمد عليها في شرح  ةبالنسبة للمشكلة البيئي وألهميتهاوغير ملموسة نها موارد ملموسة أكما 

 .مشكلة استنزاف الموارد الطبيعية ودراسة
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  تعريف الموارد الطبيعية اوال :
 تستفيد منه البشرية متمثلة فيما المخزون الطبيعي غير المستخدم والذي بأنها:تعرف المواد الطبيعية     

أو بمعنى آخر تتضمن كل من الغالف  وهبه هللا لنا من هواء وشمس وصخور وتربة ونباتات طبيعية برية
 (1).الصخري، والغالف المائي والغالف الهوائي

غير ملموسة، فالثروات المعدنية و أكانت موارد ملموسة التي توجد في الطبيعة سواء وهي الموارد   
   (2) .المكتسبة تعتبر موارد طبيعيةو صفاته الطبيعية أقليم موقع اإلوالغابات و 
وما في  والتي تشمل سطح األرض وما عليها موارد الطبيعية األرض بمعناها الواسعبالكذلك يقصد 

باطنها وهي موارد من صنع الخالق سبحانه وتعالى وليس لإلنسان أي دخل في توزيعها بين المناطق 
المختلفة ويتدخل اإلنسان فقط في الكشف عن هذه الموارد في األوقات المناسبة الستغاللها ولذلك فإن 

 .(3) صيد الموارد ثابت ومنفعة اإلنسان منها متجددةر 
وبشكل تلقائي دون  ،جميع الثروات السطحية والباطنية التي تنمو وتتشكل بتأثير العوامل الطبيعية هيو 

 .(4) تدخل االنسان
ف عنها رضه ويكشأودعها الخالق سبحانه وتعالى في أالموارد الطبيعية هي تلك الهبات التي      

نهار أت ومراعي ومناجم ومحاجر ومصايد و عليها من غابا وما فاألرض ،في الوقت المناسب لإلنسان
 .(5) كلها موارد طبيعية

 االقتصادية:جهة النظر و  -
الموارد الطبيعية هي مخزونات المواد الموجودة في البيئة ترى منظمة التجارة العالمية أن       

ستهالك سواء في حالتها دة إقتصاديا في اإلنتاج أو اإلعلى حد سواء نادرة ومفي الطبيعية والتي هي
 .دنى من المعالجةأو بعد الحد األالخام 
رتكزت على تعريف المنظمة العالمية للتجارة للموارد الطبيعية أنها إ ونستطيع القول من خالل  

م التنمية المستدامة ن بروز مفهو ، إال أل التركيبة ) الندرة ، المنفعة (تغليب النظرة االقتصادية من خال
ن تميزت بالندرة والمنفعة فإن عدم كفاءة وأبعادها المختلفة يظهر  قصورا في هذا التعريف فالموارد وا 

ستخدامها وتزايد تأثيراتها السلبية قد يؤثر على مخزوناتها الموجودة في البيئة ومن درجة تعريضها إ
 للنفاد. 

                                                 

 .156ص:  ،مرجع سبق ذكره ،البيئة واإلنسان عالقات ومشكالت ،زين الدين عبد المقصود(  1)
 .102، ص: 2012دار البداية، عمان،  ،االقتصاد السكاني، عرفات ابراهيم فياض(  2)
 .51: ص ذكره، بقمرجع س، ناصفإيمان عطية (  3)
                               http://www.onef.edu.dz، 06/11/2014تاريخ االطالع :  ، الديوان الوطني للتعليم عن بعد ،الموارد الطبيعية في الجزائر(  4)
 .12:ص ، مرجع سبق ذكره وآخرون، مقلد محمد رمضان ( 5)    

http://www.onef.edu.dz/
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نها لصحة الموارد الطبيعية على أللتحكم في ا  DHECعرف قسم  وجهة النظر االيكولوجية :- 
ي دم لدعم الحياة الطبيعية وتلبية إحتياجات الناس المختلفة، ويمكن إعتبار أمواد االرض التي تستخ

، الغاز الطبيعي يا وتتمثل هاته الموارد في النفط، الفحممادة طبيعية يستخدمها البشر موردا طبيع
 ات، الطيورالى الحيوان ة، المياه باإلضافاء، ضوء الشمس التربةمال، الهو الر المعادن، الحجارة، 
الحفاظ على نوعيتها  ساهم فين توجه استخداماتها بالشكل الذي ي، ويقتضي أاالسماك والنباتات

 (1).واحتياجاتها
عيينها في حيزها البيئي ن هذا التعريف للموارد قد تعاطى مشكل نفاذ الموارد وتعلى الرغم من أ

برازه لمشكل الطلب المتزايد على هاته الموارد والسعر ، إال أننا نلمس قصوره في عدم إعيوالطبي
المناسب الذي يضمن االستفادة منها في حدود كمياتها التي تسمح بتجددها الطبيعي واكتفاؤه بتعريفها 

 .نفاذها من حيث معروضها الطبيعي ودرجة
د الطبيعية إلى موارد طبيعية متجددة وموارد طبيعية غير وتقسم الموار  :الطبيعيةالموارد  تقسيم :ثانيا

 متجددة.
 :الموارد الطبيعية المتجددة وخصائصها-1

ذا ال يعني عدم ينظر إلى هذا النوع من الموارد على أنها قادرة على التجدد والتعويض إال أن ه     
 ناء وتوجد تعريفات كثيرة لها من بينها ما يلي:فتعرضها المطلق لل

المورد الطبيعي المتجدد هو مورد يجدد ذاته تلقائيا وطبيعيا مع الوقت دون تدخل من اإلنسان     
عليه فإن الرصيد المتاح من هذا المورد الطبيعي ال ينصب مع االستخدام المستمر له من و  ذلك. في

بر األراضي جانب اإلنسان في كافة أنواع النشاط اإلنتاجي أو االجتماعي أو الترفيهي...الخ. وتعت
المصادر السمكية والمراعي والغالف اه السطحية والبحار والمحيطات و الزراعية والغابات ومصادر المي

 (2) .الجوي أمثلة جيدة للموارد الطبيعية المتجددة
لموارد التي تلك انها وتعرف على أ (3)الموارد المتجددة هي تلك التي تتمتع بطبيعة حيوية متكاثرة   

 (4).كافيةخالل فترة زمنية  ا فيتتجدد طبيعي
 
 
 

                                                 
s Office of solid waste‘,( DHEC uth Carolina Departement of Health and Environmental ControlSo (1  )

Reduction and recycling ) information paper about  «  natural resources » Columbia ,DHEC printer, 

v/environm: //www.scdhec .go Http .LINK  TO DOWNLOAD :, P01  ,pdf 2012 

ent/lwm/recycle/pubs/natural_resources.pdf 
 .155ص: ،مرجع سبق ذكره، ناصف( إيمان عطية  2)
 .17:، صمرجع سبق ذكرهرمضان محمد مقد وآخرون، (  3)
 .54ص:  ،مرجع سبق ذكره، ( احمد مندور 4)
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النتفاع به مرات ن هذا الرصيد قابل لإرصيدها بمجرد االستخدام بل  وهي تلك الموارد التي ال يفنى     
حسن استغالل هذا المصدر البيئي ولم يتعرض لإلفراط في أذا إزمنية طويلة ومرات بل ولعصور 
 (1) .جيا واالنتقاص من صالحيته لالستخدامتدهوره تدري لذي يؤدي الىاالستخدام بالشكل ا

تشير كل التعاريف السابقة إلى خاصية تتمتع بها الموارد الطبيعية المتجددة وهي خاصية النمو 
 .الذاتي التلقائي

 
 خاصية النمو الذاتي التلقائي:*

عة والحفاظ تتسم الموارد الطبيعية المتجددة بهذه الخاصية التي تسمح لها بتجديد رصيدها في الطبي 
إال أن  ،على بقائها وعدم التعرض لالضمحالل ولعل ما يضمن ذلك هو الطبيعة الحيوية التكاثرية

 (2) :همايتطلب بدوره توفر مجموعتين أساسيتين من العوامل  النمو الذاتي التلقائي
معدل النمو و  ،زمة لنمو كل نوع من المواردالالتحدد الظروف الطبيعية  ةبيولوجي عوامل-

 الطبيعي له في ظل تلك الظروف.
مع تلك الموارد الطبيعية والتي تتأثر بسلوك اإلنسان في التعامل  ةعوامل غير بيولوجي-

 ستخدامها.إوكيفية 
عتبارها جزء إ سم بالذاتية والتلقائية إذ يمكن بالنسبة للمجموعة األولى من العوامل هي أيضا تت      

وهذا يعني أن  ي بشرط عدم تعرضها لتأثيرات مثالتزان الطبيعها باإلمة البيئية التي تتسم بدور من األنظ
من خالل سلوك اإلنسان هي التي قد تؤثر  –العوامل الغير بيولوجية  –المجموعة الثانية من العوامل 

على القدرة الذاتية للموارد على التجدد وتتسبب في تدهور مخزونها وتعرضها للنفاذ أو قد تعطل 
 النمو التلقائي التي تمثل قانون طبيعي.وتعرقل خاصية 

 يستمر المورد الطبيعي في النمو التلقائي يتعين على اإلنسان: عليه كيو    
ستخدام إعدل أال يستخدم هذا المورد بمعدالت تفوق معدل النمو الطبيعي أي أن يكون م -

 .الطبيعي <معدل النمو البيولوجي لألصل الطبيعي اإلنسان لألصل
ستخدام الرصيد المتاح من الموارد الطبيعية المتجددة حيث تؤثر إساءة إء أال يسي -

د رصيدها والبقاء عليه دون ستمرار تجديإقدرتها البيولوجية الطبيعية في  االستخدام لتلك الموارد على
 . تدهور

التفرقة بين الواجب ورغم أن كل الموارد الطبيعية المتجددة تتمتع بخاصية النمو التلقائي إال أنه من   
هما: موارد طبيعية متجددة لها منطقة حرجة وموارد طبيعية متجددة ليس لها منطقة نوعين منها و 

         حرجة.
                                                 

  .75ص:  مرجع سبق ذكره، رمضان محمد مقلد وآخرون، ( 1)    
 .17:، صسهالمرجع نف(  2)
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التربة...(  -الحيوانات -األسماك -الغابات من أمثلتها ) :موارد طبيعية متجددة لها منطقة حرجة*
ن يكون معدل استخدامها أقل أو يساوي ولكي تستمر هذه الموارد في التجدد إلى ماال نهاية يجب أ

ذا كان معدل التجدد الطبيعي عندئذ تصبح هذه الموارد بعد منطقة أو  المعدل الذي تتجدد به طبيعيا وا 
  (1) تسمى المنطقة الحرجة.م االستخدا معدلأكبر من  معينحد 
ستمرار بغض النظر هي الموارد التي تبقى متجددة با :موارد طبيعية متجددة ليس لها منطقة حرجة*

 عن نشاط اإلنسان.
ث فيها فشل عملية اإلحالل دحين النوعين في أن المنطقة الحرجة وترجع أهمية التفرقة بين هذي

ستمرارها في العطاء حتى إالصعب أو التجدد الطبيعي في تعويض ما يستنفذ من الموارد ويكون من 
دي إلى الحد من نات على سبيل المثال يؤ ستخدامها من اإلنسان فصيد الحيواإولو توقفت كل صور 
نقراض أنواع منها خاصة عندما تصبح متفرقة مشتتة مما يعيق عملية إعادة ا  تجددها الطبيعي و 

ن تعرضت للنفاذ والفناء بسبب زيادة أو ليس لها منطقة حرجة فهي موارد و  أما الموارد التي، اإلنتاج ا 
عي لتدفقها ونوعيتها بمجرد التحكم في معدل وكيفية المستوى الطبي من سوء االستخدام فهي تستفيد

على التجدد ومثال ذلك تعرض الهواء إلى  -طبيعيا –االستخدام وجعله في حدود طاقة هذه الموارد 
 .(2)التلوث في منطقة معينة

ن الموارد الطبيعية سواء لها منطقة حرجة أو ليس لها منطقة حرجة، تتمتع بخاصية النمو     وا 
للموارد وحجم المورد الطبيعي إذا كان  الفطريةوهذا النمو يكون خاضعا للعالقة بين الزيادة  التلقائي

 ينمو بيولوجيا ويوضح الشكل البياني التالي هذه العالقة :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .17:، صمرجع سبق ذكرهد وآخرون، لرمضان محمد مق(  1)
 .  54ص:  ،ذكره بقمرجع س، احمد مندور ( 2)
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 للموارد وحجم المورد الطبيعي إذا كان ينمو بيولوجيا الفطريةالعالقة بين الزيادة :  4.1شكل رقم 

 
 
 .18ص، 2004الجامعية، اإلسكندرية، الدار  ،قتصاديات الموارد البيئيةا،رمضان محمد مقد وآخرون  :المصدر

 
  2ج ص_  ب ص + ض  = أ  :المنحنى في الشكل يمثل المنحى البياني للدالة 

 .في رصيد األسماك)ص( الفطريةالزيادة  ض هي مقدار حيث:
  .ثوابت: ج ،ب، أ
 .هي الفترة الزمنية :ز 

 .تقسيم ج زض=ج ص 
ن المورد الطبيعي المتجدد يزيد من البداية بمعدل متزايد)ض إواضح من المنحنى بالشكل فهو  كماو 

حدود منخفضة بالنسبة   ن رصيد المورد مازال عنددناها ألأدة( حيث تكون الضغوط البيئية في متزاي
المورد تزيد الضغوط البيئية بعد ذلك ومع ثبات إمكانيات البيئة ومع زيادة رصيد ، إلمكانيات البيئة
حجم ممكن للمورد عند ص' بعدها تصبح قصى أمو المورد في التناقص ويصل وتأخذ معدل ن

عل الضغوط الظروف البيئية غير كافية الستيعاب المزيد من المورد وبالتالي يصبح معدل الفناء بف
 (1) .قص وتكون ض سالبة فترياقوى من معدل التكاثر الطبيعي ويأخذ رصيد المورد في التناأالبيئية 

 

                                                 

  .18ص:  مرجع سبق ذكره، رمضان محمد مقلد وآخرون، ( 1)    
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 _الموارد الطبيعية غير المتجددة وخصائصها: 2

 المورد الطبيعي غير المتجدد:   *تعريف 
 .(1)ستخدامه بمرور الوقتإستمرار إلرصيد المتاح منه في الطبيعة مع و يضمحل اأهو مورد يقل  
المعادن واألرض  ا في النهاية فكل منستخدامهإمكن الموارد التي يكون هناك حدود للكمية التي يو هو  
ثابتا بالمعنى  ن بالنسبة لإلنسان يكون ن عرضها اآلإد تكونت خالل الماليين من السنين ومن ثم فق

 .(2) ن يأتي الوقت الذي تنضب فيهأالمادي والبد من 
ها يفوق ستهالكن محدود وتتعرض للنفاذ والنضوب ألن معدل إالموارد البيئة غير المتجددة ذات مخزو 

وتشمل موارد  ،دركها االنسان في عمره القصيرال ي جدا،أن عملية تعويضها بطيئة و أمعدل نضوبها 
   .(3)البيئة غير المتجددة كل من النفط والغاز والفحم والمعادن

ال يمكن و ما يستغل ويستهلك منها المحدود والتي تتعرض لقانون النفاذ لهي الموارد ذات المخزون و 
ن يدركه اإلنسان في أيستطيع  وبطيئة جدا بحيث ال، و يصبح تعويضه عملية صعبة جداأتعويضه 

 .(4)عمره القصير
 و العوامل:ألطبيعية الى نوعين من المتغيرات وتعتمد سرعة نضوب ونفاذ الموارد ا

 .أ_ حجم الرصيد المتاح من تلك الموارد وخصائصها الفيزيائية
وال يؤثر هذا المعدل على ، خدام هذا المورد الطبيعيستإو أستخراج إو أستغالل إب_معدل 

 والستغالله في المستقبل إمعدالت  يضا علىأبل يؤثر ، اج الحالي من المورد الطبيعي فقطحجم االنت
 .(5)من حجم الرصيد المتاح القابل لالستخدام في فترات زمنية الحقة ريغي

بكمية محدودة فهي غير متجددة تتوفر الالطبيعية ن الموارد أتتفق جميع التعاريف السابقة على       
 .طويلة تصل الى ماليين السنين اتو تجدده فتر أذ يتطلب تعويضه إذات رصيد ثابت 

مر الذي  األ، التي يستغل بها ويستنفذ هو الطريقة ن ما يعرض هذا الرصيد الى الفناءأو 
 .موارد المتجددةالعوامل المؤثرة على العرض والطلب على اليقودنا الى تحديد 

  متجددة:الالعوامل المحددة للطلب على الموارد الطبيعية غير  *
 همها:أ غير المتجدد بمجموعة من العوامل  يتحدد الطلب على المورد الطبيعي

                                                 

 .11، ص:2007الدار الجامعية، اإلسكندرية،  ،اقتصاديات الموارد والبيئة( السيدة إبراهيم مصطفى وآخرون،  1)
 .11، ص:المرجع نفسه(  2)
 . 120، ص: 2010، دار الثقافة للنشر والتوزيع، االردن، االنسان والبيئة ،راتب سالمة السعود ( 3)   

 .152، ص: مرجع سبق ذكره، البيئة واإلنسان عالقات ومشكالت زين الدين عبد المقصود،(  4)
 .11، ص: مرجع سبق ذكره( السيدة إبراهيم مصطفى وآخرون،  5)
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نتاج إالتقدم التقني في مجال ، االسعار النسبية المتوقعة للمورد في المستقبل، سعر المورد
زيادة  االقتصادي النشاط زيادة معدالت النمو في، للمورد الطبيعي قريبة ظهور بدائل، السلع المختلفة

 معدالت النمو السكاني.
وتوضح العالقة العكسية الموجودة بين الكمية المطلوبة من المورد الطبيعي غير المتجدد 

  وسعره في المنحنى البياني التالي:
 

 الطلب على المورد غير المتجددمنحنى  : 5.1 رقمشكل 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

         
 .38:ص ، 2008اإلسكندرية ، ، المكتب الجامعي الحديث، مبادئ اقتصاديات الموارد والبيئةايمان عطية ناصف،  المصدر:        

 

 (1) ينتقل هذا المنحنى الى اليمين إذا حدث : يمثل هذا المنحنى الطلب على المورد غير المتجدد حيث
 .وقع للموردزيادة في السعر النسبي  المت -
        نتاج السلع المختلفة وظهور سلع جديدة إستوى التقدم التكنولوجي في مجال زيادة في م -

 .من الموارد كبرأستخدام كميات إتتطلب 
 .زيادة معدالت النمو السكاني -

 وينتقل العوامل ب على الموارد غير المتجددة وهذهوهذا يعكس العالقة الطردية الموجودة بين الطل
و حدث أذا ظهرت بدائل قريبة للمورد تحل محله في عمليات االستخدام إمنحنى الطلب الى اليسار 

 .ستخدام المواردإو حدث تقدم تكنولوجي موفر في أنخفاض في مستوى النشاط االنتاجي إ
 :كما يلي يضاح كل ما سبق بيانياإويمكن 

 

                                                 

 .38ص: ،مرجع سبق ذكره، ناصف( إيمان عطية  1)

 السعر

  الكمية المطلوبة
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 غير المتجدد مورد الطبيعيلا على طلبنحنى الم:  6.1شكل رقم                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 المورد الطبيعي غير المتجدد بين العوامل السابقة والطلب على عالقة عكسية ذن توجدإ
 عرض المورد الطبيعي غير المتجدد :*

 (1) :مفهوميهماتتطلب دراسة عرض المورد الطبيعي غير المتجدد التفرقة بين 
 .العرض المادي والعرض االقتصادي -1
 رض من وجهة نظر المنتج الفرد والعرض من وجهة نظر المجتمع.الع -2

غير المتجددة خزونة في باطن االرض من الموارد يشير الى الكميات الم العرض المادي :
 .وبذلك يكون العرض المادي مقدار ثابت ال يتأثر بمستوى السعر

قبولة تتناسب مع يشير الى الكميات التي يمكن استخراجها بتكلفة م العرض االقتصادي :
  .ستنزاف المورد فعليا يعني نضوب المورد كلياإن إوعليه فلسوق استويات االسعار السائدة في م

 التوقف عن استخراجه رغم يعني نضوب المورد ولكن يعني ستنفاذ االقتصادي فالما اإلأ
 قرب بديل له.أرتفاع سعره الى حد يفوق سعره إرتفاع التكاليف ثم إوجوده في باطن األرض بسبب 

 ويتخذ منحنى العرض االقتصادي للمورد الطبيعي الشكل التالي:
 

                                                 

 .41ص: ،مرجع سبق ذكره، ناصف( إيمان عطية  1)

 الكمية المطلوبة

 سعر المورد

 زيادة الطلب

 منحنى الطلب

 انخفاض الطلب

 . .41ص، 2008 ،ث، اإلسكندريةمكتب الجامعي الحدي، المبادئ اقتصاديات الموارد والبيئة، ناصفإيمان عطية :المصدر 
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 : منحنى العرض االقتصادي للمورد الطبيعي 7.1شكل رقم 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 .جمالي الكمية المتوفرة من الموردإن ك هو أذ إك: تشير الى االستنفاذ المادي 
وجهة  ني الى منحنى العرض مأالى منحنى العرض الخاص  يشير منحنى العرض السابق

وال ، ج كمية معينةاملها المنتج الستخر نظر المنتج الذي يأخذ بعين االعتبار التكلفة الحدية التي يتح
 (1) .يأخذ بعين االعتبار التكلفة التي يتحملها المجتمع التي تدعى تكلفة المستخدم

 
  د:غير متجدعلى منحنى عرض المورد الطبيعي  _العوامل المؤثرة*

ضافة الى إهمها أ مجموعة من العوامل  عرض المورد الطبيعي غير المتجدد تؤثر على
 (2) : لتكلفة الحدية والسعر ما يليا

 لكشف عن موقع تواجده االتغيرات التكنولوجية في مجال استخراج الموارد و -
 .الستخراجيةاالتغير في التكاليف الرأسمالية للعمليات  -2
 .لخاصة بمكافحة  التلوث البيئيالحكومية ا السياسات -3

ثر العوامل السابقة على منحنى عرض المورد الطبيعي غير المتجدد في الشكل أويتضح 
  التالي:

 
                                                 

 .45ص: ،مرجع سبق ذكره، ناصف( إيمان عطية  1)
 .09ص: ،المرجع نفسه(  2)

 الكمية المعروضة          ك  

 تكلفة )سعر(

 ، 2008، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية ،مبادئ اقتصاديات الموارد والبيئة ناصف،إيمان عطية  المصدر:  
 .45  :ص
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 المورد الطبيعي غير المتجدد نحنى عرض: م 8.1شكل رقم     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

بات السعر في مع ثالمعروضة  حيث تزيد الكمية 1ى عاليمين من ع إلوينتقل منحنى العرض الى 
 تية :الحاالت اآل
 ؛الفائدة انخفاض أسعار -
  ؛حدوث تقدم تكنولوجي -
 .تحقيق اإلجراءات الحكومية الخاصة بمكافحة التلوث البيئي -

قل الكميات المعروضة حيث ت 1بينما ينتقل منحنى العرض الى اليسار من ع إلى ع
و بسبب تشدد الحكومات في أسعار الفائدة أ رتفاعإمتجدد بسبب الوالمنتجة من المورد الطبيعي غير 

 .تخاذ إجراءات مكافحة التلوثإ
ضفنا الى العوامل السابقة ما يسمى بتكلفة المستخدم نحصل على منحنى العرض أذا ما إ
 (1) االجتماعي.
 :عيمنحنى العرض االجتما*

تكلفة في الحسبان تكلفة المستخدم وهي تلك ال اخذنأما  ذاإنحصل على هذا المنحنى 
من المورد ن الكميات المتاحة ستخراج ذلك ألاالضافية التي يتحملها المجتمع نتيجة لعمليات اال

تعني استنزاف المورد ونقص  ن زيادة الكميات المستخرجةإوبالتالي ف ،الغير متجدد محدودةالطبيعي 
 .الكمية المتاحة منه لألجيال المقبلة
                                                 

 .09ص: ،مرجع سبق ذكره، ناصف( إيمان عطية  1)

 الكميات المنتجة

 سعر المورد

 انخفاض العرض

 منحنى العرض

 زيادة العرض

 1ع

 ع

 2ع

، المكتب  مبادئ اقتصاديات الموارد والبيئة ،ناصفإيمان عطية :المصدر 
 09ص:، 2008الجامعي الحديث، اإلسكندرية،
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هذه التكلفة  ضافةفبإ مورد الطبيعييات المستنفذة من الكلما زادت الكموتزداد تكلفة المستخدم 
حنى العرض إلى العوامل المؤثرة على منحنى عرض المورد الطبيعي غير المتجدد نحصل على من

 في الشكل التالي: االجتماعي كما هو مبين
 

 منحنى العرض االجتماعي:  9.1شكل رقم                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

من  ىعلأ غير متجددة تكون الف الموارد الطبيعية التكلفة االجتماعية الستنز ان أ ويؤكد هذا المنحنى
  عتباره.إ خذها المنتج في أالتكلفة الخاصة التي ي

 تصنيفات الموارد الطبيعية والطاقوية :*   
متعددة ويختلف المنظرون حول  (1)اتنيفب خصائص مصادرها الى تصتصنف الموارد الطبيعية حس

ذ يعتمد كل تقسيم الى معيار معي ، إحسب تخصصاتهم وتوجهاتهم العلمية ه المواردتقسيمات هات
وانب الخاصة بالموارد ، وإللقاء الضوء على المزيد من الجنواعأدوره يقسم الموارد الى عدة والذي ب

  (2) :سنأتي على ذكرها، فوتصنيفاتها

                                                 
(1)  Päivi lujala, Classification of natural resources, Paper  prepared for presentation at the 2003 ECPR   

Joint session of workshops, Edinburgh ،UK،march 2003,p06. 
(2)  lbid ,pp : 6-8,13-14. 

 حجم اإلنتاج

 تكلفة )سعر(

، المكتب الجامعي الحديث،  مبادئ اقتصاديات الموارد والبيئة، ناصف إيمان عطية :لمصدر ا
 46ص: ،2008إلسكندرية ،ا

 

رض منحنى الع

 االجتماعي

 منحنى العرض الخاص

 ع4ص 
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لى بتقسيمها من خالل تركيب مصادرها ا : يتميز هذا التصنيف للموارد الطبيعيةالتصنيف التركيبي -أ
تركت في تكوين مصادر كل نوع ، حيث يرجع الى اختالف الظروف والعوامل التي اشنوعين مختلفين

 :طبيعية هماساسين من الموارد ال، ويشتمل هذا التصنيف على نوعين أمنها
ة تنتشر فيما شكال معقدة ومتنوع: وهي التي تتمثل في أعضوية موارد طبيعية ذات مصادر-1

نها وثيقة الصلة طح االرض بصفة عامة وهذا معناها أيتضمنه الغالف الحيوي الذي ينتشر على س
شكالها المتنوعة مثل بعض المعادن رها على االرض في كل صورها وبكل أبنمط الحياة وتاريخ تطو 

انات والموارد السمكية كالفحم الحجري والنفط وموارد النبات الطبيعي كالمراعي والغابات وكذلك الحيو 
 .بعض المواد المعدنية في تكوينها والتربة التي تدخل

ثر معين و تركيب ال يدخل فيه أأ: تتمثل في كل شكل موارد طبيعية ذات مصادر غير عضوية-2
و أللحياة على سطح االرض وهي من دون شك وثيقة الصلة بتركيب االرض وتكونها وما تحتويه 

 .  ثرت عليهامل وظروف كثيرة أمن عوايحيط بتركيبها 
التصنيف المكاني ثالث أنواع من الموارد الطبيعية بحسب أماكن  يميزالتصنيف المكاني:  -ب

ن آخر، حيث أوفرتها وندرتها من مكان الى  ذ تختلف مصادر الموارد الطبيعية من حيثمصادرها إ
ذ يساعد على التقييم ، إهمية كبيرةأ ذو  نتشار على االرضهذا التصنيف الذي يهتم بالتوزيع والوفرة واإل

من جهة  الموضوعي للتوزيع الجغرافي للموارد الطبيعية وتحديد درجة التناسق بين بعضها البعض
 (1) خرى وتصنف الموارد الطبيعية مكانيا الى مايلي:ها وبين الموارد البشرية من جهة أوبين
وهي المصادر الموجودة في كل مكان من  :الموارد الطبيعية ذات مصادر موجودة  في كل مكان-1

ي نتوقع أ ي فرق في حصص مساحات االرض كما الأستثناء واضح ومهم وعندئذ ال نتوقع إغير 
 .وردتفاوت بين نصاب كل االقاليم والبيئات من هذا الم

يخلو منها  حيث نادرا ما :ائعة ويكثر وجودها على سطح االرضموارد طبيعية ذات مصادر ش-2
ن تباينت األهمية من بلد الى آ إقليم خر حسب الدرجة التي تسهم بها في االقتصاد الوطني وكذلك وا 

 .أثر بما ينتاب السوق من عرض وطلبفإنها تت
هذه الموارد تكون في  ماكن محددة على سطح األرض:ارد طبيعية ذات مصادر موجودة في أمو  -3
 ماكن محددة ونادرة مثل الموارد المعدنية.أ
 نيف االنتاجي:التص-3

ها نواع متباينة من الموارد الطبيعية من خالل الكشف عن قدرة مصادر يتميز هذا التصنيف بين عدة أ
 متداد الزمان وتصنف الموارد حسب هذا التصنيف الى:على تلبية حاجات االنسان على إ

 

                                                 

 .20ص:  مرجع سبق ذكره، رمضان محمد مقلد وآخرون، ( 1)    
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وهذه الموارد هي منها االنسان  ستهلكتنضب مهما ا هي المصادر الطبيعية التي ال موارد دائمة :-1
 الطاقة الشمسية والماء والهواء.

هي المصادر الطبيعية التي تمتلك القدرة على التجديد باستمرار وتمثلها النباتات  :موارد متجددة-2
ن تجدد هذه الموارد يعتمد على االنسان أ، كما خرى وكذلك التربةوصور الحياة األوالحيوانات 

 (1) واستخداماته بدرجة كبيرة.
فراط في عملية ي تتعرض للزوال والنفاذ نتيجة اإلهي الموارد الت موارد غير متجددة )ناضبة(:-3

و أالمصادر الطبيعية التي ال تتجدد  م فهيومن ث استغاللها وتتمثل في الموارد الطاقوية والمعدنية
، النفط ي، وهذه الموارد هي الفحم الحجري ن تختفأنها د ببطء وتوجد بكميات محدودة من شأتتجد

 (2) الغاز الطبيعي والموارد المعدنية.و 
ارد القابلة للتمييز بالعين على أنها ويستند هذا التصنيف على كون المو  التصنيف المظهري: -4

 (3) : و غير ملموسة وتصنف الىملموسة أ
مائية والتربة : وهي الموارد التي يمكن تمييزها بالعين كالموارد المعدنية والموارد الالموارد الملموسة-1

 والنبات الطبيعي وغيرها.
ارة عن صفة معينة تميز : وهي الموارد التي ال يمكن تمييزها بالعين وهي عبغير ملموسة الموارد-2

 .  األقاليم أو الدولة من غيرها
  استنزاف الموارد الطبيعية الثاني:الفرع 

ن االنتفاع بها أنستنتج ا ها تقدم عنفبناءا على مستنزاف الموارد الطبيعية، سنحاول تقديم مفهوم إ
مر مشكلة إال وال يصبح هذا اال مر مطلوب وضروري لتحقيق التنمية االقتصادية....الخأواستغاللها 

و عندما تتعرض الظروف ، أهذه الموارد معدل نموها التلقائيستغالل االنسان لإعندما يفوق معدل 
 .ستنزاف المواردوعليه نقدم مفهوم إ اإلساءةالى  بالعمل الطبيعية التي تسمح لهذه الخاصية

 
 مفهوم استنزاف الموارد : اوال       

ه العادي في شبكة الحياة داء دور أعن  ختفائهإو ألمورد اقليل قيمة ت يعني استنزاف الموارد بصفة عامة
نما األو و تقليل قيمته أختفاء مورد ما إوال تكمن خطورة استنزاف الموارد فقط عند حد ، والغذاء خطر ا 

خطار غير مباشرة أ لنظام االيكولوجي والذي ينتج عنهسراف على توازن امن كل هذا تأثير هذا اإل

                                                 

 .25:ص، 2011 الدار الجامعية، مصر، ،اقتصاديات الموارد ،السيد محمد السريتي(  1)
 .57:ص ،2003دار االمين للطباعة، مصر،  ،إقتصاد حماية البيئة ،محمد بديع(  2)
 . 31:ص، مرجع سبق ذكره ،السيد محمد السريتي(  3)
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خرى ومن هنا قية الموارد األثره الى بأيتعدى د قد ر استنزاف مورد من المو إن أ ذلك، بالغة الخطورة
 (1).لم كلهايكولوجي للعتتسع  دائرة المشكلة وتتدخل محليا وعالميا بما يؤثر على النظام اال

ستخدامها على نحو م غير الرشيد لها أي التبذير في إستخداويقصد بإستنزاف الموارد أيضا اإل  
 (2) يعرضها للنفاذ أو فقدان القدرة على التجدد.

ة مر مقبول ومطلوب لضمان حياة االنسان وتحسين معيشته والرفع من رفاهيأفصيد الحيوانات    
معدل أكبر من  خدام واالستنزاف )معدل االستغاللا تعدى هذا االمر الحدود بين االستذإ ماأ، المجتمع

طريقة استغالله لهذا المورد  االنسان عن الصيد ويعيد النظر فيالنمو التلقائي( فهنا يجب أن يتوقف 
وانات ختفاء نوع من الحيإن أليه هي إشارة وما تجدر اإل، نقراضكي ال يعرض الحيوانات لإللطبيعي ا

وفنائه باالنقراض ال يمثل في حد ذاته مشكلة بقدر ما يمثل غياب الدور الذي يلعبه هذا الحيوان في 
وهنا يصبح ، غير مباشرة ذلك بطريقة مباشرة أوالنظام البيئي وتوازنه والمخاطر التي قد تنتج عن 

 .ستنزاف مشكلة بيئيةاإل
  أسباب استنزاف المواردثانيا: 

ن ا  الحيوانات....الخ كلها موارد تتعرض لالستنزاف بفعل عدة عوامل و ، المعادن ،الهواء ،اءالم 
نها تشترك في جملة من هذه أإال  سباب وعوامل االستنزاف عندما يدرس كل مورد على حدىأ ختلفتإ

 همها:أ سباب نذكر األ
 ؛المواردضغط النمو السكاني واالقتصادي المطلق على  -
 ؛سوء استغالل الموارد -
 ؛التلوث -
 ؛النمو العمراني -
 ؛العوامل الطبيعية -

ة على شديد يؤدي التزايد السكاني الى ضغوط ضغط النمو السكاني واالقتصادي المطلق على الموارد:_    
من خالل الزيادة في استهالكها حيث تدخل في كل العمليات االنتاجية مما ، الموارد الطبيعية والبيئية

فاإلفراط في عطاء بسبب االستغالل المفرط لها على قدرتها على الو يؤثر أيعرضها للنضوب 
قل جودة أنواع أونوعية االشجار كما ويحل محلها  الغابات مثال يؤدي الى تغيير كثافتها استغالل

ستغالل المفرط فريقيا من تدمير غاباتها نتيجة االإحدث في الجزائر وشمال  ومثال ذلك ماقل كلفة أو 
 ستبس محل االشجار.إلحيث حلت حشائش ا

                                                 

 .159:ص ،مرجع سبق ذكره ،البيئة واإلنسان عالقات ومشكالت ،زين الدين عبد المقصود(  1)
 .95ص: ،مرجع سبق ذكره ،محمد عبد البديع(  2)
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يرجع سوء استخدام الموارد الطبيعية في كثير من االحيان الى جهل السكان  :سوء استغالل الموارد_
. الخ فنجدهم يمارسون سلوكيات وأنشطة تعرض الموارد اري والفقر والتقاليد القديمة ..وتخلفهم الض

 للتلف والدمار سعيا منهم لسد حاجياتهم المختلفة.
 يجابية منتجة الى موارد سلبية غير منتجةإالطبيعية بفعل التلوث من موارد  تتحول الموارد _التلوث:
ن التلوث المائي يؤدي إنزاف الموارد وعلى سبيل المثال فستإالى موارد ضارة فتؤدي بذلك الى  وأحيانا

 .ثروة السمكيةللالى استنزاف 
نشاء العمراني الى توسع المديؤدي النمو  :النمو السكاني_ المراكز السكنية والعمرانية على حساب ن وا 

 الموارد لتوفير الغذاء.هم أ التربة التي تعتبر من  نواعأجود أاالراضي الصالحة للزراعة مما يقضي على 
تعمل العوامل الطبيعية من ظروف مناخية  وشح االمطار والفيضانات واألعاصير  _العوامل الطبيعية:

 تالف الكثير من الموارد الطبيعية وتدميرها.إخ على والزالزل والبراكين.....ال
على الموارد الطبيعية من ماء وهواء وتربة ومعادن ونباتات  تؤثر جميع العوامل السابقة الذكرو  

 وحيوانات ومصادر للطاقة ...الخ فتتسبب في استنزافها.
 

 تطور المشكلة البيئية وظهور المشاكل البيئية العالمية المبحث الثالث:
المشاكل البيئية  ساسي لظهورلنشاط البشري بصفة عامة السبب األاالنسان أو ا عتبارإ يمكننا     

نتشارها في الدول المتخلفة والمتطورة أيضا، كما أثرت سلبيا على مختلف المجاالت وتطورها وكذلك إ
 بعادها االنسانية.أبشتى 

 ضرسمات المشكلة البيئية بين القديم والحا المطلب األول:
وف جمة منها كانت البيئة بالنسبة لإلنسان في بداية وجوده مشكلة فقد مثلت له مصدرا لمخا     

صبح اإلنسان هو أحالي فقد ما في عصرنا الأالظواهر الطبيعية...الخ و لمفترسة االخوف من الحيوانات 
وهذه  تلوث بيئيعية و اف للموارد الطبيستنز إنساني من شكلة للبيئة بما يسببه النشاط اإلالذي يمثل م

 المشاكل بدورها تهدد االنسان في صحته وبقائه.
ن استغالل الموارد أسان فالتلوث ليس وليد العصر كما ذن المشكلة البيئية موجودة منذ وجود االنإ  
بعاد جديدة في عصرنا أن هذه المشكلة تتخذ أاحب االنسان إلشباع رغباته وتحقيق حاجياته إال ص

   (1): سمات تزيد من خطورتها وحدتها وتتمثل هذه السمات في ما يليالحالي متسم ب
ن مصادر الخوف في البيئة قديمًا محدودة ومحصورة العدد، أما مصادر الخوف من إ -1

 البيئة حديثًا فهي كثيرة ويصعب حصرها.

                                                 

  .18 :، ص مرجع سبق ذكره،  محمد غنايم(  1)
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ن مصادر الخوف في البيئة قديمًا مستقلة كل واحدة عن األخرى، وال ترابط بينها إ -2
ين الخوف من الحيوانات و الثلوج وبأذ قد ال يكون هناك من عالقة تربط بين الفيضانات غالبًا،إ

ن تلويث التربة بالمبيدات أإذ ، ، وقد تولد بعضها البعضها البعضلصواعق وتؤثر بعضاو أالمفترسة 
 قد يلوث المياه الجوفية، ومن ثم الهواء أو الغذاء، وهكذا؟

ن أغلبها في حين أ  كانت ملموسة ومحسوسة في قديماً  ن مصادر الخوف في البيئةإ -3
سوسة ) كتلوث الماء( وقد ال تكون) كالتلوث حمصادر الخوف من البيئة حديثًا قد تكون ملموسة وم

 اإلشعاعي(.
ن َاثار المشكالت البيئية قديمًا كانت مباشرة، ويمكن مالحظتها بسهولة وبسرعة، في إ -4
تكون مباشرة وقد تكون غير مباشرة، كتأثير األمواج  دة قثار المشكالت البيئية الحديثحين أن اَ 

 الكهرومغناطيسية مثاًل.
ن تأثير أألرض في حين ابيئية قديمًا كان على مستوى سطح ن تأثير المشكالت الإ -5

متد الى طبقات الجو ووصل الى طبقة األوزون) الطيران النفاث( والى إالمشكالت البيئية حديثًا قد 
 تفجيرات النووية التي تجرى تحت األرض(.طبقات األرض ) ال

كانت في معظمها محلية وتصيب بقعة جغرافية محددة  ةن المشكالت البيئية القديمإ -6
Local الها تتصف بظاهرة العالمية التي ن المشكالت البيئة الحديثة أصبحت في معظمأ، في حين 

 .Universalالحدود  فتعر 
ن المشكالت البيئية أدد اإلنسان وحده، في حين كانت تهالمشكالت البيئية القديمة  نإ -7

 الحديثة أضحت ال تهدد سالمة اإلنسان فحسب بل وتهدد كوكب األرض الذي يعيش فيه.
الخطر الناجم عن المشكالت البيئية قديمًا كان في معظمه وقتيًا ومدى تأثيره  نإ -8

مد وتأثيره قد يستمر لسنوات ن الخطر الناجم عن المشكالت البيئية حديثًا طويل األأقصير في حين 
 ويصيب مساحات واسعة من األرض.

ها والوقوف في التصدي للمشكالت البيئية قديمًا كان أسهل ويمكن مكافحت نإ - 9
  ن أكثر المشكالت البيئية الحديثة أضحى التصدي لبعضها أماًل يصعب تحقيقه.إوجهها.أما اليوم ف
 لعالميةبرز المشاكل البيئية اأالمطلب الثاني: 

االت التي تستوجب هم االنشغأ تعتبر المشاكل البيئية التي يعاني منها العالم اليوم من ضمن        
يرها المباشر على حياة تأثوذلك نظرا ألهميتها و  اآلجالعالجها في أقرب  ومحاولةالوقوف عندها 

الحس البيئي اب الوعي و مستقبلهم على هذا الكوكب، وتعزى هذه المشاكل في أغلبها الى غياألفراد و 
األمر الذي استدعى تكثيف الجهود للتصدي لها وسوف نتناول أهمها في هذا  والشعور بالمسؤولية،

 المطلب.
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العالم في مواجهتها  أضحت مشكلة التلوث البيئي منافسة للمشاكل االخرى التي بدأ التلوث البيئي:-1
ئ عبر مساحات واسعة ويكون من الصعب ن الخزانات البيئية بدأت تمتلأالتخوف من  حيث بدأ

حتراق الوقود الحفري مما يهدد ز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن إإزالتها، فقد بدأ القلق من تزايد تركي
ئي ، ويرتبط التلوث البيضان المياه على المناطق الساحليةذابة الثلوج وفيدرجة حرارة االرض وا   بارتفاع

بد وأن حجم التلوث يزداد مع زيادة ن النشاط االقتصادي ينمو فالبنمو النشاط االنتاجي فطالما أ
  (1)مستوى النشاط الصناعي.

  (2): يلي نذكر ما سباب التي تؤدي الى التلوث البيئيومن بين األ
 ؛تيجة السياسات التصنيعية المفرطةوالمياه القذرة والفضالت الخطيرة نكثرة الغازات -
 ؛ات الكيماويةل غير المنظم للمبيداالستعما-
 مياه الصرف الصحي للمدن غير المعالجة؛-
 ؛ة االستخدام المفرط لوسائل النقلزياد-
  االشعاعات والتجارب النووية.-
 متصاصإويقصد به احتباس الحرارة في الهواء المالمس لسطح االرض بفعل  االحتباس الحراري:-2

نحو سطح االرض مما يرفع من حرارة  خرى بثه مرة أ وا عادةاالرضي  لإلشعاعالملوثات الغازية 
الى حدوث في اضطراب التوازن الحراري عند سطح االرض االمر الذي يؤدي بدوره  ويتسبباالرض 

 ثار بيئية مدمرة.تقلبات مناخية مفاجئة وآ
نبعاث غازات ثاني اكسيد الكربون، المثان، اكسيد النيتروز، االوزون، وبخار الماء، ومركب ويتسبب إ
خرى نحو أوفلوروكربون من االنشطة البشرية الى امتصاص االشعاع االرضي ثم تبثه مرة الكلور 

سطح االرض مما يؤدي الى تراكمها واحتباسها بالقرب من سطح االرض فتتسبب في تسخين الهواء 
ندفاع ك الى ذوبان الجليد وانحساره في أقصى شمال وجنوب الكرة االرضية وا  المحيط به ويؤدي ذل

لية الذائبة نحو البحار والمحيطات مما يرفع من مستوى الماء االمر الذي يعرض المدن الساحالمياه 
 (3) .واألراضي المنخفضة الى الغرق 

سية في عملية تدمير طبقة نسانية من العوامل الرئياإلنشطة تعتبر األ استنزاف طبقة االوزون:-3
حرارة عالية من محركاتها تحول النتروجين  من هما تبعث، فالطائرات التي تفوق سرعة الصوت وزون األ

كم ومن  20واالوكسيجين في الغالف الجوي الى اكاسيد النيتروجين وترسبها على ارتفاع قد يصل الى 
ن مركبات الكربون الكلورية الفلورية التي هي من كما وأ ،بح عامال فاعال في تدمير االوزون ثم تص

                                                 

 . 281، ص:رجع سبق ذكرهم، ايمان ناصف عطية(  1)
، الملتقى الدولي حول حماية البيئة ومحاربة الفقر في الدول النامية حالة يئة في الجزائر الواقع والتحدياتالفقر والب، فرطاس فتيحة(  2)

 . 04 ، ص:2010ماي  03/04الجزائر، يومي الجزائر، المركز الجامعي خميس مليانة، 
 . 61 ، ص:رجع سبق ذكرهم، شرفمحمد ابراهيم محمد (  3)
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سفل الغالف الجوي، وتقوم أفي  خاملة ألنهالمدة طويلة  قات الجوصنع االنسان تبقى معلقة في طب
االشعة فوق البنفسجية بتدمير مركبات الكربون الكلورية الفلورية وتطلق منها كلورا ذريا يقوم بدوره 

ول اكسيد الكلور الحر الذي يتفاعل بسرعة لتوليد الكلور أبمهاجمة االوزون الستراسفوري مما يشكل 
جزئي  100.000كثر من االوزون قد تصل الى حوالي دي الى تدمير جزيئات أمر الذي يؤ الذري اال

  (1) .وزون لكل ذرة كلورأ
ي تصل ( التUV-Bستنفاذ طبقة االوزون يؤدي الى زيادة كثافة االشعة فوق البنفسجية ) شك أن إ وال

، وزيادة سانث خلل في جهاز مناعة جسم االنحداالى سطح االرض وبالتالي اإلضرار بالحياة مثل إ
 المعدية والمالريا وزيادة االصابة بسرطان الجلد. باألمراضحاالت االصابة 

تحاد كيميائي يئية في العالم، وهي تحدث نتيجة إخطر المشكالت البأوهي من  االمطار الحمضية :-4
ق سطح و المترسبة فو أبين جزيئات الماء الموجودة بالهواء مع جزيئات بعض الغازات الملوثة للهواء 

االرض مكونة مركبات حمضية، وتتفاعل تلك المركبات الحمضية مع عناصر السطح فوق اليابس 
المطار وداخل المسطحات المائية، مما يؤدي الى تدهورها وانخفاض قيمتها االقتصادية، وتتسبب ا

)*( داخل ن ضرار البيئية فتؤدي زيادة تركيزها الى موت االسماك، والبالنكتو الحمضية في عديد من األ
المباني الحجرية والى  كلتآذابة الصخور الرسوبية، والى حموضة التربة، والى البحيرات العذبة، والى إ

   (2) خرى قد تسبب الوفاة.الجهاز التنفسي ومشكالت صحية أ بأمراضصابة االنسان والحيوان إ
و الجزئي لعناصر التصحر في معناه العلمي الدقيق والشامل هو التدهور الكلي أ التصحر:-5

هة بالمناطق يوتحولها الى مناطق شب ألراضيهاالبيئية ينجم عنه تدني القدرة االنتاجية  ةاألنظم
، هذا ساليب االدارة التي يطبقهاأوسوء الصحراوية بسبب االستغالل المكثف لمواردها من قبل االنسان 

وتؤثر  (3)وخاصة عوامل المناخ الجفافية، خرى غير المالئمةالسلبية للعوامل األ التأثيراتالى  باإلضافة
فريقيا منطقة تقريبا في العالم، ولكنها أشد تدميرا في االراضي الجافة في إعملية التصحر في كل 

من االراضي المنتجة تعاني تصحرا شديدا في هذه المناطق  %18الالتينية وآسيا، فهناك  وأمريكا
تساع االراضي التي تتدهور بصورة دائمة الى ستمر إمليون هكتار، وي 780حوالي  الثالثة مجتمعة

ضافية مليون هكتار إ 21مليون هكتار، كما أن  6ل سنوي يبلغ حالة شبيهة بظروف الصحراء بمعد
 نتشار التصحر.إقتصادي بسبب ي مردود إأتتوقف سنويا عن تقديم 

من المواد التي يستهلكها الموارد الطبيعية هي كل معطيات البيئة  استنزاف الموارد الطبيعية :-6
نتاج سلع أو خدمات يستهلكها، ويقصد باستنزاف الموارد الطبيعية إو يستخدمها في أاالنسان 

                                                 

 . 206 -207 ، ص ص:2001االردن، دار العلمية الدولية ودار الثقافة،ال، االدارة والبيئة والسياسة العامة، محمد المغربي( كامل  1)
 العذبة.)*( وهو النبات والحيوان الطافي داخل البحيرات 

 . 60 ، ص:مرجع سبق ذكره( محمد ابراهيم محمد شرف،  2)
  .  63 -62ص ص:، مرجع سبق ذكره( عادل الشيخ حسين،  3)
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و فقدان القدرة على أي التبذير في استخدامها على نحو يعرضها للنفاذ أاالستخدام غير الرشيد لها 
سباب تشكل العوامل أارد الطبيعية الى ، ويرجع استنزاف المو إلحاللهايجاد بدائل كافية إالتجدد قبل 

نفجار ، ومنها اإلعوامل خاصة الستنزاف مورد بعينه المشتركة الستنزافها الى جانب ما قد يوجد من
   (1)، تقدم التقنية والرفاهية. السكاني

صبحت المجتمعات البشرية والمؤسسات والمنظمات أنظرا لضخامة المشكلة، االنفجار السكاني : -7
عينها مشكلة القضية السكانية، وذلك بسبب العالقة التبادلية الهامة بين أ ية البيئية تضع نصب العلم

ظهرت البحوث العلمية الميدانية في كثير من تطور االجتماعي واالقتصادي، وقد أالسكان ومسيرة ال
ؤدي الى خذ العامل السكاني بعين االعتبار في التخطيط التنموي والبيئي سيأن عدم أالمجتمعات 

، بحيث تغدو المجتمعات عاجزة عن تلبية الحاجات االجتماعية واالقتصادية والبيئية حدوث خلل تنموي 
ن عملية استنزاف للموارد فإ وللتدليل على خطورة ظاهرة التزايد السكاني العالمي وما يتبعه من لألفراد

مليار  14.2ن يصل الرقم الى ع أ، ومن المتوقمليار نسمة 6.3كثر من لغ حاليا أعدد سكان العالم يب
 .2025نسمة عام 

 (2) :عملية النمو السكاني العشوائي هيخطار التي تهددها هم األأ ومن  
 جتماعية وصحية.لمدن وما يتبعه من مشاكل بيئية وا  االكتظاظ السكاني في ا-
بالتالي تدهور الهجرة من الريف الى المدينة وتخلى المزارعين على الفالحة واالراضي الزراعية و -

 التربة.
 .مراكز على حساب االراضي الزراعيةتوسع المدن وال-
  االستعمال الخاطئ والعشوائي للمبيدات والمخصبات من قبل المزارعين. -

 حول حماية البيئة  العالمية: المؤتمرات واالتفاقيات المطلب الثالث
الجاد  صناعية، غير أن االهتمام العالميرغم أن المشكلة البيئية بصفة عامة ظهرت مع الثورة ال     

والمتزايدة ر جراء معدالت التلوث المتسارعة بها جاء بعد أن دقت منظمة االمم المتحدة ناقوس الخط
 وجب التدخل على مستوى كل األصعدة.ا حقيقيا أصبحت تشكل تهديدأحيث 

  : المؤتمرات العالمية حول حماية البيئةالفرع االول
لبيئة االنسانية تمرات الدولية من خالل المبادئ والتوصيات الصادرة عنها في حماية القد أسهمت المؤ 

، وقد ساعدت في وضع العديد من القواعد القانونية التي شكلت اللبنة االولى في بمختلف قطاعاتها
 :  يما يلهمها أ الدولي البيئي ومن  صرح القانون 

                                                 

 . 59 :ص، مرجع سبق ذكره، محمد عبد البديع ( 1)
 12/08/0152، تاريخ االطالع: 56 ، ص:اساسيات علم البيئة الحديثالجامعة العربية المفتوحة في الدانمارك،  ( 2)

840html-20061216-academy.org/wesima_articles/library-http://www.ao   

http://www.ao-academy.org/wesima_articles/library-20061216-840html%20تاريخ%20الاطلاع%2023/07/2011
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مؤتمر بيئي واسع أعدت له االمم المتحدة عقد هو أول : 1972مؤتمر ستوكهولم بالسويد عام -1
دولة  113، حضرت له ربع سنوات تحضيريةأبعد  1972وان ج 05في ستوكهولم عاصمة السويد 

" إعالن حول البيئة ات الدولية بخصوص البيئة وهيأعماله بإبرام أول وثيقة بشأن العالق ختتمتأ
وكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية الى توصية تدعو الحكومات و  109اإلنسانية " الذي تضمن 

تدابير من أجل حماية الحياة ومواجهة مشكالت البيئة، كما أنشأ برنامج األمم  تخاذإالتعاون في 
   (1) المتحدة تكون مهمته العناية بالبيئة.

 :أما توصياته فيمكن إيجازها في النقاط التالية
وارد الحيوية والمتجددة وتحميل االنسان مسؤولية خاصة في نتاج المإاالبقاء على قدرة االرض على -

 ؛ة باالنقراضالمحافظة على االحياء البرية والمائية المهدد
شراك البشري-  ؛ة في االستفادة من هذا االستغاللاستغالل الموارد الطبيعية بشكل يمنع نفاذها وا 
 ز قدرة البيئة على جعلها غير ضارة؛، وعدم إطالق الحرارة بكثافة تتجاو لقاء المواد السامةوقف إ-
 منع تلوث البحار لضمان عدم إلحاق أضرار خطيرة بالنظم البيولوجية؛-
لبيئي التعجيل بالتنمية بنقل المساعدات المالية والتكنولوجية للبلدان النامية لمعالجة أوجه التقصير ا-

 ؛الناجم عن التخلف والكوارث
، وتعزيز القدرة ة للسلع االساسية والمواد الخاصةسعار مناسبأ حق البلدان النامية في الحصول على-

تاحة الموارد للنهوض بالبيئة فيها؛  اإلنمائية لهذه البلدان وا 
تخطيط المدن ، وتفادي اآلثار الضارة بالبيئة عند ن حماية البيئة ومتطلبات التنميةالتوفيق بي-

 ؛والمستوطنات البشرية
 ؛ة وتجنب االخطار التي قد تعترضهاومراقبة الموارد البيئي دارةإلتطبيق العلم والتكنولوجيا -
 ؛جيال المختلفة على نطاق واسعاأل تشجيع البحث العلمي في مجال البيئة ونشر الوعي البيئي بين-
، وتطوير القانون الدولي ضرار بالبيئة لدى اآلخرينعدم اإلحق الدول في استغالل مواردها بشرط -

 ؛لية وبتعويض ضحايا التلوثبالمسؤو فيما يتعلق 
ساس المساواة لمعالجة المسائل الدولية المتعلقة بحماية البيئة والنهوض بها أتعاون جميع الدول على -

   (2)وكذلك قيام المنظمات الدولية بدور منسق وفعال ونشيط في هذا المجال. 
 :  2002قمة جوهانسبورغ -2

بجوهانسبورغ  2002ر مة برعاية االمم المتحدة في سبتمبعقد مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدا
ير المستدامة لالستهالك ، وتغيير االنماط غيث تناول موضوع القضاء على الفقر، حجنوب افريقيا

                                                 

 الملتقى الوطني حول اقتصاد البيئة والتنمية المستدامة، ،االنظمة القانونية لحماية البيئة في ظل تطور الجريمة البيئية، عالل قاشي ( 1)
 08 ، ص:2006جوان  6/7المركز الجامعي يحي فارس، المدية،الجزائر، 

  .60 :ص مرجع سبق ذكره،، فتحي دردار ( 2)
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دارة قاعدة الموارد الطبيعيةواإلنتاج إلطار المؤسسي ، واللتنمية االقتصادية واالجتماعية ، وحماية وا 
حيث تم فيه مراجعة ما تم عمله  1992متداد لمؤتمر ريو إبر هذا المؤتمر ، ويعتللتنمية المستدامة

لتزاماتها لتحقيق إ، ومدى وفاء الدول ب21لماضية من تحقيق ألجندة القرن خالل العشر سنوات ا
 التنمية المستدامة.

  (1): ساسيتين هماأصدر عن هذا المؤتمر وثيقتين  :ؤتمرنتائج الم
لقمة العالمي جل مؤتمر اأخطة التنفيذ وتسمى مشروع خطة التنفيذ المعدة من تتعلق ب :الوثيقة االولى

 21والتي تمثل برنامج عمل للسنوات العشر القادمة وذلك لتنفيذ أجندة القرن  للتنمية المستدامة
عالن قمة إ ف التنموية الدولية التي تضمنها والصادر عن قمة االرض " ريو" باإلضافة الى االهدا

 .2000مم المتحدة لسنة لصادر عن األلفية ااأل
عالن السياسي الذي وقعه قادة الدول المشاركين يقة السياسية " وتتعلق بمشروع اإل"الوث: الوثيقة الثانية

ليه إلتزام الدول بتنفيذ ما تم التوصل إ، حيث تبين هذه الوثيقة المؤتمر والمقدم من رئيس المؤتمرفي 
 يذ (.في الوثيقة االولى ) خطة التنف

 :2009مؤتمر كوبنهاجن -3
للدول االطراف في االتفاقية االطارية حول تغير المناخ في العاصمة  15تم عقد هذا المؤتمر ال

من زعماء دول  119المؤتمر ، وحضر 2009ديسمبر  18 -7الدانمركية كوبنهاجن خالل الفترة من 
 الحكوميةوالمنظمات غير لف شخص يمثلون الحكومات أ 40كثر من أالى  باإلضافة، العالم

مؤتمر لم يتصف ، لكن هذا المم المتحدةت األوالمنظمات الحكومية الدولية ووسائل االعالم ووكاال
راء من قبل بعض الدول باعتبار التفاوض غير شفاف وعادل لعدم مشاركة كل بالنجاح لتعارض اآل

ت المتحدة االمريكية  ياابان والوالالى عدم موافقة الي باإلضافة، المحتوى  رعتباإلو أاالطراف فيه 
  (2): تم في المؤتمر هو برز ماأدول الكبرى على اتفاق كوبنهاجن وكان لا
يعتبر وثيقة سياسية وليست وثيقة قانونية   2009ديسمبر  18تفاق كوبنهاجن الصادر في إإن -

ل دون تدخل مستوى يحو تهدف الى تحقيق االستقرار في تركيز الغازات الدفيئة في الغالف الجوي عند 
 .خطير من جانب االنسان

خفيض الحرارة الى درجتين ن يتم تأ، لذلك يجب ر التحديات في عصرناكبأتغير المناخ هو واحد من -
 .مؤويتين

  .بل يتبنى مبدأ التعهدات الطوعية الوطنية إلزامين طرف الدول الصناعية ليس الحد من االنبعاث م-

                                                 

 29/05/2009: ع، تاريخ اإلطالمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة )جوهانسبرغ(، ايمان لمطيري  ( 1)
http://www.greenline.com.kw    

فريقيا  2) ، دار السالم، الهند، 49العدد  ،البيئة والتنمية المستدامة، AALCO( تقرير االمانة العامة للمنظمة القانونية االستشارية ألسيا وا 
 .22-12ص ص :  ،2011
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ين الى االمانة العامة االنبعاثات وتقديم قوائم تقدير الغازات كل سنتتخفيض الدول النامية من -
 ، باإلضافة الى المراقبة الدولية على عملية التخفيف. لالتفاقية
ضافية ... تقارب  دول المتقدمة تقديملعلى ا مليار دوالر خالل الفترة من  30موارد مالية جديدة وا 
2010-2012. 

 .لها وتعزيز مخزونات الكربون فيهاة المستدامة الحفاظ على الغابات واإلدار -
 : 2010مؤتمر المكسيك -4
نوفمبر  29رة من ، خالل الفتر المناخ بمدينة كانكون بالمكسيكنعقد مؤتمر اتفاقية االمم المتحدة لتغيإ

لف شخص من الوفود الحكومية أ 15دولة وقرابة  193، وشارك فيه حوالي 2010الى ديسمبر 
، للتوصل لقرارات متوازنة كومية ورجال االعمال واإلعالميينوالمنظمات غير الح وخبراء البيئة

، خاصة بعد ما خلفه مؤتمر في التعامل مع قضايا تغير المناخهدافها أ ومساعدة الدول على تحقيق 
 ، وجاء هذا المؤتمر لمناقشة النقاط التالية : بنهاجن من تضارب في قرارات الدولكو 
 ؛دها للتكيف مع ظاهرة تغير المناخية في جهو دعم الدول النام-
  ؛كبر وتوفير التمويل الالزمأمساهمة صناديق التمويل المتاحة في نقل التكنولوجيا بفعالية -
 ؛ة لتكون العملية التفاوضية شفافةهمية مشاركة الدول النامية في االجتماعات المختلفأ -
 تفاقية كيوتو.إتمديد فترة -

 (1)يلي:  القرارات اسم " اتفاق كانكون " وتتضمن ماطلق على حزمة أوقد 
 *تعهدات بإضفاء الطابع الرسمي عليها بالتخفيف من حدة االنبعاثات وضمان زيادة المسائلة بشأنها

 ؛لموسة لحماية الغابات في العالمجراءات مإتخاذ إفضال عن 
وكول " كيوتو " علما بأنه من ولى والثانية من بروتوجود فجوة بين فترتي االلتزام األ*ضمان عدم 

 .2012لتزام به في ولى لإلن تنتهي الفترة األأالمقرر 
 رتفاع درجات حرارة االرض عند درجتين مئويتين.إبقاء على *ضرورة اإل

نشاء صندوق لتمويل المناخ على المدى الطويل لدعم البلدان النامية ) الصندوق االخضر ( بهدف إ*
 سواق الطاقة.أتعزيز 

على التكيف مع تغير  عزيز قدرة السكان المعرضين للخطريز التعاون في مجال التكنولوجيا وتتعز *
 المناخ.

                                                 

 . 23/11/2011، الجريدة االلكترونية، تاريخ االطالع حدود النجاح واالخفاق ر "كانكون" بشان التغير المناخيمؤتمشام بشير، ( ه 1)
iew_article&ID=665&lang=0&section=14&supsection=&file=0&keyworhttp://www.ennow.net/?browser=v 

 

 

 

 

http://www.ennow.net/?browser=view_article&ID=665&lang=0&section=14&supsection=&file=0&keyword
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فريقيا المزمع عقده في إالى المؤتمر المقبل في جنوب  "كيوتو" البحث في مستقبل تأجيل*كما تم 
 .2011واخر عام أ
 : 2011مؤتمر دوربان -5
 2011نوفمبر  28االمم المتحدة لتغير المناخ في دولة في مؤتمر  194كثر من أجتمع رؤساء إ

هداف والحد من ، وكان هذا المؤتمر حول القضايا العالقة وتوضيح األدوربان بجنوب افريقيا بمدينة
سبوعين من المحادثات المكثفة لم يستطع المفاوضون والوزراء وممثلو الدول أ ، وبعدنبعاثات الغازاتإ

تفاقا ملزما لها كون إن معظم البلدان النامية ال تريد ، أللزاميإهائي و نص نأية نتيجة ألى الوصول ا
انية تفاقية كيوتو الى مرحلة ثإ، بينما هذه االخيرة تريد تمديد لزم اال البلدان المتقدمة صناعياكيوتو ال ي

 ، مع تحديد مهلة البدء بالتنفيذ2015وتنتهي عام  2012، تبدأ عام تكون فيها جميع الدول ملزمة
 وبمعدالت متفاوتة بحسب المسؤوليات التاريخية وحجم االنبعاثات وقوة الدول االقتصادية. 2020العام 

هذا االتفاق كون من  ، لكن لم تستفد قضية تغير المناخ منتيجة لم يعد هناك من فراغ قانونيوبهذه الن
ملوثة كبرى مثل  ، وقد بقيت دولمن االنبعاثات %15تفاقية كيوتو ال يشكل سوى إلم يخرج من 

 طار قانوني ملزم لخفض االنبعاثات.إي أالواليات المتحدة والصين وروسيا وكندا واليابان خارج 
على مواجهة ظاهرة التغير دارة الصندوق االخضر لمساعدة الدول النامية إكما تم االتفاق على 

 (1). ، ولكن لم يتم االتفاق على كيفية ضخ االموال فيهالمناخي
 لثاني : االتفاقيات الدولية لحماية البيئة الفرع ا

، االرضية والهوائية والبحرية حماية البيئة في مختلف قطاعاتها لعبت االتفاقيات الدولية دورا مهما في
  (2):  هم هذه االتفاقيات كما يليأ وسوف نستعرض 

 رضيةالدولية الخاصة بحماية البيئة األ االتفاقيات -1
 :همهاأ رضية ولية التي تهدف لحماية البيئة األيات الدتوجد العديد من االتفاق

 :1968االتفاقية االفريقية لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية المنعقدة في مدينة الجزائر -1-1
، بهدف  1968فريقية في مدينة الجزائر عام شراف منظمة الوحدة اإلإعقدت هذه االتفاقية تحت 

فظ وتنمية التربة والماء والموارد النباتية والحيوانية لرفاهية البشر تشجيع الجهود الفردية والجماعية لح
تخاذ إطراف بزم الدول األ، وتلتت االقتصادية والعلمية والثقافيةفي الحاضر والمستقبل في جميع المجاال

 التدابير الالزمة لذلك.
قدة في مدينة رامسار االتفاقية المتعلقة بحماية االراضي الرطبة ذات االهمية الدولية المنع-1-2

 :1971االيرانية 

                                                 

(1)talks-change-climate-un-at-last-at-http://arabic.euronews.com/2011/12/11/deal  :2012/04/11 تاريخ االطالع. 

(2 )http://forum.koora.com/f.aspx?t=27400783  07/05/2011، تاريخ االطالع. 

http://arabic.euronews.com/2011/12/11/deal-at-last-at-un-climate-change-talks%20%20تاريخ%20الاطلاع:%202012/04/11
http://forum.koora.com/f.aspx?t=27400783


  الفصل األول                                                             املشكلة البيئية: املفهوم_املصادر_والتطورالفصل األول                                                             املشكلة البيئية: املفهوم_املصادر_والتطور
 

- 55 - 

 

، وتهدف هذه االتفاقية الى في مدينة رامسار االيرانية 1971 فبراير 2برمت هذه االتفاقية بتاريخ أ
 (1) .والبحرية والسيما الطيور المائيةحماية االراضي الرطبة باعتبارها موطنا مهما للكائنات البرية 

 :1972راث الثقافي والطبيعي المنعقدة في باريس االتفاقية المتعلقة بحماية الت-1-3
ديسمبر  17، ودخلت حيز التنفيذ في 1972نوفمبر عام  16في باريس في  عقدت هذه االتفاقية 

نشاء لجنة حكومية بمنظمة إ، وقد تم تراث الطبيعي ذي القيمة العالمية، وتهدف الى حماية ال1975
وتعمل على التراث العالمي " تتولى حصر التراث العالمي اليونسكو لحماية هذا التراث تسمى " لجنة 

طراف والجهات ق تموله األنشاء " صندوق التراث العالمي " وهو صندو إ، كما تم حمايته والحفاظ عليه
ن بهدف ، ومهمته تقديم مساعدات مالية وقروض ومعدات ودراسات وبرامج تدريب للعامليالمعنية

 (2) .حماية هذا التراث العالمي
 :1989اتفاقية بازل الخاصة بنقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود الدولية -1-4
، وتعد من المعاهدات الدولية 1989مارس  22بازل السويسرية في  برمت هذه االتفاقية في مدينةأ

ابة على نقل الرقول اتفاقية دولية في مجال أ، وهي بيئة من التلوث بالنفايات الخطرةالتي تكفل حماية ال
، وقد حضرها ووقع على لمعاهدات الدولية متعددة االطرافيضا من اأ، وتعتبر النفايات الخطرة

 (3) دولة. 161عمال الختامية للمؤتمر ما يقارب األ
  :1994االتفاقية الدولية لمكافحة التصحر لعام -1-5
وقد  ر،ة البيئة من التصحوتهدف لحماي 1994اكتوبر  14برمت هذه االتفاقية في باريس بتاريخ أ

  (4) .بموجب مرسوم رئاسي 1996االتفاقية الدولية لمكافحة التصحر في ماي  ىصادقت الجزائر عل
  :االتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة الهوائية-2

شأن برام العديد من االتفاقيات الدولية في هذا الإتبلورت الجهود الدولية لحماية البيئة الهوائية في 
 همها:أ 
 1960نشطة الطاقة النووية المنعقدة في باريس عام أاتفاقية المسؤولية المدنية عن -2-1

 :1963واالتفاقية المكملة لها المنعقدة في بروكسل 

                                                 

األكاديمية العربية للعلوم،  ، البعد البيئي،2ستدامة، مجل التنمية المأ، الموسوعة العربية من الحياة االرضية والتنوع الحيوي عصام البدري،  ( 1)
 .107ص:  ،2006بيروت، 

األكاديمية العربية للعلوم،  ، مقدمة عامة،1جل التنمية المستدامة، مأالموسوعة العربية للمعرفة من ، الحياة الفطرية ،محمد احمد البواردي ( 2)
 .221ص:   ،2006بيروت،

 ، مقدمة عامة،1جل التنمية المستدامة، مأالموسوعة العربية للمعرفة من  ،المخلفات الخطرة بو السعود،أنفيسة حمد الباسل اليوسفي، أ ( 3)
 . 384، ص:2006األكاديمية العربية للعلوم، بيروت،

 .61، ص:2000 ، مطبعة النجاح، الجزائر،الرهانات البيئية في الجزائراحمد ملحة،  ( 4)
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، وتهدفان الى ضمان منح ظمة التعاون والتنمية االقتصاديةبمعرفة من عداد هاتين االتفاقيتينإ تم 
، وفي نفس الوقت ضمان ون بضرر من جراء الحوادث النوويةصابتعويض عادل لألشخاص الذين ي

 عاقة استخدام الطاقة النووية لألغراض السلمية.   إ عدم 
اتفاقية فيينا الخاصة بالمسؤولية المدنية عن االضرار الناشئة من استخدامات الطاقة -2-2

 :1963النووية لألغراض السلمية 
ت حيز ودخل 1963ماي  21برام هذه االتفاقية بتاريخ إعلى  شرفت الوكالة الدولية للطاقة الذريةأ

، وتهدف هذه االتفاقية الى تحديد المسؤولية عن االضرار الناشئة عن 1977نوفمبر  12التنفيذ في 
 استخدامات الطاقة النووية لألغراض السلمية.

 :1979اتفاقية التلوث بعيد المدى للهواء عبر الحدود والمنعقدة في جنيف -2-3
في نطاق اللجنة االقتصادية االوروبية  1979نوفمبر عام  13تم التوقيع على هذه االتفاقية بتاريخ 

، حيث تلزم الدول االطراف باتخاذ لبيئة المحيطة به من تلوث الهواءوتهدف الى حماية االنسان وا
 االجراءات الالزمة للحد والتقليل التدريجي لتلوث الهواء.

 :1980ة بشأن حماية الغالف الجوي لألرض قمة الهاي الدولي-2-4
رئيس دولة  24، وقد حضرها 1980نة الهاي الهولندية في مارس عقدت هذه االتفاقية في مدي

 ، وتهدف لحماية الغالف الجوي لألرض من الملوثات مختلفة المصادر.وحكومة
 عديالته:وت 1987وبروتوكول مونتريال  1985اتفاقية فيينا لحماية طبقة االوزون -2-5

كدت االبحاث العلمية تدهور طبقة االوزون بسبب استخدام وبث مادة الكلوروفلوروكربون، قرر أن أبعد 
تشكيل لجنة خاصة من الخبراء  1981في دورته التاسعة سنة  UNEPبرنامج االمم المتحدة للبيئة 

دولية لحماية طبقة االوزون ، إلقرار مشروع اتفاقية منظمة دولية 11دولة و 53نيين من القانونيين والف
 وبروتوكول تنفيذي لها بشأن مركبات الكلوروفلوروكربون.

عقد مؤتمر " فيينا " إلبرام اتفاقية عالمية  1985مارس  22الى  18ففي فيينا في النمسا في الفترة من 
كن من إقرار ، فانه لم يتمقرار هذا المؤتمر لهذه االتفاقيةلحماية طبقة االوزون ولكن على الرغم من إ

نما وكول مركبات  الكلوروفلورو كربون بروت تخذ قرارا ينص على مواصلة الجهود الدولية إلقرار هذا إ، وا 
 .1987البروتوكول في غضون عام 

ن المواد المستنفذة لطبقة االوزون فقد نص أوتعديالته بش 1987مونتريال لعام ما بالنسبة لبروتوكول أ
ن انبعاث المواد المستنفذة لألوزون المتمثلة في أروتوكول يعترفون بطراف هذا البأ نأفي دباجته 

االوزون ن تؤدي الى استنزاف كبير لطبقة أ، يمكن فلورو كربون على المستوى العالميمركبات الكلورو 
ة والبيئة العالمية  ن تنتج عنه آثار ضارة للصحة البشريأ، االمر الذي يحتمل خرآو الى تعديلها بشكل أ

تتمل في  ،نشاء آلية ماليةإ، وتم بروتوكول على حماية طبقة االوزون طراف هذا الأيصمم  ولذلك
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نشاجل اإلأ صندوق متعدد االطراف ألغراض توفير التعاون المالي والتقني من ء متثال لتدابير الرقابة وا 
 (1) .حكام هذا البروتوكول ومراجعتهاأجتماع لألطراف لمتابعة تنفيذ إ
 :1997نبعاث الغازات الضارة بالبيئة لعام إتو في اليابان لخفض اتفاقية كيو -2-6

المنعقدة لحماية البيئة في سياق المساعي التي جرت والمعالجات التي اقترحت خالل المؤتمرات الدولية 
موقعيه على  ،سمهاإكيوتو اليابانية والمعروف بفي مدينة  1997تفاق الذي وقع عام لزم اإلأ، الهوائية

من المستويات التي كان   %5ي النبعاث الغازات الضارة بالبيئة بمعدل يزيد على خفض جماع
لكي تكون التغييرات التي تطرأ على   2012الى غاية  2008وذلك بحلول  1990معمول بها عام 

نه لم يصادق على هذا الى أشارة ، وتجدر اإلالمناخ ضمن حدود يمكن تحملها والتأقلم معها
  (2) دان من البلدان الصناعية الكبرى في العالم.البروتوكول سوى بل

 االتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة البحرية -3
ضرار التي ، والتعويض عن األلحماية البيئة البحرية من التلوثبرمت العديد من االتفاقيات الدولية أ

هم هذه االتفاقيات أ من اءات الوقائية في منع حدوث الضرر، و جر ذا لم تفلح اإلإتحدث من جرائه 
 نذكر:

 : 1954االتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار بالزيت -3-1
 يوليو من العام نفسه 26سريانها في  أوبد 1954ماي عام  12برمت هذه االتفاقية في لندن بتاريخ أ
وتهدف هذه االتفاقية وتعديالتها الى منع تلوث البحار  1971، 1969، 1962عوام أ في  لتدعو 
 ناشئ عن التفريغ العمدي للنفط من السفن في مناطق معينة بالذات.ال
 :1958تفاقية جنيف الخاصة بأعالي البحار إ-3-2

و النفايات أعالي البحار من التلوث بالنفط أ تهدف هذه االتفاقية لحماية البيئة البحرية في مناطق 
 المشعة.

ضرار الناشئة عن التلوث بالنفط األالخاصة بالمسؤولية المدنية عن االتفاقية الدولية -3-3
 :1969بروكسل 

 1967ية توري كانيون عام البحرية بسبب غرق الناقلة الليب نظرا ألضرار الجسيمة التي لحقت بالبيئة
مام السواحل الجنوبية إلنجلترا وتعرض البيئة البحرية ألضرار جسيمة فقد حرصت المنظمة البحرية أ

في العاصمة البلجيكية  1969نوفمبر عام  28الى  10ي الفترة من الدولية على عقد مؤتمر دولي ف
ن ، وتهدف هذه االتفاقية الى منح تعويض مالئم لألشخاص الذين يصيبهم ضرر ناجم عبروكسل

                                                 

 .44ص: ،رهمرجع سبق ذكاحمد ملحة،  ( 1)
، طاكسيج كوم 19العدد  مجلة فكر ومجتمع، االتصال البيئي ودوره في حماية البيئة مع االشارة الي جهود الجزائر،جميلة اوشن،  ( 2)

 .145، ص:2014 ،الجزائرللدراسات والنشر والتوزيع، 
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 ، وتوحيد القواعد القانونية واإلجراءات الدولية التي تطبق علىو تصريفه من السفنأتسرب الزيت 
 .1975ماي  16االتفاقية بتاريخ  هسريان هذ أ، وقد بدشأنالمسؤولية المدنية في هذا ال

ضرار التلوث البحري بالنفط أة بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن االتفاقية الدولية المتعلق-3-4
 :1971لعام 

، على قرار يدعو فيه برام االتفاقية سالفة الذكرإعنه والذي تمخض  1969وافق مؤتمر بروكسل لعام 
صندوق دولي لتعويض  بإنشاءتفاقية دولية خاصة إ إلعدادالى عقد مؤتمر دولي  المنظمة البحرية

 و صرف النفط من السفن.أعن تسرب  ةالناشئضرار األ
عن توقيع االتفاقية  وأسفر 1971ديسمبر  18نوفمبر الى  29نعقد هذا المؤتمر في الفترة من إوقد 

 الناشئ عن التلوث بالنفط. صندوق دولي للتعويض عن الضرر بإنشاءالدولية الخاصة 
 لمنع التلوث البحري باإلغراق من السفن والطائرات:  1972وسلو لعام أتفاقية إ-3-5
نتهى ا  و  لمناقشة مشكالت تلوث البيئة البحرية 1971كتوبر عام أوسلو بالنرويج في أد المؤتمر في نعقإ

، وتم توقيع ن السفن والطائراتم باإلغراقتفاقية خاصة بمنع التلوث البحري إالمؤتمرون الى عقد 
 .1972فبراير عام  15االتفاقية بتاريخ 

 :1973االتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري الذي تتسبب فيه السفن -3-6
، كانتا تقتصران على تنظيم ومعالجة 1969وبروكسل لعام  1954ندن لعام ن اتفاقيتي لنظرا أل

 ةمايحن مفهوم أ، كما قط دون غيره من الملوثات االخرى فحاالت التلوث البحري الناجمة عن النفط 
يتطور من الناحية الفنية والقانونية ...، هذا ما دفع المنظمة البحرية الدولية الى  أالبيئة البحرية قد بد

، والذي وافق على بروتوكول يسمح 1973نوفمبر  2اكتوبر الى  18عقد مؤتمر لندن في الفترة من 
على باقي الملوثات الضارة  1969تفاقية بروكسل لعام إلمنصوص عليها في بيق االجراءات ابتط

 .الدولية سلطة تحديد هذه الملوثات، ومنح المنظمة البحرية االخرى 
 :1982تفاقية قانون البحار المنعقدة في مونتجو إ-3-7
، حيث تمكن 1982لمؤتمر االمم المتحدة لقانون البحار عام  11برام هذه االتفاقية في الدورة إتم 

طلق عليها " اتفاقية االمم المتحدة لقانون أالتوصل لالتفاقية الدولية التي  المؤتمرون بعد جهد كبير من
لتزام الدولي والتي عالجت موضوعات قانون البحار وأرسلت المبادئ القانونية الرئيسة لإل البحار"

 .بحماية البيئة البحرية من التلوث
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 : االول ة الفصلخالص

 
ن مشكلة البيئة تنقسم أمن خالل مفهوم المشكلة البيئية واإلطار المفاهيمي المرتبط بها يتبين         
و استنزاف الموارد أالتلوث البيئي  ى ما في مجر إنواعها تنصب أن جميع أذ إ ،ساسيينأشقين  ىال

ن أذ إزاف الموارد الطبيعية ( ويعد االقتصاد جوهر مشكلة البيئة بشقيها )تلوث البيئة أو استن ،الطبيعية
وتصرفاته وسعيه  هبسلوكياتنسان فاإل ،النشاط االنساني واالقتصادي سبب رئيسي لهذه المشكلة

حاجات االفراد والمجتمعات وتنوعها  وازديادشباع رغباته وحاجياته المختلفة والمتنوعة المستمر إل
 .دية زادت معدالت التنمية والنمووالتوجه الكبير نحو تحقيق الرفاهية االقتصا ختالفهاوا  
الموارد  استنزافمما أدى الى تزايد استخدام الموارد الطبيعية وبكثافة في العملية االنتاجية وبالتالي  

ثار الخارجية غير المرغوب فيها لألنشطة الت النفايات والمخلفات وظهور اآلالطبيعية وارتفاع معد
 .ية وغيرهااالقتصادية الصناعية والزراعية والخدم

عندما تعجز هذه االنظمة  أن مشكلة البيئة تبدإنظمة البيئية وعليه فالكثير من األ نهارتإوهكذا     
حجم المخلفات، واآلثار السلبية لألنشطة االقتصادية، وعدم قدرتها على تدويرها ذاتيا  متصاصإعن 

  .مما يتسبب في تدهور جميع مكونات البيئة من ماء وهواء وتربة
صبحت تهدد االنسان أ ىالسطح حت ىثارها الخطيرة تطفو علآخذت أوتفاقمت مشكلة البيئة و     

يجاد الحلول لها والبحث عن إجلها القمم العالمية والمؤتمرات وتزايد االهتمام بوصحته وعقدت أل
دراج إحد سواء بضرورة  ىليات الكفيلة بتحقيق ذلك واقتنعت جميع الدول المتقدمة والمتخلفة علاآل

       .البعد البيئي في التنمية لتصبح تنمية مستدامة
    



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الفصل الثاين:الفصل الثاين:
  

 التعامل مع المشاكل البيئية  آليات

  طار التنمية المستدامةإفي 
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 تمهيد:

قليمي ومحلي أتعاني جميع الدول في جميع      نحاء العالم من المشاكل البيئية والتي لها بعد عالمي وا 
ونظرا لذلك سعت جميع الدول الى حماية البيئة وتحقيق  األول،همها في الفصل أ سبق ذكر  والتي

 االستنزاف.التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية وحمايتها من 
لتصدي للمشاكل البيئية ومواجهتها للتقليل من لليات الكفيلة اآل يتحقق إال من خالل توفر وذلك ال    
والسؤال المطروح في  ضرار التي تلحق بمكونات البيئة من ماء وتربة وهواءلوخيمة ومعالجة األثارها اآ

على تلك اآلليات االقتصادية ألهميتها  مع التركيز تهذا الفصل هو في ماذا تتمثل هذه اآلليا
رتباطها بمجال الدراسة ق حماية تتحق ذ الإكما يجب تسليط الضوء قبل ذلك على التنمية المستدامة  وا 

 .البيئة بدونها وهو مضمون هذا الفصل
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 التنمية المستدامةطار إفي : حماية البيئة  المبحث األول
 هتمام بحل مشاكلها المختلفةد الوعي بضرورة حماية البيئة واإلشهدت نهايات القرن العشرين تزاي     

االقتصادية الالزمة جراءات القانونية و تخذت كل االلذا ا ،على مستقبل األجيال القادمةلم لها من تأثير 
التقليل من هذه اآلثار على كل المستويات، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمختلف للحد و 
 أبعادها.

 النظري للتنمية المستدامةالفكري و  االطار :المطلب االول
تطور قد جاء نتيجة الرن الماضي، و تدامة الى ثمانينات القيرجع ظهور مصطلح التنمية المس     

خاصة االقتصادية منها دون األخذ باالعتبار مطلب حماية البيئة لذلك السريع في مختلف المجاالت و 
طار المحافظة على بيئة إالتطور لكن في مستدامة ال تتعارض مع التنمية و  ظهرت الحاجة الى تنمية

 نظيفة.  
 التاريخي ة وتطورهالمستداممفهوم التنمية :  الفرع االول

العقد الماضي من القرن العشرين في العمل التنموي البيئي على مستوى العالم بسيادة مفهوم تميز 
والذي تمت صياغته ألول مرة خالل تقرير  Développement Durableالتنمية المستدامة 

برئاسة وزيرة النرويج عن اللجنة العالمية للتنمية والبيئة  1987)مستقبلنا المشترك( الذي صدر عام 
 السابقة جروهارلم برونتدالند.

 اوال :السياق التاريخي لظهور التنمية المستدامة 
  (1) وفيما يلي نوضح التسلسل التاريخي لبروز فكرة التنمية المستدامة:

( حيث تم فيه دراسة وضعية البيئة في العالم، وقد أعتبر UICN: أنشئ االتحاد العالمي للبيئة )1950
 هذا التقرير رائدا في مجال المقاربات الراهنة المتعلقة بالمصالحة بين االقتصاد والبيئة.

: إنشاء نادي روما الذي جمع عدد من رجال االعمال ودعا الى ضرورة إجراء أبحاث تخص 1968
 مجاالت التطور العلمي لتحديد حدود النمو في الدول المتقدمة.

ال أعد من طرف مجموعة من الباحثين حول تطور المجتمع : نادي روما ينشر تقريرا مفص1972
وكان من أبرز نتائجه هو  2100البشري وعالقته باستغالل الموارد الطبيعية ونشر توقعات حتى سنة 

 وذلك بسبب المشاكل البيئية. 21أن مصادر النمو االقتصادي في العالم سوف تنهار خالل القرن 
حول البيئة في ستوكهولم حيث تم عرض مجموعة من القرارات : إنعقاد قمة األمم المتحدة 1972

 الخاصة بالتنمية االقتصادية وضرورة الترابط بين البيئة والمشاكل االقتصادية.

                                                 

 امية للموارد المتاحة جامعةنمية المستدامة والكفاءة االستخدالت :، الملتقى الدولي حولشكالية التنمية المستدامة وأبعادها، إعماري عمار (  1)
 .36، ص: 2008افريل  07/08سطيف، الجزائر، يومي  
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( تم فيه مناقشة كيفية حماية األحياء AME: إتفاق متعدد الجوانب حول البيئة في واشنطن )1973
 النباتية والحيوانية المهددة باالنقراض.

 : إجراء إتفاق فيينا وبروتوكول مونتريال يهدف الى حماية طبقة االوزون.1978
( وتم فيه إقتراح مصطلح UICN: أعد تقرير حول االستراتيجية الدولية للمحافظة على البيئة )1980

 التنمية المستدامة.
ئية ووثائق : وضع برنامج األمم المتحدة تقريرا عن حالة البيئة العالمية، تضمن بيانات إحصا1982

 علمية تؤكد الخطر المحيط بالبيئة.
العالمي للطبيعة من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة يهدف لتوجيه وتقييم أي  ق: إقرار الميثا1982

 (1) نشاط بشري يؤثر على البيئة.
 : تقديم تقرير بعنوان "مستقبلنا المشترك" أو كما يعرف بتقرير برونتدالند من طرف اللجنة1987

 الدولية للبيئة والتنمية التابعة لألمم المتحدة، وتم فيه بلورة تعريف دقيق لمصطلح التنمية المستدامة.
، تم فيه 21: إنعقاد مؤتمر قمة االرض بريو دي جانيرو بالبرازيل أو كما يعرف بأجندة القرن 1992

ابلة لالستمرار ومالئمة تخصيص االستراتيجيات والتدابير للحد من التآكل البيئي في إطار تنمية ق
 بيئيا.

: إنعقاد المؤتمر الدولي لحقوق اإلنسان بفيينا، وأكد على حقوق الشعوب في الحصول على 1993
 بيئة نظيفة وتنمية حقيقة.

( بالقاهرة، يهدف الى مكافحة التصحر CIPD: إنعقاد المؤتمر الدولي حول الشعوب والتنمية )1994
 فاف والتصحر باألخص في إفريقيا.في البلدان التي تعاني من الج

: إنعقاد القمة الدولية للتنمية االجتماعية بكوبنهاجن، تهدف الى محاولة الحد من الفقر والبطالة 1995
 والتهميش االجتماعي.

: إقرار بروتوكول كيوتو باليابان، ويهدف الى الحد من إنبعاث الغازات الدفيئة والتحكم في 1997
 في القطاعات االقتصادية المختلفة. كفاءة إستخدام الطاقة

: إنعقاد مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في جوهانزبورغ بجنوب إفريقيا، وتم فيه التأكيد 2002
 (  2) على االلتزام الدولي بتحقيق التنمية المستدامة.

الحياة وهذا على عودة بروتوكول كيوتو، تم فيه صياغة المزيد من التدابير في جميع مجاالت  :2005
 المستوى المحلي والوطني والقاري والدولي، ووقعت روسيا على هذا البروتوكول.

                                                 

 .37-36: ص ، صمرجع سبق ذكره ، عماري عمار (  1)
(2) Alain Jounot , 100 questions pour comprendre et agir le  développement durable , édition afnor, 

France,2004 ,P : 54.  
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 ا: إنعقاد مؤتمر القمة لتغير المناخ في كوبنهاغن وحمل شعار "من أجل تنمية خضراء أحمو 2009
لى الصعيد كوكب األرض" تم فيه إعالن حالة الطوارئ لحماية الكوكب، ويجد المتتبع لتاريخ التنمية ع

العالمي واإلقليمي أنه طرأ تطور مستمر وواضح على التنمية بوصفها مفهوما ومحتوى، وكان هذا 
التطور استجابة واقعية لطبيعة المشكالت التي تواجهها المجتمعات، وانعكاسا حقيقيا للخبرات الدولية 

احل رئيسية لتطور مفهوم التي تراكمت عبر الزمن في هذا المجال، وبشكل عام يمكن تمييز أربعة مر 
التنمية ومحتواها في العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى وقتنا الحاضر، والجدول التالي يبين 

 هذه المراحل :
 : تطور مفهوم التنمية ومحتواها منذ الحرب العالمية الثانية 1.2جدول رقم           

 
المبدأ العام للتنمية 
 بالنسبة لإلنسان 

محتوى التنمية ودرجة  سلوب المعالجة ا
 التركيز 

 المرحلة  مفهوم التنمية  الفترة الزمنية بالتقريب

االنسان هدف 
التنمية )تنمية من 

 جل االنسان(أ

معالجة كل 
جانب من 
الجوانب معالجة 
مستقلة عن 
الجوانب االخرى 
)افتراض عدم 
وجود تأثيرات 
متبادلة بين 

الجوانب 
 مجتمعة(

بير ورئيس هتمام ك*إ 
 بالجوانب االقتصادية 

هتمام ضعيف *إ 
 بالجوانب االجتماعية 

همال الجوانب *إ 
 البيئية 

نهاية الحرب العالمية 
الثانية/منتصف ستينيات 

 20القرن 

النمو  –التنمية 
 االقتصادي

1 

االنسان هدف 
التنمية /تنمية من 

 جل االنسان /أ
االنسان وسيلة 
التنمية /تنمية 

 االنسان .

جة كل معال
جانب من 
الجوانب معالجة 
مستقلة عن 
الجوانب االخرى 
)افتراض عدم 
وجود تأثيرات 
متبادلة بين 

الجوانب 
 مجتمعة(

*اهتمام كبير ورئيس 
 بالجوانب االقتصادية 

هتمام متوسط *إ 
 بالجوانب االجتماعية 

همال الجوانب *إ 
 البيئية

منتصف ستينيات / 
منتصف سبعينات 

 20القرن 

مو الن –التنمية 
 االقتصادي

 +التوزيع العادي

2 

.../… 
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.../… 
االنسان هدف 

مية من التنمية /تن
 جل االنسان /أ

االنسان وسيلة 
التنمية /تنمية 

االنسان /االنسان 
صانع التنمية 

تنمية بواسطة /
 االنسان. 

معالجة كل 
جانب من 
الجوانب معالجة 
مستقلة عن 
الجوانب االخرى 
)افتراض عدم 
وجود تأثيرات 

تبادلة بين م
الجوانب 
 مجتمعة(

هتمام كبير ورئيس إ *
 بالجوانب االقتصادية 

بالجوانب كبير هتمام إ *
 االجتماعية 

 *إهتمام متوسط
 الجوانب البيئية

/  سبعيناتالمنتصف 
منتصف ثمانينيات 

 20القرن 

 –التنمية الشاملة 
االهتمام بالجوانب 

االقتصادية 
واالجتماعية والبيئية 

 بالمستوى نفسه 

3 

االنسان هدف 
التنمية /تنمية من 

 جل االنسان /أ
 االنسان وسيلة

التنمية /تنمية 
االنسان /االنسان 

صانع التنمية 
تنمية بواسطة /

 االنسان.

معالجة كل 
جانب من 
الجوانب معالجة 

عن  تكاملية
الجوانب االخرى 
)افتراض عدم 
وجود تأثيرات 
متبادلة بين 

الجوانب 
 مجتمعة(

رئيس هتمام كبير و *إ 
 بالجوانب االقتصادية 

بالجوانب  كبيرهتمام *إ 
 االجتماعية 

الجوانب ب تمام كبيره*إ 
 البيئية

النصف الثاني من 
 20ثمانينات القرن 
 وحتى وقتنا الحاضر.

 –التنمية الشاملة 
االهتمام بالجوانب 

االقتصادية 
 واالجتماعية والبيئية

 بنفس المستوى 

4 

 
، دار التنمية المستدامة فلسفتها واساليب تخطيطها وادوات قياسهاة ابو زنط، ماجد عثمان محمد غنيم،:المصدر

 .34ص: ،2010، االردنصفاء للنشر والتوزيع، 
 

الجدول السابق يتضح لنا أن المنحى الذي سلكه مفهوم التنمية من خالل االربع مراحل من         
تمام بالجانب االجتماعي في المرحلة الثالثة كان فيه االهتمام دائما بالجانب االقتصادي، ثم بدأ االه

حيث أنه كان ضعيفا في المرحلتين االولى والثانية، أما الجانب البيئي فكان االهتمام به ضعيفا في 
المراحل الثالثة األولى ثم بدأ به اإلهتمام بدرجة كبيرة في المرحلة الرابعة حينما ظهر مفهوم التنمية 

 المستدامة.  
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 تعريف التنمية المستدامةثانيا : 
مفهوم التنمية المستدامة منهجا متكامال ألنه يجمع مابين االقتصاد، البيئة والمجتمع دون الفصل  يشكل

بينهما فاألهداف االقتصادية واالجتماعية والبيئية تصب كلها في هدف واحد وهو المحافظة على 
ويمكن  حسب توجه الباحثين والمختصين، التنمية المستدامة وكثرت فتعاري تعددتاألجيال، ولذلك 

  ذكر بعضها كما يلي: 
يعد تعريف اللجنة العالمية للبيئة والتنمية و  :تقرير اللجنة العالمية للبيئة والتنمية المستدامة-أ

 1987الصادر عام  المشهور بتقرير برونتدالند هاالذي ورد في تقرير و  فشهر التعاريأبرز و المستدامة أ
تلك التنمية التي تلبي حاجات  والذي عرف التنمية المستدامة على أنها"  قبلنا المشترك" مست بعنوان

   (1).جيال في المستقبل على تلبية الحاجات الخاصة بهان تمس قدرة األأالحاضر دون 
التي تهتم بتحقيق التنمية  تلك نهاأالتنمية المستدامة بالبنك الدولي عرف  :البنك الدولي تعريف –ب
القادمة وذلك لضمان ثبات  لألجيالتاحة نفس الفرص الحالية إنتاجه إيضمن  افؤ المتصل الذيالتك
  (2). زيادته المستمرة عبر الزمن وأس المال الشامل أر 
المختص بدراسة  1992حصر تقرير الموارد العالمية الذي نشر سنة  :تقرير الموارد العالمية – ج

تعريف للتنمية المستدامة وتم تصنيف هذه التعاريف ضمن  20 بما يقار موضوع التنمية المستدامة 
  (3) :حسب الموضوع المراد بحثه كما يلي ساسيةأربع مجاميع أ
  :تعريفات ذات طابع اقتصادي -1  

جراء لتقليص مستديم الستهالك الطاقة إن التنمية المستدامة بالنسبة للدول المتقدمة تعتبر أحيث 
ما أاالستهالكية واالنتاجية السائدة  لألنماطداث ميكانيزمات للتغيير الجذري حإوالموارد الطبيعية مع 

جل التخفيض من حدة أبالنسبة للدول المتخلفة فالتنمية المستدامة تعني ترشيد توظيف الموارد من 
 (4) .الفقر ورفع المستوى المعيشي

 
 
 

                                                 

، ترجمة محمد كامل عارف، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون مستقبلنا المشترك، اللجنة العالمية للبيئة والتنمية ( 1)
 .69، ص : 1989واالدب، الكويت، 

 . 45، ص: مرجع سبق ذكرهعماري، ( عمار  2)
 .48ص:  ،المرجع نفسه(  3)
التنمية المستدامة والكفاءة  :الملتقى الدولي حول ،التنمية المستدامة مقاربة اقتصادية في اشكالية المفاهيم واالبعاد ،بوعشة مبارك(  4)

 . 32، ص: 2008افريل  07/08، يومي امية للموارد المتاحة جامعة سطيف، الجزائراالستخد
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نسانيت-2 تدامة تهدف الى االستمرار ية المسن التنمإال فهذا المج في :عريفات ذات طابع اجتماعي وا 
نشاء  والنمو المدارس وتوفير السكاني وتقليص الهجرة نحو المدن من خالل تحقيق الرعاية الصحية وا 

 مناصب الشغل. 
مثل للموارد الطبيعية )االرض ستخدام األالتنمية المستدامة تمثل اإل :تعريفات متعلقة بالبيئة-3

 .من الغذاء نتاج العالميوالماء( لزيادة اال
التنمية المستدامة هي التي تعتمد على التقنيات النظيفة وغير  :تعريفات متعلقة بالجانب التقني-4

قل أقل قدر ممكن من الطاقة والموارد الطبيعية وتنتج أوتستخدم ، والمحيط في الصناعة المضرة بالبيئة
 (1) .اث غازي ملوث وضار بطبقة االوزون نبعإ
الفاو" التنمية المستدامة " عرفت منظمة ذية والزراعة لألمم المتحدة " الفاو" :تعريف منظمة االغ-د

كما يلي: التنمية المستدامة هي إدارة وحماية قاعدة الموارد الطبيعية وتوجيه التغير التقني والمؤسسي 
ستمرار إرضاء الحاجات البشرية لألجيال الحالية والمستقبلية، وأن تلك التنمية  بطريقة تضمن تحقيق وا 

المستدامة ) في الزراعة والغابات والمصادر السمكية ( تحمي االرض والمياه والمصادر الوراثية النباتية 
بالبيئة وتتسم بأنها مالئمة من الناحية الفنية ومناسبة من الناحية االقتصادية  روالحيوانية وال تض

 (2)ومقبولة من الناحية االجتماعية. 
 : مية المستدامةلتعريف المادي للتنا-ه

، وضعوا تعريفا ضيقا لها نمية المستدامة أقرب الى التحديدرغبة من بعض المؤلفين في جعل مفهوم الت
، ويؤكد هؤالء المؤلفين على ضرورة استخدام الموارد جوانب المادية للتنمية المستدامةينصب على ال

ة " تؤدي الى تناقص جدواها " المتجدد وأو تدهورها أالطبيعية المتجددة بطريقة ال تؤدي الى فنائها 
و غير متناقص من الموارد أ، مع المحافظة على رصيد ثابت بطريقة فعالة بالنسبة الى االجيال المقبلة

 (3) الطبيعية مثل التربة والمياه الجوفية والكتلة البيولوجية.

فظ على البيئة ويقلل تعرف على أنها: مجموعة من الوسائل والطرق لخلق نمو إقتصادي يحا كما   
من مستويات الفقر دون أن يدمر مصادر الطبيعة وقدرتها في المدى القصير على حساب تنمية 

 (4)طويلة المدى.

                                                 

، 2009، العدد االول، سوريا، 25جلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية، مم ،التخطيط من اجل التنمية المستدامةسليمان مهنا، ريدة ديب،  ( 1)
 . 20ص: 

  .56، ص: مرجع سبق ذكرهدوناتو رومانو،  ( 2)
امية للموارد المتاحة جامعة سطيف، التنمية المستدامة والكفاءة االستخد :الملتقى الدولي حول ،: من النمو الى التنميةالتنميةنبيلة فاللي،  ( 3)

 .231 :، ص2008افريل  07/08، يومي رالجزائ
الملتقى الوطني ، المؤسسة الصناعيةبالمستدامة دور اسلوب االنتاج االنظف في تحقيق التنمية ، مقيمح صبري، بوعنان نورالدين ( 4)

 .01: ، ص2008نوفمبر  11/12، جامعة سكيكدة، الجزائر، يومي ةالخامس حول اقتصاد البيئة وأثره على التنمية المستدام
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أنها التوفيق بين وقد عرف القانون الجزائري التنمية المستدامة على : تعريف المشرع الجزائري – ه
طار تنمية تلبي إدراج البعد البيئي في أي إ، البيئةية قابلة لإلستمرار وحماية جتماعتنمية إقتصادية وا  

 (   1)ت األجيال الحاضرة والمستقبلية.حاجا
ن التنمية المستدامة هي تنمية تستجيب لمختلف رغبات أومن خالل التعاريف السابقة يتضح ب     

جوانبها الثالثة  نها مستمدة منأ، و ودون رهن مستقبل األجيال القادمةاالنسان مع المحافظة على البيئة 
 .عدالة االجتماعية، حماية البيئة، الفعالية االقتصاديةوهي : ال
 هداف ومبادئ التنمية المستدامةأثالثا : 
التنمية المستدامة من خالل آلياتها ومحتواها الى تحقيق مجموعة من األهداف التي يمكن تسعى 

 (2) تلخيصها فيما يلي:
تحاول عملية التنمية المستدامة من خالل عمليات التخطيط  :تحقيق نوعية حياة أفضل للسكان-1

جتماعيا ونفسيا وروحيا عن  وتنفيذ السياسات التنموية لتحسين نوعية السكان في المجتمع إقتصاديا وا 
 طريق التركيز على الجوانب النوعية للنمو وليس الكمية وبشكل عادل ومقبول.

لمستدامة على العالقة بين نشاطات االنسان والبيئة وتتعامل تركز التنمية ا: إحترام البيئة الطبيعية-2
مع النظم البيئية ومحتواها بطريقة رشيدة، وتعمل على تطوير هذه العالقة لتصبح عالقة تكامل 

نسجام.  وا 
وتنمية إحساسهم بالمسؤولية إتجاههم وحثهم على تعزيز وعي السكان بالمشكالت البيئية: -3

اد حلول مناسبة لها من خالل مشاركتهم في إعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم برامج المشاركة الفاعلة في إيج
 ومشاريع التنمية المستدامة.

ستخدام عقالني للمواردتحقيق -4 تتعامل التنمية المستدامة مع الموارد الطبيعية على  :إستغالل وا 
خدامها وتوظيفها بشكل أنها موارد محدودة لذلك تحول دون إستنزافها أو تدميرها وتعمل على إست

 عقالني.
تحاول التنمية المستدامة توظيف التكنولوجيا الحديثة ربط التكنولوجيا الحديثة بأهداف المجتمع : -5

بما يخدم أهداف المجتمع، من خالل توعية السكان بأهمية التقنيات المختلفة في المجال التنموي 
نوعية الحياة للمجتمع دون أن ينجم عن ذلك مخاطر وكيفية اإلستخدام المتاح والجديد منها في تحسين 

 وآثار بيئية سالبة.
بطريقة تالئم إمكانياته وتسمح  : إحداث تغيير مستمر ومناسب في حاجات وأولويات المجتمع-6

بتحقيق التوازن الذي بواسطته يمكن تفعيل التنمية، والسيطرة على جميع المشكالت البيئية ووضع 
 .الحلول المناسبة لها

                                                 

 مرجع سبق ذكره.، 04المادة  ،تعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامةالم، 10-03القانون رقم  ( 1)
 .29-28ص:  ص ،مرجع سبق ذكره عثمان محمد غنيم، ماجدة ابوزنط، ( 2)
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إن العالقة بين النمو االقتصادي من جهة والبيئة من جهة أخرى هي التي حددت المبادئ االساسية 
 (  1) التي قام عليها مفهوم التنمية المستدامة ومحتواها وهذه المبادئ هي :

إن المحافظة على البيئة والتفاعل : االندماج بين الجوانب البيئية، االجتماعية واالقتصادية-أ     
لسليم معها يتماشى وأهداف التنمية االقتصادية المتمثلة في رفع مستوى المعيشة الذي ال يمكن تحقيقه ا

إال عبر االستغالل المنظم والرشيد لمصادر الثروة والموارد المتاحة، ويستند العنصر االقتصادي الى 
خالل استغالل الموارد  المبدأ الذي يقضي بزيادة رفاه المجتمع الى أقصى حد والقضاء على الفقر من

 الطبيعية بشكل عقالني.
يتمثل هذا المبدأ في حماية الكائنات  :جي والحفاظ على الموارد الطبيعيةحماية التنوع البيولو -ب    

الحية النباتية والحيوانية من اإلنقراض باإلضافة الى منع إستنزاف الموارد الطبيعية وتشجيع إستخدام 
 ة.الطاقات المتجددة النظيف

قبل بداية أي مشروع تقوم المؤسسات بدراسة آثاره على البيئة وعلى  ، الوقاية والتخطيط:الحذر-ج   
المدى الطويل، فإذا ترقبت آثارا سلبية فتحاول تعديله أو إلغائه نهائيا إذا كان من الصعب التخلص 

 منها.
فاقيات العالمية والبروتوكوالت تكون الشراكة عن طريق توقيع وتطبيق االت :الشراكة والمشاركة-د    

الخاصة بحماية البيئة في ظل التنمية المستدامة، ويجب على الحكومات االعتماد على االرتباطات 
الثالثية التي تشمل: الحكومة، القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني وغيرها وتنفيذ تدابير 

ية، االقليمية والدولية، أما المشاركة فتكون متضافرة للتصدي لبعض القضايا البيئية سواء منها المحل
 بمساهمة جميع أفراد المجتمع للتصدي للمشكالت البيئية.

يكون هذا عن طريق الحمالت التحسيسية لكيفية الحفاظ على البيئة  :التعليم، التكوين والتوعية-ه    
   (  2)مستويات. باإلضافة الى إدماج البيئة في البرامج التكوينية والتعليمية في كافة ال

 بعاد التنمية المستدامة أالفرع الثاني :    
ة المستدامة ال تركز على الجانب البيئي فقط بل تشمل أيضا الجوانب االقتصادية واالجتماعية التنمي  

فهي تنمية بأبعاد ثالثة تتمثل في البعد االقتصادي، البعد البيئي والبعد االجتماعي وهذه الدعائم 
تكاملة في إطار تفاعلي، يتسم بالضبط والتنظيم والترشيد وال يكفي وصف هذه االبعاد بأنها مترابطة وم

مترابطة معا، بل البد من االشارة إشارة واضحة وصريحة الى أن هذه االبعاد مترابطة ومتداخلة 
 ومتكاملة.

 
 

                                                 
(1) Jean Lue Bourdages  , Le développement durable, Edition Bibliothèque du parlement , Canada , juillet 

1997 ,p p : 7-8. 
(2) Ibid, ,p p  :9-10 . 
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 اوال : البعد االقتصادي    
ستنزاف ا  تلويث لها و  وأيبارها قاعدة للتنمية عتإقتصادي متكامل بإن البيئة هي كيان أوينبع من 

ويتمحور البعد االقتصادي (  1) ،ضعاف فرص التنمية المستقبلية لهاإمواردها يؤدي في النهاية الى ل
للتنمية المستدامة حول االنعكاسات الراهنة والمستقبلية لالقتصاد على البيئة، إذ يطرح مسألة إختيار 

ناعية في مجال توظيف الموارد الطبيعية، لذا فإنه من الضروري أن وتمويل وتحسين التقنيات الص
يكون النمو االقتصادي بشكل يتضمن قيمة األصول البيئية وأهمية المحافظة على الخدمات البيئية 
 االساسية ورأس المال الطبيعي، وبالتالي يتطلب هذا النمو الكثير من ضوابط الحياة االقتصادية مثل:

لتقني، التغير في الهيكل االنتاجي واالستهالكي بالشكل الذي يسمح بالحفاظ على تشجيع التغير ا
المستوى المرغوب من مخزون الموارد النادرة، ووفقا للبعد االقتصادي تعمل التنمية المستدامة على 
تعظيم المكاسب الصافية من التنمية االقتصادية شريطة المحافظة على الخدمات ونوعية الموارد 

عية عبر الزمن، وتشير التنمية المستدامة الى الحد األمثل من التداخل مع دعائمها من خالل الطبي
عملية تكيف دينامكية للبدائل التي تشمل إستبدال رأس المال الطبيعي برأس المال اإلصطناعي الى 

 (2) حد أن االجيال المستقبلية ال تزال تتوارث نفس القدر من رأس المال.
النمو االقتصادي المستدام، كفاءة رأس المال   (3)اآلتية محور البعد االقتصادي: وتمثل العناصر 

شباع الحاجات األساسية، العدالة االقتصادية.  وا 
إذن يمكن القول أن البعد االقتصادي هو تحسين التقنيات الصناعية في مجال توظيف الموارد 

قتصاد على البيئة بهدف التنمية وحماية البيئة الطبيعية، آخذا في الحسبان اآلثار الحالية والمقبلة لإل
 في نفس الوقت.

 البعد االجتماعي  ثانيا:
يمكن تناول البعد االجتماعي من خالل التنمية المستدامة التي تعني تحقيق معدالت مرتفعة من 
قر الرفاهية االجتماعية مع المحافظة على إستقرار معدل نمو السكان، ألن النمو السريع غير المست

يحدث ضغوطا حادة على الموارد الطبيعية وعلى عدم قدرة الحكومات على توفير الخدمات وهذا 
يتناسب عكسيا مع معدالت الرفاهية االجتماعية، كما أن النمو السريع للسكان يحدث مشاكل بيئية 

 (4) كثيرة .

                                                 
(1) Louis Guay , Laval Doucet , Luc  Boutillier , Guy Dedailleul, Les enjeux et les défis du développement   

durable : connaitre , décider et agir  , les presses universitaires  Laval , Canada, 2004 ,p : 12. 
مجلة  ،استراتيجيات وسياسات التنمية المستدامة في ظل التحوالت االقتصادية والتكنولوجية بالجزائر، كربالي بغداد، حمداني محمد(  2)

 .06، ص: 2010، العراق، فيفري 45العلوم االنسانية، العدد 
 . 39، ص: مرجع سبق ذكره ،ماجدة ابوزنط، عثمان محمد غنيم(  3)

(4) Corinne Gendron , Le  développement durable  comme compromis  : la modernisation écologique de 

l’ économie a l’ère de la mondialisation  ,  presses de l’ universités  du Québec , Canada, 2006,p : 187. 
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وير االنتاج وتوسيع ويدعم البعد االجتماعي للتنمية المستدامة مسؤوليات كل القوى في عمليات تط
الثروات، إذ يؤكد علماء االجتماع على متطلبات البيئة التي تحددها الثقافة فمثال الرغبة في إستهالك 
اللحم واألغذية الزراعية يشجع في بعض األحيان القضاء على الغابات وتدهور التربة، في حين الرغبة 

يتم التركيز على إستدامة النظم الثقافية والبشرية في استهالك السمك قد يضر بالبيئة البحرية، لذا فإنه 
 (1)بما فيها قبول نظريات البيئة.

وقد ينظر لإلنسان على أنه المحور الرئيسي للتنمية، وهو وسيلة وهدف في آن واحد، فالتنمية البشرية 
مكن مهي عبارة عن توسيع إختيارات األفراد من خالل توسيع نطاق قدراتهم البشرية على أقصى حد 

يادين اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية والسياسية وفي الم فضل توظيف لهاوتوظيف تلك القدرات في أ
وتتقارب هذه الخيارات بين العيش مدة أطول وبصحة جيدة واكتساب خبرات ومهارات من خالل 

شباع الحاجات االساسية الى ضمان حقوق االنسان والحرية السياسية.  المعرفة، وا 
الجدير بالذكر أنه ليس من السهولة المحافظة على التوازن بين البعد البيئي والبعد االجتماعي  ومن  

أو البشري للتنمية المستدامة، ففيما يرى أنصار البيئة أنه يجب الحذر في إستخدام الموارد الطبيعية 
مون بالتنمية البشرية خوفا من نضوبها، مما يؤثر سلبا على فرص االجيال القادمة بالتنمية، يرى المهت

أن هذا الحذر ال يعد مقبوال للذين يعيشون تحت خط الفقر إذ أن أولوياتهم هي توفير مستوى معيشة 
مناسبة لهؤالء االفراد، وليس الحفاظ على الموارد الطبيعية فحسب، وهنا تظهر ضرورة وجود مؤشرات 

الموارد الطبيعية ودرجة نفاذها، وبالتالي محددة تسمح للدول بتحديد قدرة المجتمعات على إستنزاف هذه 
ضرورة إيجاد توازن بين إستنزاف الموارد المتاحة وحجم السكان ومتطلبات التنمية دون التأثير سلبا في 

  (2) مستوى معيشة األجيال القادمة.
ة المساواة في التوزيع، الحراك االجتماعي، المشارك (3) وفيما يلي أهم عناصر البعد االجتماعي:
ستدامة المؤسسات.  الشعبية، التنوع الثقافي، وا 

 ثالثا: البعد البيئي 
لقد أدت المشاكل البيئية التي ظهرت خالل العقدين الماضيين الى أن يكون هناك قناعة شبه كاملة  

من أن إدارة البيئة بشكل سليم ومتوازن يعد من أبرز العوامل المسببة في تهديد التنمية في الدول، 
فلسفة التنمية المستدامة على حقيقة تقول بأن إستنزاف الموارد الطبيعية التي تعد ضرورة ألي وترتكز 

نشاط زراعي أو صناعي، سيكون له آثار ضارة على التنمية واإلقتصاد بشكل عام، لهذا كان أول بند 

                                                 

 . 09: ، صمرجع سبق ذكره، حمداني محمد، كربالي بغداد(  1)
(2) Corinne Gendron , op-cit ,p p : 189-190 . 

 . 40، ص: مرجع سبق ذكره ،ماجدة ابوزنط، عثمان محمد غنيم ( 3)
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ي دون إستنزاف في مفهوم التنمية المستدامة هو محاولة الموازنة بين النظام االقتصادي والنظام البيئ
  (1) الموارد الطبيعية مع مراعاة األمن البيئي.

وقد أصبح القضاء على الفقر وتحسين توزيع الدخل لصالح ذوي الدخل المنخفض ضرورة ليس فقط   
نما من منظور حماية البيئة وتحقيق التوازن البيئي، وقد كانت  من منظور العدالة االجتماعية فحسب وا 

ا نادي روما وبرنامج األمم المتحدة للتنمية وتقارير برانتدالند قد وضعت خطوات الدراسات التي أعده
تهدف إليجاد إرتباط واضح بين البيئة والتنمية وا عطاء معنى ذي داللة واضحة للتنمية المستدامة وقد 

م النظ (2) أقرت ذلك معظم دول العالم، ويتمحور البعد البيئي حول مجموعة من العناصر تتمثل في :
 االيكولوجية، الطاقة، التنوع البيولوجي، االنتاجية البيولوجية، والقدرة على التكيف.

وهكذا يمكن القول أن البعد البيئي للتنمية المستدامة هو االهتمام بإدارة البيئة وهو العمود الفقري     
عية المصادر للتنمية المستدامة حيث أن كل تحركات االنسان وبصورة رئيسية تركز على كمية ونو 

الطبيعية على الكرة االرضية، وعامل االستنزاف البيئي هو أحد العوامل التي تتعارض مع التنمية 
المستدامة لذلك نحن بحاجة الى معرفة علمية إلدارة المصادر الطبيعية لسنوات قادمة عديدة من أجل 

       (3) الحصول على طرائق منهجية تشجيعية ومترابطة مع إدارة نظام البيئة.
ومن خالل ما سبق يمكن أن نوضح من خالل الشكل الموالي ترابط، إنسجام وتفاعل أبعاد        

 التنمية المستدامة :
 بعاد التنمية المستدامة: أ2.2الشكل رقم 

 
,1ére ,politiques économiques du développement durable: Beat Burgenmeier Source

édition,Groupe de Boeck,Bruxelles, Belgique,2008,p:43 

                                                 

 . 07: ، صمرجع سبق ذكره، حمداني محمد، كربالي بغداد ( 1)
 . 40ص:  ،مرجع سبق ذكره عثمان محمد غنيم، ماجدة ابوزنط، ( 2)
 . 490، ص: همرجع سبق ذكر  سليمان مهنا، ريدة ديب،  ( 3)
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أن التنمية المستدامة ال تتحقق إال من خالل ترابط وتفاعل األبعاد  من خالل الشكل نستنتج       
االقتصادية والبيئية واالجتماعية فيما بينها ولكي يتحقق التقدم في التنمية المستدامة البد أن تكون 

   دية، العدالة االجتماعية والعدالة البيئية.مستمدة من التقدم والفعالية االقتصا
 مؤشرات قياس التنمية المستدامةالفرع الثالث : 

بالرغم من إنتشار مفهوم التنمية المستدامة إال أن المعضلة الرئيسية فيه بقيت الحاجة الماسة الى 
ؤشرات قياس تحديد مؤشرات يمكن من خاللها قياس مدى التقدم نحو التنمية المستدامة، وتساهم م

التنمية المستدامة في تقييم مدى تقدم الدول والمؤسسات في مجاالت تحقيق التنمية المستدامة بشكل 
يترتب عليه إتخاذ العديد من القرارات الوطنية والدولية حول السياسات االقتصادية  فعلي وهذا ما

 واالجتماعية والبيئية.
 ستدامة عداد مؤشرات قياس التنمية الماوال : مراحل إ

إن مؤشرات قياس التنمية المستدامة تم تطويرها لمتابعة التقدم الحاصل وتقييم فعالية وأثر     
السياسات التنموية، لذلك فإن عملية إعداد مؤشرات لقياس التنمية المستدامة تمر في مجموعة من 

 (1) المراحل هي:

 :وتشمل الخطوات التاليةالمرحلة األولى: -1
 ذات العالقة بعملية التنمية المستدامة بشقيها الحكومية والخاصة؛ تحديد الجهات-أ
 تحديد دور كل جهة في عملية التنمية واالهداف التي تسعى لتحقيقها في ظل األولويات الوطنية؛ -ب
 وضع آلية لتحقيق التنسيق والتكامل بين أدوار هذه الجهات؛-ج
 قييم إنجازاتها؛تحديد المؤشرات التي تستخدمها هذه الجهات في ت-د
   :الخطوات التالية من وتتكون المرحلة الثانية : -2
 المؤشرات المستخدمة في الدولة أو اإلقليم والوضع الحالي لهذه المؤشرات؛تحديد -أ
بيان مدى إنسجام هذه المؤشرات مع قائمة المؤشرات التي أعدتها األمم المتحدة لقياس التنمية -ب

 المستدامة؛
 التي تستخدم هذه المؤشرات؛ تحديد الجهات-ج
 تحديد األهداف التي من أجلها تستخدم هذه المؤشرات؛-د
ستراتيجية  المرحلة الثالثة:-3 يجب إختيار المؤشرات التي تعكس العالقة بين االولويات الوطنية وا 

مع التنمية المستدامة في الدولة، من خالل المؤشرات المستخدمة وتلك التي أعدتها األمم المتحدة 
 ضرورة التأكيد على ما يلي: 

مكانية جمعها لهذه المؤشرات؛  -         مدى توفر البيانات وا 

                                                 

 . 255ص:  ،مرجع سبق ذكره عثمان محمد غنيم، ماجدة ابوزنط،(  1)
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مكانية الحصول عليها بسهولة؛ -        ستمرارية توفر البيانات وا   مصدر وا 
 مدى واقعية هذه البيانات. -       

      (1) المعايير التالية وهي:ومن أجل إعداد مؤشرات فاعلة لقياس التنمية المستدامة البد من تطبيق 
 أن تكون المؤشرات قابلة للقياس وتكون واضحة ودقيقة ويمكن فهمها وتقبلها؛-1
 أن تعكس شيئا أساسيا عن جوانب المجتمع االقتصادية واالجتماعية والبيئية؛-2
 حكم بها؛، وتكون لها مرجعية وذات قيمة حدية متاحة ونستطيع التاأن يمكن التنبؤ بها أو توقعه-3
 أن تكون حساسة للزمن وعبر المكان وأن تساعد على المقارنة مع مناطق أخرى؛-4

 نواع مؤشرات التنمية المستدامة  ثانيا : أ
تساع إ نتشارإدى أ ستخداماته الى البحث عن طرق تسمح بالتأكد من فعالية مفهوم التنمية المستدامة وا 

لعديد من الدول لطرح العديد من الواقع، ما دفع با لجديد من التنمية على أرضتطبيق هذا النمط ا
 المؤشرات التي تعبر عن مستوى تقدمها في تحقيق التنمية المستدامة والتي بدورها تشكل قياسا لها.

ن المؤشرات عرفت بدورها تطورات هامة على عة في مفهوم التنمية المستدامة فإونظرا لتحوالت الواس 
لنمو االقتصادي الى المؤشرات االجتماعية واألدلة المركبة كدليل التنمية محاور عدة بدءا من مقاييس ا

 (2) .البشرية
ة محددة سئلأ، وهو يجيب على مة تعبر عن ظاهرة أو مشكلة معينةويعد المؤشر مقياس يلخص معلو 

 تحديد أولويات التنميةو نوعية تساعد في أ، والمؤشر يوفر معلومة كمية يستفسر عنها صانع القرار
هداف التنمية أ عداد خطط لتحقيق سياسات واالستراتجيات المختلفة وا  ساس لوضع الأ، وهو المستدامة

لى عتمد االقتصاديون على عدة مؤشرات باالعتماد عإ لقياس التنمية المستدامة ، المستدامة الشاملة
 (3) :همها يتمثل فيما يليأ ، ولعل معايير مختلفة

 المؤشرات االقتصادية: -1
حصائيات كمية تصف الحالة االقتصادية لدولة ما خالل فترة زمنية معينة هي عبا رة عن معطيات وا 

 :أساسيين هماوتتلخص هذه المؤشرات في مؤشرين 
 البنية االقتصادية:  -أ     

 ، وتأثيرتوزيع الثروات بين أفراد المجتمع، وكيفية اللها قياس معدل النمو االقتصاديالتي يتم من خ
ظهار دم إمكانية إويعاب على هذا المؤشر ع (4) ،ستثمار الموارد الطبيعيةقتصادية على إالسياسات اال

                                                 

 . 262ص:  ،مرجع سبق ذكره عثمان محمد غنيم، ماجدة ابوزنط، ( 1)
  usde.orgwww.a .22/09/2015تاريخ االطالع .  2-1ص ص:  ،قياس التنمية ومؤشراتها ،( محمد عدنان وديع 2)
التنمية المستدامة والكفاءة االستخدامية  :، الملتقى الدولي حولاالطار النظري للتنمية المستدامة ومؤشرات قياسهاحرقوش سهام وآخرون،  ( 3)

 .116-107: ص ، ص 2008افريل  07/08، يومي سطيف، الجزائر للموارد المتاحة جامعة
                   www.alnoor.se/article.asp.22/09/2015تاريخ االطالع  .02ص: ، التنمية المستدامة، ( فالح حسن شفيع 4)

http://www.ausde.org/
http://www.alnoor.se/article.asp
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البعد االجتماعي والبيئي الناتج عن التطور االقتصادي الحادث في دولة ما لذا يحاول الباحثون في 
ب البيئي ن، وانعكاساته على الجاى تأثير التطور االقتصادي من جهةمجال التنمية المستدامة دراسة مد

هم المؤشرات الفرعية المستخدمة في تحديد البنية االقتصادية واالجتماعي من جهة أخرى، ولعل أ 
 (1) : للدولة هي كالتالي

، ونسبة االستثمار في معدل من خالل معدل الدخل الوطني للفردويمكن قياسه  االداء االقتصادي :-
 .الوطني الدخل

 .مابين السلع والخدمات ان التجاري ويقاس بالميز  التجارة:-
، وكذلك نسبة ين مقابل الناتج الوطني االجماليعن طريق قيمة الدوتقاس  :الحالة المالية-

 .مقارنة بالناتج الوطني االجمالي و الحصول عليهاأالمساعدات التنموية الخارجية التي يتم تقديمها 
  نتاج واالستهالك:نماط اإل أ -ب
يتميز بسيادة النزاعات االستهالكية في دول مية المستدامة، إذ أن العالم لتنهم العوامل في اأ يعد من  

أو نتاج غير المستدامة والتي ستستنزف الموارد الطبيعية سواء في دول الشمال اإل الشمال وأنماط
ه ستمرار هذأن تدعم إ نن القدرة الطبيعية لموارد الكرة االرضية ال يمكأويرى مختصو البيئة  .الجنوب

نماط بهدف المحافظة على تلك الموارد واالستهالكية، فال بد من تغيير هذه األ ةماط اإلنتاجياألن
سكان العالم الحالي بشكل  مامأوجعلها متاحة لكل سكان العالم للحفاظ على الموارد وجعلها متاحة 

الموارد  كبر من المسؤولية في الحفاظ علىويقع الجزء األ .متساو وضمان بقائها لألجيال القادمة
نتاج المكثف من خالل اإل ية )متقدمة التي تستنزف الموارد البيئلطبيعية على الدول الصناعية الا

أن دول الجنوب كانت تسعى لتأمين االحتياجات االساسية لسكانها ، في حين الكية (والعادات االسته
 مة في : ستهالكية في التنمية المستداواإلنتاجية أهم مؤشرات األنماط اإلوتتمثل 

دة هنا كل المواد ، والمقصود بالمادام المادة في االنتاجوتقاس بمدى كثافة استخ استهالك المادة :-  
 .الخام الطبيعية

، نسبة الطاقة المتجددة من االستهالك السنوي للطاقة لكل فرديتم قياسها ب استخدام الطاقة:-
 .ك السنوي وكثافة استخدام الطاقةاالستهال

نتاج تاج النفايات الصناعية والمنزليةنوتقاس بكمية إ ارة النفايات:دإنتاج وا  - نتاج النفايات الخطرة وا  ، وا 
 .تدوير النفايات النفايات المشعة وا عادة

ارة تقاس بالمسافة التي يتم قطعها سنويا لكل فرد مقارنة بنوع المواصالت ) سي النقل والمواصالت:-
 وائية .....الخ(، دراجة هخاصة، طائرة، مواصالت عامة

 وتشمل المؤشرات االجتماعية العناصر التالية : المؤشرات االجتماعية :-2
                                                 

. 22/09/2015تاريخ االطالع  ،2006نوفمبر  12، ، مرصد البيئة العربيةيف يمكن قياس التنمية المستدامة، كباتر محمد علي وردم(  1)
www.arabenvironment.net/arabic/archive/2006/11/116803 
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نعكاس لمستويات تطبيق ة ومستوى الحياة العامة المشتركة، وهي إتمثل نوعي المساواة االجتماعية:-
وتحقيق  ملالعدالة وشمولها عند توزيع الموارد والحصول على القرض لكل فرد من الصحة والتعليم والع

 .المستقبليةالعدالة لألجيال الحالية و 
ن تطور أهناك ارتباط وثيق بين الصحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة حيث  الصحة العامة :-

 .أو فشل خطط التنمية المستدامةالخدمات الصحية والبيئية له تأثير في نجاح 
رتباط مستويات التعليم مع التقدم المستدامة إليعد التعليم من المطالب األساسية للتنمية  التعليم :-

مع، ويتمثل هدف مؤشر التعليم في تحقيق تعميم التعليم ي مجتأاالجتماعي واالقتصادي المتحقق في 
 ، ويتم قياسه بالمؤشرات التالية : االبتدائي

 ؛صافي نسبة القيد في التعليم االبتدائي*  
، فقد بلغ سنة 24الى  25ن عمارهم مالسكان الذين تتراوح أ  لكتابة لدىلمام في القراءة وا*معدل اإل  
 .مليون نسمة من المسلمين 1000نهم مليون نسمة م 2000حدود  1992ميين عام د األعد
، وواضعي خطط الستيعاب الحاجات للمواطنين قرورة توفر السكن الالئيتمثل في ض السكن : -

حدود  1992و بيوت غير الئقة في عام أكواخ شون في ألغ عدد األفراد الذين يعيالمتزايدة للسكن ويب
 (1) .لفرد من األمتار المربعة المبنيةمليون نسمة ويقاس السكن بمؤشر حصة ا 500
سكاني ومعدالت يجاد حالة من التوازن بين مؤشرات النمو الإيكون ذلك من خالل  النمو السكاني : -

امة على نفجار السكاني وقصور خطط التنمية المستداإل الدول النامية خطر ، وتواجهالتنمية المستدامة
 .س في النسبة المؤوية لنمو السكان، ويتمثل المؤشر المستخدم للقياالزيادة السكانية بإستيعا

، حيث يعبر عن مدى توجيه الموارد أهم المؤشرات االجتماعيةحد أيعد  دليل التنمية البشرية : -
 .التنمية البشريةأو الدولة بإتجاه المالية للبلد 

يتم من خالل هذه المؤشرات قياس مدى تأثير النمو االقتصادي على الموارد المؤشرات البيئية :  -3
ساسي يسمى أ، ويعتمد قياس االستدامة البيئية على مؤشر بيعية وعلى البيئة من كل جوانبهاالط

مؤشر  20، والذي يستند بدوره الى دولة في العالم 142إنجازه لصالح بمؤشر االستدامة البيئية التي تم 
مؤشر ويأخذ  68مجموع المؤشرات الفرعية  ، بحيث يكون مؤشرات فرعية 8الى  2ا يحتوي من كل منه

الى القدرة  ةنجازات البيئية للدول والبنية المؤسساتية باإلضافمؤشر اإلستدامة البيئية بعين اإلعتبار اإل
ادية قتصلى ما تملكه هذه الدول من قدرات إالمستدامة يرتكز ع ةنجاز التنمية البيئيإن أذ إقتصادية اإل

 يلي :  ، وتشمل المؤشرات البيئية ماتتيح لها تحقيق هذه التنمية
ناخي وثقب االوزون ونوعية الهواء، وتأثير تندرج ضمنه عدة نقاط منها التغير الم الغالف الجوي :–

ستقرار وتوازن النظام البنساذلك على صحة اإل لرئيسية وراء مشاكل الغالف الجوي ا، والعوامل يئين وا 
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ستخدام االنسان للفحم الحجري ومصادر الطاقة الملوثة وانبعاثات ثاني اكسيد الكربون والعديد من اهي 
 .شاطات البشرية االخرى المركبات والمواد الملوثة االخرى من المصانع ووسائل النقل والن

، باإلضافة الى الموارد الطبيعية الموجودة السطح وطبوغرافية ةيزيائيذ تتكون من البنية الفإ :االراضي -
فطريقة استخدام االراضي  ي، وبالتالوالكائنات الحية التي تعيش عليهافيها وحتى المياه التي تحتويها 

 .هي التي تحدد بشكل رئيسي مدى التزام الدول بالتنمية المستدامة
من مساحة  %70ن البحار والمحيطات تمثل نسبة أحيث  : البحار والمحيطات والمناطق الساحلية-

الكرة االرضية وأكثر من ثلث سكان الكرة االرضية يعيشون في المناطق الساحلية وبالتالي تتأثر 
 .البحار والكائنات التي تعيش فيهامعيشتهم وأوضاعهم البيئية واالقتصادية واالجتماعية بحالة 

كثر أهمية للتنمية ومن أ كثر العناصر أومن  يالحياة الرئيس المياه هي عصب المياه العذبة :-
االقتصادية في التنمية ذ تعد من االولويات البيئية و إ، هشاشة وتعرضا للتأثيرات السلبية االنظمة البيئية

 ، ويتم عادة قياس التنمية المستدامة في مجال المياه العذبة بمؤشرين رئيسيين هما :المستدامة
 .سبة البكتيريا المعوية في المياهه : وتقاس بتركيز االكسجين المذاب عضويا وننوعية الميا* 
كمية المياه: تقاس من خالل حساب نسبة كمية المياه السطحية والجوفية التي يتم ضخها *و  

 .ةواستنزافها سنويا مقارنة بكمية المياه الكلي
نشاء اليتم من خالله حماية الحيوانات والنباتا التنوع الحيوي : - محميات لتأمين التنمية ت البرية وا 

 .توسع التنمية مرتبط بجودة البيئة، فالمستدامة
في وهي عبارة عن معطيات رقمية تصف مدى تطور الجانب المؤسساتي  المؤشرات المؤسساتية: -4

طر والتشريعات واأل المؤشرات في هذا المجال القوانين ، وتتضمن هذهتطبيق وتطوير االدارة البيئية
 هم المؤشرات المؤسسية فيما يلي:أ المؤسسية التي تحكم التنمية المستدامة وتتمثل 

 تويتم من خالله معرفة عدد الدول التي صادقت على االتفاقيا :الدولية المبرمة تتنفيذ االتفاقيا-   
ة ى السالمن السالمة والتصديق علكالتصديق على بروتوكول قرطاج بشأ الدولية الخاصة بالبيئة
ن تبدل اإلطارية بشأ ةن تبدل المناخ وبروتوكول كيوتو المنبثق عن االتفاقياالتفاقية اإلطارية بشأ

 .خ، باإلضافة الى التنوع االحيائيالمنا
البحث والتطوير واستغالل هذه  تفاق الدول علىيتم من خالله معرفة مدى إ :البحث والتطوير-   
ويتم قياسها من خالل معرفة نسبة االنفاق على البحث والتطوير ، حاث فيما يخدم التنمية المستدامةباأل

 من الناتج المحلي واإلجمالي. 
 من خالل : اد للتقنيات العلمية ويتم قياسها والذي يعبر عن مدى استخدام االفر  االستخدام التقني:-

 شخص. 1000، ومستخدمو االنترنت لكل شخص 1000الراديو أو التلفاز لكل جهزة أعدد *
 شخص وغيرها من طرق القياس. 1000 استخدام الهواتف الخلوية النقالة لكل*
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بعد بروز فكرة التنمية المستدامة حاول العديد من المهتمين بالموضوع تحديد مؤشرات لها، لعل أهم    
 59هذه المحاوالت تلك التي قامت بها لجنة التنمية المستدامة في هيئة االمم المتحدة التي إقترحت 

شرا صنفت بناءا على معايير إقتصادية، إجتماعية وبيئية، كما أوجدت المنظمة تصنيفا آخر قائم مؤ 
على ضم ودمج المؤشرات في ثالث فئات رئيسية تعرف بمؤشرات الضغط والحالة واالستجابة حيث 

تعطي تشير مؤشرات الضغط أو القوة الدافعة الى االنشطة والعمليات واألنماط، أما مؤشرات الحالة ف
صورة واضحة عن الحالة في الوقت الراهن، في حين تمتد مؤشرات االستجابة الى وضع التدابير التي 

قياس التنمية المستدامة مؤشرات أهم  ويمكن تلخيص (1)يمكن إعتمادها للوصول الى التنمية المستدامة.
 في الجدول التالي :

 
 صادية لقياس التنمية المستدامة: المؤشرات االجتماعية ،البيئية واالقت3.2 جدول رقم

 
 معدل البطالة–النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون دون خط الفقر /تفاوت الدخول 

الذين خرجوا من  15نسبة متوسط أجر المرأة الى أجر الرجل/النسبة المئوية لألطفال دون ال
سنوات  5قل اعمارهم عنبيوتهم/الحاالت الغذائية لألطفال /حاالت الوفيات بين االطفال الذين ت

متوسط العمر المتوقع عند الوالدة /نسبة السكان الذين لديهم مرافق صحية مالئمة لتصريف مياه /
المجاري /نسبة السكان الذين يحصلون على المياه الصالحة للشرب /الذين تتوفر لديهم إمكانية 

معدية بين االطفال /معدل االنتفاع بمرافق الرعاية الصحية االولية /التحصين ضد االمراض ال
معدل اإللمام بالقراءة والكتابة –انتشار وسائل منع الحمل /نسبة اكمال الدراسة االبتدائية والثانوية 

نسمة/معدل  1000نصيب الفرد من مساحة البيت /عدد الجرائم المبلغ عنها لكل -بين البالغين
  ظمة.    سكان المناطق الحضرية المنظمة وغير المن–النمو السكاني 

 المؤشرات االجتماعية 

استهالك المواد المستنفذة لطبقة االوزون /تركيز الملوثات الجوية في المناطق الحضرية مساحة 
استخدام –األراضي الصالحة للزراعة واألراضي المزروعة دائما/استخدام المبيدات الحشرية 

مساحة المستوطنات -لية لألراضي / االسمدة /مساحة الغابات النسبة المئوية من المساحة االجما
مجموع السكان في المناطق –األراضي المصابة بالتصحر –الحضرية /كثافة قطع االشجار 

-الساحلية /حجم المياه السطحية والجوفية المستخرجة سنويا كنسبة مئوية من المياه المتوفرة
البكتيريا القولونية في المياه الطلب البيولوجي والكيميائي على االكسجين في الكتل المائية تركز 

العذبة /المساحة المحمية كنسبة مئوية من المساحة االجمالية /انتشار بعض االنواع من االمراض 
 الرئيسية .

 المؤشرات البيئية 

.../... 
 

                                                 

اءة ة المستدامة والكف: التنمي، الملتقى الدولي حولفي الدول النامية في ظل العولمةمستدامة التنمية متطلبات ال ،ذهبية لطرش ( 1)
 . 245-244ص: ص ،  2008افريل  08-07، االستخدامية للموارد المتاحة، جامعة سطيف، الجزائر
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.../... 
نصيب الفرد من الناتج القومي اإلجمالي /حصة االستثمار في الناتج القومي االجمالي /ميزان 

كثافة –الدين /الناتج القومي االجمالي /مجموع المساعدات االنمائية –ة للسلع والخدمات التجار 
–استخدام المواد/نصيب الفرد السنوي من استهالك الطاقة /نسبة استهالك موارد الطاقة المتجددة 

توليد توليد النفايات المشعة /–كثافة استخدام الطاقة /توليد النفايات الصناعية والحضرية الصلبة 
ستخدام النفايات /المسافة التي يقطعها كل فرد حسب واسطة –النفايات الخطرة  إعادة تدوير وا 

 النقل يوميا . 

المؤشرات 
  القتصاديةا

 
: التنمية ، الملتقى الدولي حولفي الدول النامية في ظل العولمةمستدامة التنمية متطلبات ال ذهبية لطرش، :المصدر

 .245ص: ،2008افريل  08-07، ة للموارد المتاحة، جامعة سطيف، الجزائرستخداميالمستدامة والكفاءة اال
 

 وآليات تمويلها سياسات حماية البيئة  :الثانيالمطلب 
ة من مختلف المخاطر التي تعترضها البيئ إتخذت الدول والحكومات عدة سياسات بهدف حماية     

مرامي مشكلة البيئة بغية تحقيق أهداف و حلول ليجاد إحاولوا جاهدين كما إهتم بها عدة مفكرين و 
 البيئية.صادية، االجتماعية و التنمية المستدامة بمختلف أبعادها االقت

 الفرع االول : مفهوم حماية البيئة ومعوقاتها 
و حتى العالمي، لذا ن حماية البيئة اليوم مطلب أساسي سواء على المستوى المحلي أو الوطني أإ   

 تخاذ كل اإلجراءات لتحقيق ذلك.كان البد من إ
  مفهوم حماية البيئة أوال:  
 :ره واختصاصه العلمي فيرى البعض بأنتعدد التعاريف حول حماية البيئة كل حسب وجهة نظ 

فلسفة واسعة وحركة اجتماعية ظهرت بشكل واسع إزاء المخاوف التي تتعرض لها  حماية البيئة هي
، وتسعى اكل البيئية المعروفةمناخية خطيرة وغيرها من المش بيئة كوكب االرض من تلوث وتغيرات
رد الطبيعية جل حماية المواخالل الضغط والنشاط والتعليم من أالى التأثير على العملية السياسية من 

 .، والحركة البيئية تتمحور حول البيئة الصحة وحقوق اإلنسانوالنظم االيكولوجية
ومنع  المحافظة على مكوناتها وخواصها وتوازنها الطبيعييا بأنها : حماية البيئة اقتصادوتعني       

الطبيعية وترشيد استهالكها واستغاللها أو مكافحته، والحفاظ على الموارد قالل منه أو اإلالتلوث 
  (1)وحماية الكائنات الحية التي تعيش فيها. 

ديون أنه ال يمكن منع المشكالت ية البيئة يرى االقتصاومن خالل المفهوم االقتصادي لحما       
نما الغرض هو التوصل الى المستوى األمثل من الضرر البيئي الذي  البيئية أو القضاء عليها نهائيا وا 

 يترتب عليها.     
                                                 

 .45ص:  ،مرجع سبق ذكره، محمد عبد البديع ( 1)
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عية دون الصيانة الالزمة للعناصر المكونة لها لبقائها على حالتها الطبي :تعني حماية البيئةكما       
  .جل تحقيق التوازن البيئي وفقا لقانون االتزان البيئيأمن ، شوههاي تغييرات تأحداث إ

  (1) :ما يلين حماية البيئة تشمل على إوبالتالي ف
 ؛أثيرات الضارة لبعض عوامل البيئة*وقاية المجتمعات البشرية من الت

 ؛*وقاية البيئة محليا وعالميا من النشاط االنساني الضار
نمامر يتنافى مع الفطرة والطبيعة أن ذلك ي القضاء التام على التلوث ألتعن ن حماية البيئة الأكما   وا 

ي الوصول أ صحته لإلنسانتتمثل في الحد من التلوث بما يضمن للموارد نقاءها وتجددها وما يحفظ 
جراءات والتدابير خذ مجموعة من اإلأولتحقيق حماية البيئة يجب ، مثل المقبولالتلوث الى الحجم األب

  .في السياسة البيئية تتمثل
 ثانيا : المبادئ االساسية لحماية البيئة 

 (2) إن حماية البيئة تتأسس وتقوم على جملة من المبادئ في إطار التنمية المستدامة تتمثل فيما يلي :
على كل نشاط تجنب إلحاق ضرر  الذي ينبغي بمقتضاهمبدأ المحافظة على التنوع البيولوجي: -1

 لبيولوجي.معتبر بالتنوع ا
 الذي ينبغي بمقتضاه تجنب إلحاق الضرر بالموارد الطبيعية  مبدأ عدم تدهور الموارد الطبيعية:-2

كالماء والهواء واألرض والتي تعتبر في كل الحاالت جزء ال يتجزأ من مسار التنمية، ويجب أال تؤخذ 
 بصفة منعزلة في تحقيق التنمية المستدامة.

يمكن بموجبه إستبدال عمل مضر بالبيئة بآخر يكون أقل خطرا عليها والذي  :مبدأ االستبدال-3
 ونختار هذا النشاط األخير حتى ولو كانت تكلفته مرتفعة مادامت مناسبة للقيم البيئية موضوع الحماية.

والذي يجب بمقتضاه دمج الترتيبات المتعلقة بحماية البيئة عند إعداد المخططات : مبدأ اإلدماج -4
 القطاعية وتطبيقها.والبرامج 

ويكون ذلك باستعمال : عند المصدر ةضرار البيئية باألولويمبدأ النشاط الوقائي وتصحيح األ-5
أحسن التقنيات المتوفرة، وبتكلفة إقتصادية مقبولة ويلزم كل شخص يمكن أن يلحق ضررا كبيرا بالبيئة 

 مراعاة مصالح الغير قبل التصرف.   

                                                 

 ،بيئة والتنمية المستدامةال اقتصاد :الملتقى الوطني حول ،البيئة واليات حمايتها الجل تنمية مستدامة، عبد القادر خليل ،سلمان بوفاسة ( 1)
 . 9 :ص، 2006جوان  7-6 يام :اال ،الجزائر،المدية ،عهد علوم التسيير المركز الجامعيم
الملتقى  ،تقييم التجربة الجزائرية في مجال حماية البيئة تحقيقا للتنمية المستدامة ومحاربة الفقر، بن قرينة محمد حمزة، فروحات حدة ( 2)

، 2010 ماي 4-3يام :أ ،، الجزائرائر، المركز الجامعي خميس مليانةبيئة ومحاربة الفقر في الدول النامية حالة الجز حماية ال :حولالدولي 
 .4-3ص: ص
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بمقتضاه أال يكون عدم توفر التقنيات نظرا للمعارف العلمية والتقنية الذي يجب : مبدأ الحيطة-5
الحالية سببا في تأخير إتخاذ التدابير الفعلية والمتناسبة للوقاية من خطر األضرار الجسيمة المضرة 

 بالبيئة وتكون ذلك بتكلفة إقتصادية مقبولة.
حق في أن يكون على علم بوضعية والذي يكرس بمقتضاه لكل شخص ال: مبدأ االعالم والمشاركة-7

 البيئة والمشاركة في االجراءات المسبقة عند إتخاذ القرارات التي قد تضر بالبيئة.
، والذي ينص 1972والذي إعتمدته منظمة التعاون والتنمية االقتصادية سنة : مبدأ الملوث الدافع-8

اصة باإلجراءات الرامية الى على أن الملوث يجب أن تقتطع منه السلطات العمومية النفقات الخ
 الحفاظ على البيئة في حالة مقبولة.

 ثالثا: معوقات حماية البيئة  
المعوقات بالعقبات والموانع التي تحول دون نجاح جهود التصدي لحماية البيئة وتأمينها ويمكن  تعرف

 (1) تصنيف المعوقات على النحو التالي:
موانع ذات الطبيعة القانونية أو التشريعية التي تقف عائقا والمقصود بها ال: المعوقات التشريعية-1

 أمام وضع خطط عالجية لحماية البيئة وتأمينها أو تمنع تنفيذ إجراءات تلك الخطط رغم وجودها.
ويقصد بها التناول الجزئي لمشكالت البيئة من قبل جهاز أو جهة أو وزارة : المعوقات التنظيمية-2 

بة تحول دون وجود خطط المواجهة الالزمة أو إقتصار الخطط على مواجهة دون تكامل، مما يمثل عق
عنصر بيئي واحد دون غيره من بقية العناصر واالقتصار أيضا على رصد المشكلة دون تحديد 

 الوسائل أو االساليب الكفيلة بتنفيذها.
جهة المشكالت للعبء المالي أو االداري المترتب على موا ويرجع ذلكالمعوقات االقتصادية: -3

البيئية، ومثال ذلك استخدام تقنيات أقل تقدم بأخرى أكثر تقدم وأقل آثارا سلبية على البيئة مراعاة 
 للعامل االقتصادي المكلف للتقنيات المتقدمة واألقل أثر في تلوث البيئة.

دولة وهي العوامل المؤثرة على عناصر البيئة والتي تكون خارج حدود ال: المعوقات الدولية-4
 والتستطيع دولة بمفردها السيطرة عليها، وذلك ألن العملية تتطلب تعاون أكثر من دولة.

ويقصد بها مجموعة العوامل السياسية التي تتعلق بسياسة الدولة االدارية : المعوقات السياسية-5
 والتي قد ينجم عنها كلفة مالية يتحملها المواطن.

جموعة العوامل ذات الطبيعة االجتماعية والتي تتعلق بالعادات ويقصد بها م: المعوقات االجتماعية-6
 والتقاليد ومعتقدات بعض أفراد المجتمع، والتي تشكل مانع دون الحفاظ على البيئة.

هناك مجموعة أساليب فنية وتكنولوجية وعلمية حديثة قليلة التلويث لعناصر : المعوقات التقنية-7
امها في العديد من الدول وذلك بسبب صعوبة الحصول عليها من البيئة ولكن هناك معوقات في استخد

                                                 

 .62ص: ،2008، دار الحامد للنشر والتوزيع، االردن، البيئة والتشريعات البيئية، يونس ابراهيم محمد يونس ( 1)
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الدول المنتجة لها، أو إحتكارها من قبل الدول الكبرى أو إلرتفاع كلفتها والذي يزيد من كلفة المنتج 
     (1) الناتج عنها، أو لعدم االقتناع بما هو جديد والمحافظة على ما تم اإلعتياد عليه.

 سة البيئية وأدواتها الفرع الثاني : السيا
خاذ تإلجأت معظم الدول الى  ،يرة التي تخلفها المشاكل البيئيةنتيجة لآلثار السلبية الخط   

سياسات مختلفة تكون قادرة على التصدي لمخلفات هذه المشاكل التي تهدد وجود استراتيجيات و 
 الكائنات الحية بما فيها االنسان.    

  ةالسياسة البيئي اوال : مفهوم
: تعرف السياسة البيئية على أنها مجموعة من الوسائل والطرق واإلجراءات السياسة البيئية تعريف -أ

التي تستخدمها أو تسنها السلطات من أجل تنظيم عالقة االنسان بالبيئة، وهذه العالقة تشمل كافة 
 (2) األنشطة والعمليات سواء المتعلقة باإلنتاج أو اإلستهالك أو التوزيع.

تعرف أيضا على أنها عنصر من السياسة العامة للدولة تتمثل في التوجيهات والغايات العامة و 
المتعلقة بالبيئة لمنظمة ما ) شركة، مؤسسة، جمعية، أو هيأة ( يتم إمالؤها بشكل رسمي من طرف 

 ( 3)أعلى مؤسسة في اإلدارة.
طوط العريضة التي تعكس القواعد ويمكن تعريف السياسة البيئية بأنها: تلك الحزمة من الخ     

واالجراءات التي تحدد أسلوب تنفيذ االستراتيجية البيئية مع تحديد مهام المؤسسات والجهات والوحدات 
المختلفة المشاركة والمسئولة عن نتائج هذه االستراتيجية، وذلك تحت مظلة األطر التشريعية الملزمة 

سلوب تقويم هذه النتائج وفقا لألهداف التي تم تحديدها لكل من هذه الجهات وهي في النهاية توضح أ
 مسبقا مع توضيح آلليات التصحيح والتنمية.

ثار آحداث إتعتبر السياسة البيئية مجموعة من الترتيبات واإلجراءات التي تنتهجها الحكومة بقصد   
نها أثار من شآث نتائج و و الحيلولة دون حدو أمرغوبة تدعم التنمية المستدامة  ةقتصادية وبيئيإونتائج 

 ( 4). هداف التنميةأ مضي قدما في تحقيق ن تعطل الدول في الأ
     
التعاريف السابقة يمكن القول أن السياسة البيئية هي كافة الوسائل والطرق التي من خالل    

تستخدمها الحكومات والسلطات الوطنية والمنظمات بشتى أشكالها وتضعها موضع التنفيذ من أجل 
 حماية البيئة والمحافظة عليها وتحقيق التنمية المستدامة.

                                                 

 . 63ص: ،ذكره مرجع سبقمحمد يونس، يونس ابراهيم  ( 1)
 ،ثار المتبادلة بين السياسات البيئية والسياسات النقدية والمالية والتجارية: االقتصاد المصري نموذجااآل، مصطفى عيد مصطفى ابراهيم ( 2)

 . 02، ص:2009، جوان ، العراق42العلوم االنسانية، العدد  مجلة
 . 04، ص:2004، جانفي ، الكويت25ة، العدد مجلة جسر التنمي  ،السياسات البيئية ، مصطفى بابكر ( 3)
 .96، ص: 2003 ،رمص ،لمنظمة العربية للتنمية االداريةمنشورات ا ،ارة البيئية: المبادئ والممارساتاالد نادية حمدي صالح، ( 4)
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 (1) تتم السياسة البيئية من خالل مرحلتين هما:وبهذا 
لتحقيق الجودة البيئية، أي أهداف يتم وضعها وينبغي  ةالمرحلة االولى : هي إقرار المعايير الالزم-

 الوصول إليها أو تحقيقها.
نظام تشريعي يتضمن الوسائل والسبل التي تكرس لتحقيق  المرحلة الثانية : وتتمثل في وضع-

 المعايير البيئية.
  (2) ومن أجل أن تحقق السياسة البيئية أهدافها البد أن تتصف بالمواصفات التالية:

ي تتعامل مع المشكالت البيئية والقواعد المنظمة لها بشكل ينبع من واقع هذه المشكالت  أ واقعية: -1
لبيئية المختلفة وعلى كافة المستويات الرسمية أي على مستوى المنظمة، وعلى وتعكس االهداف ا

 المستوى المحلي والوطني وكذلك على المستوى اإلقليمي والدولي.
بمعنى أن يكون هناك توافق وتكامل بين السياسات البيئية في كل من  التوافق والتكامل والترابط:-2

سكان، سياحة( وبين هذه المجاالت والمجاالت الخدمية األخرى المجاالت اإلنتاجية )صناعة، زراعة، إ
) التعليم، الصحة...الخ( وبين كل ذلك وبين االجهزة القائمة على شؤون البيئة أو قطاعات إنتاجية 
على أن يتم هذا التوافق والتكامل عرضا ورأسيا أيضا، فليس متصورا أن تعلن خطة العمل البيئي من 

ون هناك توافق مع باقي األجهزة والوزارات األخرى مع ضمان إلتزام هذه جهاز رسمي دون أن يك
الجهات بالتنفيذ، وهذا يعني أن تكون السياسة البيئية مترابطة بين المستويات العليا والمستويات األدنى 
في الهرم التنظيمي، حيث أنه ال يكفي أن توضع االستراتيجيات أو الخطط التي في المستويات العليا 

ال د ون أن يكون لذلك تفهم أو إقتناع من جانب المستويات األدنى في الترتيب الهرمي للمؤسسات وا 
 كانت التنمية مجرد إعالن عن سياسات رسمية دون أثر من الواقع في البيئة الحقيقية.

أن تكون مرشدة ومعدلة للسلوك البشري على المستوى الفردي أو  مرشدة ومعدلة للسلوك البشري:-3
ماعي في القطاعات االقتصادية والخدمية أو في نواحي الحياة االجتماعية، بحيث تحقق القناعة الج

بين البشر ومن ثم تقل الحاجة الى إصدار المزيد من القوانين  البيئة والمحافظة عليهابأهمية 
 والتشريعات الرادعة.

ة للتنفيذ تعتمد في االساس على إعتماد السياسة على أدوات مرنة واقعية قابل مرنة قابلة للتنفيذ:-4
الردع الذاتي واإللتزام الطوعي وليس فقط أدوات الردع الرسمية، ومن ثم فهناك حاجة الى استخدام 
الحوافز االقتصادية السلبية واإليجابية عند التعامل مع البيئة سواء كان ذلك بالنسبة للوحدات االنتاجية 

إن استخدام المعايير البيئية عند منح التراخيص ووضع أو على المستوى الفردي والشعبي، كذلك ف
المواصفات في القطاعات الصناعية واإلنتاجية بشكل عام يعكس مرونة وواقعية هذه األدوات، على أن 
تكون هذه المواصفات متوافقة مع طبيعة بيئة الصناعة وطبيعة البلد الذي يصدر هذه المواصفات دون 

                                                 

 .02ص:، مرجع سبق ذكره مصطفى عيد مصطفى ابراهيم، (1)
 .135:، صمرجع سبق ذكره، سنوسي زوليخة، هاجر بوزيان (2)
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العالمية، ويراعى في كل هذه االدوات أن ال تكون معوقة لإلنتاج في  إخالل بما تقتضيه المواصفات
أو االفراد وأال تحول اإللتزام الطوعي الى  تكافة مجاالته كما ال تشكل قيدا أو عبئا أمام المنشآ

حول القاعدة الرسمية والتشريعات دون تنفيذ للسياسات البيئية على أرض  فمحاوالت مستمرة إللتفا
 (1) الواقع.

البد من وجود أطر تشريعية تدعم هذه السياسة وتعطي لها  طر تشريعية وتنظيمية فعالة :وجود أ-5
، على أن تراجع هذه ماالستمرارية والدعم وآليات التنفيذ والمتابعة مع وضع قواعد لمواجهة عدم االلتزا

مع عدم استصدار  التشريعات بصفة دائمة لتنقيحها بما يفسر عنه التطبيق العملي لسياسة البيئة
 تشريعات جديدة قد تتضارب أو تتكرر مع تشريعات قائمة.

بد من وجود تنظيمات فعالة كفيلة بالتنفيذ الحقيقي لهذه السياسة وسواء ال وجود التنظيمات الفعالة:-6
كانت هذه التنظيمات رسمية أو شعبية أو بقطاع اإلنتاج والخدمات وسواء كانت ملكية عامة أو خاصة 

         (2)نمية الموارد البشرية الكفيلة بتنفيذ هذه السياسة البيئية. مع ت
 هداف السياسة البيئية أ -ب

إن السياسة البيئية المثلى هي التي تسعى لموازنة الفوائد التي تعود على المجتمع من األنشطة 
ف بمساواة المنفعة االقتصادية المرتبطة بالتلوث البيئي مع األضرار الناجمة عن التلوث أو ما يعر 

الحدية بالتكلفة الحدية للتلوث البيئي في القاموس االقتصادي، وفي هذا اإلطار من القيود االقتصادية 
 (3) تعمل السياسة البيئية المتكاملة لتحقيق :

نشطة بما يكفل و تنظيم تلك األ، أالتي تؤدي الى تدهور موارد البيئة واألنشطةتحجيم الممارسات   -
 ؛مكانثاره البيئية قدر اإلآمصادر التلوث وتخفيف معالجة 

مثل لمكونات البيئة الهامة وخصائصها الفيزيائية والكيميائية الحيوية بما يكفل ة الوضع األاستعاد -
 ؛قدر االمكان واإلنتاجيةاستمرارية قدرتها االستيعابية 

ثار البيئية وكيفية ة وتظمين اآلمراعاة االعتبارات البيئية في الخطط التنموية للقطاعات المختلف -
 معالجتها في المراحل االولى لدراسات الجدوى للمشروعات االقتصادية واالجتماعية.

 ن تكون :أفرها وهي لى االعتبارات العملية الالزم تو ولتطبيق السياسة البيئية ينبغي االشارة ا     
ن ذلك إتجارب الدول المتقدمة فستفادة من همية االأ رغم  المعايير البيئية واقعية وقابلة للتطبيق : -
نتقاء معايير بيئية تتناسب مع إليها هذه الدول ولكن يجب إالنقل المباشر للسياسات التي سبقت  ييعنال

 .الهداف التي تسعى الى تحقيقهاخصائص كل دولة وطبيعة ا

                                                 

 .135، ص:مرجع سبق ذكره، سنوسي زوليخة، هاجر بوزيان (1)
 .136 ، ص:المرجع نفسه  ( 2)
 .7-6ص ص :، مرجع سبق ذكرهمصطفى بابكر،  ( 3)
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 حينج الالتلوث قد  فمثال فرض جباية :طار االقتصادي العامالضوابط المتبناة متماشية مع اإل -
 .الى تحقيق الربح فال تهدفي الغالب  ألنهاطار المشروعات المملوكة للدولة إتطبيقها في 

 استراتيجيات السياسة البيئية -ج
تشمل هذه االستراتيجيات على االعتناء بالجوانب البيئية المختلفة والحفاظ عليها وذلك عن طريق رسم 

 (1) للتقليل من األضرار البيئية وتتمثل في : وتحديد برامج وخطط حماية البيئة
 مكافحة التصحر:-1
بتكار أنظمة اإلدارة المتكاملة للمراعي واألراضي الزراعية المنتجة.   *تطوير وا 
 *تطوير أنواع وسالالت من النباتات البرية لزراعتها في المناطق الجافة والقاحلة. 
 صحراء.*إقامة األحزمة الخضراء أمام واجهات زحف ال 
*تطوير تقانات ري المناطق الجافة والقاحلة بالمياه المالحة وتصميم شبكات السدود لحجز مياه  

 الفيضانات في المناطق الشبه الصحراوية.
 مكافحة تلوث المياه:-2
 *تطوير طرق لضبط نوعية مياه الشرب والبحيرات واألنهار والسدود ومراقبة مستوى الملوثات فيها. 
 نات معالجة المياه المدنية والصناعية الملوثة إلعادة استخدامها.*تطوير تقا 
 *تطوير معايير ومواصفات لنوعية المياه. 
 *ضبط وترشيد استخدام المخصبات الزراعية. 
 مكافحة تلوث التربة :-3
 *التعرف الى أنظمة وآليات تجدد الخصائص الذاتية للتربة. 
 بة.*تطوير طرق مكافحة التلوث وحماية التر  
 *تطوير مواصفات قياسية لنوعية التربة لتقدير صالحياتها اإلنتاجية وفق كل محصول. 
 مكافحة تلوث الهواء:-4
 *تطوير طرق مراقبة وقياس نوعية الهواء. 
 *معالجة النفايات الغازية وتطوير التقانات عديمة االنبعاثات الغازية. 
 كونات البيئة الهوائية. *التعرف على أنظمة وآليات تفاعل الملوثات مع م 
 المحافظة على التنوع البيولوجي :-5
 *التعرف على النظم البيئية التي تعيش فيها األنواع والسالالت. 
 *حماية النظم البيئية من التلوث والزحف السكاني. 
 *ابتكار برامج إلدارة المحميات الطبيعية لألنظمة البيئة بما في ذلك برامج المراقبة. 

                                                 

 . 8ص:، مرجع سبق ذكرهمصطفى بابكر،  ( 1)
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المعايير والمواصفات للحدود الدنيا للملوثات التي تؤدي الى االخالل بالتوازن االيكولوجي   *تحديد 
 لألنظمة الموجودة.

 مكافحة تلوث البيئة المهنية:-6
*تطوير معايير ومواصفات بيئة العمل من حيث تحديد المستويات ومعدالت التركيز القصوى 

 نتاج. للملوثات المسموح بوجودها في هواء مراكز اال
 *التعرف الى آلية التأثير الصحي لجميع الملوثات.

 *تطوير طرق مراقبة الهواء والتخلص من االنبعاثات داخل بيئة العمل.
 مكافحة تلوث البيئة الحضرية:-7

 *وضع األسس العلمية إلدماج المتطلبات البيئية في صلب التخطيط االقليمي.
 الموارد البيئية وتحسين نوعية الحياة. *تطوير إدارة البيئة الحضرية للحفاظ على

 *إبعاد مصادر التلوث والمراكز الصناعية الى خارج المناطق الحضرية.
  *العمل على خفض انبعاث التلوث والضجيج من وسائل النقل.

  (1) تتميز السياسة البيئية بالخصائص التالية:: مميزات السياسة البيئية -د
تختلف السياسة البيئية بحسب نوعها في مدى التشدد  خرى :أدولة الى اختالف السياسة البيئية من -1

 :سباب نذكر منهاأوالتساهل في تطبيقها بين الدول المختلفة ويرجع سبب هذا االختالف لعدة 
ن ذلك يعكس تفاوتا وتباينا في مدى أذ إ ،قتصادية واالجتماعية في كل دولةطبيعة التنمية اال-ا     

االجتماعية ومن ثم فما قد يالئم الدول المتقدمة قد ال يالئم ألولويات والتفضيالت الحاجات وا لحاحإ
  ؛الدول المتخلفة

 ؛تطبيق السياسةهداف التي تسعى لتحقيقها كل دولة وراء مدى وطبيعة األ-ب    
 ؛لمشاكل البيئية من دولة الى دولةختالف اإ-ج    
االولويات  ،البيئية واالقتصادية الظروفيؤدي تغير  : السياسة البيئية متطورة ومتغيرة حسب الوقت-2

  .دوات وتدابير جديدة تحل محل السابقةأواالهتمامات االجتماعية الى ظهور 
بعض االعتبارات  تأخذصبحت أاليوم  فإنهاساس محلي ومع ذلك أتقوم السياسة البيئية على -3

  .دهان بعض المشاكل البيئية للدول تتعدى حدو أالدولية وخاصة 
ة نها تنبع من واقع المشاكل البيئية للدول وخصائص كل بيئأي أ بالواقعية:تتميز السياسة البيئية  -4

 .و تحويل المخلفات(أ)مثل القدرة على تجدد الموارد 
 
 

                                                 

 .26: ص، 2003 ،مصرالجامعية،  الدار ،تحرير التجارة العالمية في دول العالم النامي، احمد بديع بليح، احمد عبد الخالق ( 1)
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 فعالية السياسة البيئية: -ه
 فضل من غيرها بسبب تشابك الحياة العملية وكذلك بسببأالسياسات  ألييصعب وضع تصنيف 

والسياسة الجيدة هي التي تربط بين الكفاءة البيئية قد يحدث بين عناصر هذه السياسة  التداخل الذي
   (1). نفقة ممكنة بأقلي تحقيق هذا الخفض أض التلوث بفاعلية وفاعلية نفقته ي خفأ

 :يما يلومن شروط فعالية السياسة البيئية 
همية هذه السياسات وفي المقابل يؤدي الى أ التالي وب، فراد بضرورة المحافظة على البيئةتوعية األ-
فراد الى تكوين مجموعة ضغط تطالب بتطبيق القوانين والحوافز البيئية كما تحدث ادة الوعي لدى األزي

فراد مريكية حينما قامت مجموعة من األفي الواليات المتحدة اال ثحدما برز أفي البلدان المتقدمة و 
 .فرادل حديقة وتم الحكم لصالح األمحبمعارضة قيام مجمع تجاري 

ضرار وهذا يحتاج الى ها وكذا تكاليف التحكم في هذه األضرار البيئية وتكاليفحجم األالمعرفة بدقة -
 مؤسسات فعالة تقوم بالتقدير في هذا المجال.

وافز ن تنطوي هذه السياسات على توليد حأكما يجب ، سياسة البيئية بالشفافية والوضوحن تتمتع الأ-
 (  2).باعثة على االبتكار والتطوير

فهناك بيئة ، ستيعاب التلوثإيئة وقدرتها على عتبار مدى تجدد موارد البلسياسات بعين اإلا تأخذن أ-
 .ئة تمتاز بقدرة عالية على التحملوهناك بي منخفضةذات قدرة استيعابية 

فقد يؤدي  خرى المفروضة في الدول األ سة البيئيةالسيا تأثيرتراعي الدول في فرض سياستها البيئية -
عتماد دولة ما لسياسة متراخية الى زيادة حدة المشاكل البيئية بها حيث تجذب الصناعات الملوثة نحو إ 

 (3) .المناطق التي تقل فيها حدة المتطلبات البيئية
يقتضي  فضل االدوات وهذاأختيار إن تحقيق فعالية السياسة البيئية يقتضي معرفة الدول أكما 
 (4)مايلي:

ن تكون دراسة الجدوى البيئية أعلى  قامتهاإدوات التنظيم على الصناعات الجديدة المزمع أتطبيق -
السامة حيث  كما هو حال المواد، تلوث المطلوب صفراحد شروطها وتطبيقها عندما يكون مستوى الأ

 .ومؤقتةا تحتاج الى تغيرات سريعة و عندمأه االنشطة ذيمكن الحضر التام له
 كإعانةدمج االعانات والضرائب بحيث يكون مبلغ الضريبة المقتطع من المؤسسة الملوثة يقدم -

ذ تدفع المؤسسات االولى الى تغيير ئختارت االستثمار في النشاطات االيكولوجية عندإللمؤسسات التي 
 .لها مطابقة للمعايير المعمول بهانشاطها وجع

                                                 

 .213 :ص ،2002، الرياض، ، دار المريخاقتصاديات الموارد والبيئة، وآخرون ، ترجمة عبد المنعم ابراهيم العبد انطوني فيشر(  1)
 . 167 :، صمرجع سبق ذكره ،السيد احمد عبد الخالق(  2)
 . 142: ، صمرجع سبق ذكره ،السيدة مصطفى ابراهيم(  3)
(4 ) .orgFAOwww.   13/09/2015تاريخ االطالع.  
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شاكل البيئية بدال من كثر في معالجة التباين المكاني للمألها فعالية سياسة بيع التراخيص  نأكما  -
 .مر الملوثينذقد يؤدي الى زيادة ت ألنهعلى أ فرض ضريبة 

 دوات السياسة البيئيةثانيا :أ
ن السياسة البيئية الناجحة هي التي تتمتع إ، بل اك هدف يمكن تحقيقه بوسيلة واحدةليس هن   
يار ختإن هناك مجموعة من العوامل التي تحدد القدرة على أال إ، دد في الوسائلرونة الكافية والتعبالم

، ومن هذه المحددات حجم التلوث الذي تواجهه الدولة ومدى وسيلة أو مجموعة وسائل معينة
االحساس بخطورته على كافة المستويات الشعبية والتنفيذية ودرجة النمو االقتصادي والخطوات التي 

رات والمعونات رتباط حركة االستثماة ومدى إلى سلم التنمية وأيضا حجم الضغوط الخارجيتم تحقيقها ع
ختيار ت التنمية المستدامة يتطلب وضع وا  ن تنفيذ السياسات البيئية وفق متطلباإ، بشروط بيئية معينة

قتصادية ات إدو أدوات السياسة البيئية الى أ، فتنقسم في إطار األهداف المنشودة من ذلكدوات لها أ
  .وأدوات غير إقتصادية

 االدوات التشريعية والقانونية -1
نتشارا وقبوال في حماية البيئة إكثر الوسائل أتعتبر االدوات القانونية والتشريعية للسياسة البيئية من    

يجب لذا وانين والتشريعات وحماية البيئة،  في غالبية دول العالم ذلك لوجود عالقة قوية بين فعالية الق
قرار إضرار بالبيئة وفق متطلبات التنمية المستدامة عن طريق أن تستهدف هذه االدوات منع األ

، وتفعيل مجمل القوانين واللوائح والتشريعات ى جميع السلوكيات الضارة بالبيئةالعقوبات الرادعة عل
 .يتبعها من مؤسسات وهياكل تنفيذيةالخاصة بحمايتها وما 

 التشريع البيئي -أ
أمر حماية البيئة يتطلب إصدار تشريع موحد شامل ومتكامل يهدف الى حماية النظام البيئي ككل  إن

البيئية الدولية وإلضافة الفعالية  تبما فيه االنسان مع تضمينه كافة األفعال التي تحضرها االتفاقيا
لبيئية وعدم التراخي بهذا واالحترام على التشريع يجب إصدار التعليمات أو القرارات التنفيذية للقوانين ا

الشأن إذ أن من بين أهم أسباب عدم فعالية بعض القوانين البيئية هو عدم صدور التعليمات المنفذة 
لها، كما يجب أن يتبنى التشريع البيئي مفهوما واسعا للبيئة ال يقتصر على العناصر الطبيعية )الماء 

لمشيدة وما يتمخض عن ذلك من قيم معنوية أو الهواء، والتربة ( بل يشمل العناصر االصطناعية ا
  (1) إعتبارية تحيط بالوسط الذي يعيش فيه االنسان.

ويجب تبني سياسة تشريعية دقيقة تضمن مكافحة المشاكل البيئية وخاصة التلوث البيئي، وتوفر حماية 
واعد القانون البيئي حقيقية لإلنسان والبيئة وذلك من خالل إتباع تقنية قانونية تكفل احترام تطبيق ق

وذلك بوضع ضمانات موضوعية وقائية دقيقة لتنظيم نشاط االشخاص تتمثل بالخطر والترخيص 

                                                 

 .400، ص: مرجع سبق ذكرهعارف صالح مخلف،  ( 1)
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واألخطار وضمانات زاجرة تتمثل بالجزاءات اإلدارية المالية وغير المالية التي من شأنها حث المخالف 
لزامه بمراعاة ا       (1) .الحكام الخاصة بحماية البيئيةعلى التقيد بالنظم والتدابير االدارية التقنية وا 

وأن يتم معالجة المشاكل البيئية ومكافحة التلوث وفق سياسة تشريعية متكاملة تتضمن البعد 
 االجتماعي والثقافي والسياسي والبيئي لتحقيق التنمية المستدامة.

 اإلجراءات القانونية -ب
ية التى ترسمها السلطات العمومية، ويمكن أن تهدف هذه االجراءات الى تفعيل أهداف التوعية البيئ

تفرض على األنشطة اإلنتاجية سقفا للتلوث أو أن تفرض إعتماد أنظمة إنتاج غير ملوثة، لكي يكون 
احترام هذه القواعد فعاال، يجب أن يخضع الى رقابة صارمة، وفي حالة إختراق القانون تسلط عقوبات 

 يلين.إدارية مالية وغير مالية على المتحا
وكثيرا ما تنتقد هذه االجراءات، خاصة من قبل الليبراليين الذين يفضلون استخدام االدوات االقتصادية 

 (2) ومن أهم االنتقادات التي وجهت الى هذا النوع من االساليب ما يلي:
ال تؤدي االجراءات القانونية الى استدخال " المؤثرات الخارجية في البعد االقتصادي المغيب: -

 العمليات االنتاجية "
تصدر االجراءات القانونية عن قرار سياسي ال يمت بصلة الى البحث عن النجاعة  تحديد تعسفي :-

االقتصادية وال يأخذ بعين االعتبار المعطيات العلمية، غالبا ما تصدر هذه القرارات عن إتفاق ضمني 
 بين الحكومة والصناعيين الملوثين.

ال تنجم الخسائر البيئية عن تجاوز لمستوى المعايير، فالمؤسسات التي  إجراءات غير تحفيزية :-
تسهر على حماية قدرتها التنافسية، ال تلتزم بأي جهد من أجل تخفيض مستوى التلوث دون العتبة 

 القانونية.
يخضع كل المستعملين الى ضرورة تقليص التلوث بنفس الطريقة وحسب  :اجراءات غير تدريجية-

في هذه الحالة يكون خطر التنقل بالسيارة أكثر إنفاقا لسيارات األجرة ووسائل النقل األخرى حجم واحد، 
 ومن المهن التي ال تلزم أصحابها باستعمال سيارات خاصة، إذ يستطيعون استعمال وسيلة نقل أخرى.

كاب في بعض المدن، يتم التحايل على قوانين استعمال السيارات بارت حظر التشجيع على الغش:-
 الغش في تسجيلها.

ورغم هذه التحفظات، تكون االجراءات القانونية ضرورية في حاالت كثيرة، خاصة عند الخسائر البيئية 
التي ال يمكن تعويضها، أو حين تكون صحة البشر مهددة ) إفراز المعادن الثقيلة مثال ( ومن ناحية 

 ت االقتصادية.أخرى يعتبر وضع هذه القوانين شرطا أوليا لتفعيل األدوا
                                                 

 .401، ص:مرجع سبق ذكره، عارف صالح مخلف ( 1)
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 االدوات التعليمية واإلعالمية -2
مام نشوء وعي أن نمهد الطريق أستطيع مية واإلعالمية للسياسة البيئية نمن خالل االدوات التعلي

ا بالنظام وتربية وثقافة بيئية التي من خاللها يمكن الربط بين النظام البيئي والنظام التعليمي وكالهم
ية لكل من نظام السوق ن هذه االدوات تحترم وتشجع المسؤولية الذاتإ، االقتصادي ونظام السوق 

سنادها الى وعي بيئي تام يصل إذا تم واالستثمار، وتستطيع هذه االدوات أن تحقق أهدافها المرجوة إ
ايجابية تحافظ على البيئة وتحقق التنمية  تالى ضمير االنسان ويتحول الى قيم اجتماعية والى سلوكيا

 .المستدامة
 التوعية البيئية وأهدافها-أ

 دراك الفرد لمتطلبات البيئة عن طريق احساسهإهي عبارة عن مفهوم التوعية البيئية: -1    
ومعرفته بمكوناتها، وما بينهما من العالقات، وكذلك القضايا البيئية وكيفية التعامل معها، والتوعية 

ا تتطلب خبرة حياتية طبيعية، إن الوعي البيئي في من خالل التعليم إنم طالبيئية ال يمكن أن تتحقق فق
    (1) أصله يتكون من ثالثة حلقات منفصلة ومتداخلة في آن واحد وهي:

من رياض االطفال ويستمر خالل مراحل التعليم العام الى  التعليمويبدأ بالتربية والتعليم البيئي : -
 هداف البرامج التعليمية والتربوية.مرحلة التعليم الجامعي وبشرط أساسي وهو وجود تكامل أل

شراك المثقفين البيئييالثقافة البيئية : - في  نتبدأ من توفير مصادر المعلومات كتب ونشرات وا 
الحوارات والنقاشات المذاعة والمنشورات وفي الحوادث والقضايا البيئية ذات الصلة المباشرة وغير 

 .مباشرة بالمجتمع، خاصة ذات المردود االعالمي
هو أحد أهم أجنحة التوعية البيئية وهو أداة إذا أحسن إستثمارها كان لها مردود  االعالم البيئي :-

إيجابي للرقي بالوعي البيئي، ونشر االدراك السليم للقضايا البيئية، ويعمل االعالم البيئي في تفسير 
دراك المتلقي لقضايا البيئة المعاصرة وبناء قناعات معينة تجاه  البيئة وقضاياها. وفهم وا 

تهدف التوعية البيئية في مجال الحفاظ على البيئة الى تحقيق مجموعة أهداف التوعية البيئية : -2  
   (2) ي :من االهداف تتمثل ف

تزويد الفرد باألغراض الكافية إلكسابه المعرفة والمهارة وااللتزام لتحسين البيئة والمحافظة عليها -
 ستدامة.لضمان تحقيق التنمية الم

 تحسين نوعية المعيشة لإلنسان من خالل تقليل أثر التلوث على صحته.-
 تطوير أخالقيات بيئية بحيث تصبح هي الرقيب على االنسان عند تعامله مع البيئة.-
 تفعيل دور الجميع في المشاركة بإتخاذ القرار بمراعاة البيئة المتوفرة.-
يجاد الحلول المناسبة لها. مساعدة الفرد في اكتشاف المشاكل البيئية-  وا 

                                                 

   www.ahewar.org:/  http ،27/10/2011، تاريخ االطالع :02 :ص ،التعليم البيئي والتوعية البيئية ،هادي ناصر سعيد الباقر ( 1)
 .49، ص:1995، كر العربي، مصر، دار الفالتربية البيئية في الوطن العربي، ابراهيم عصمت مطاوع ( 2)
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 تعزيز السلوك االيجابي لدى االفراد في التعامل مع عناصر البيئة.-
 التربية البيئية وأهدافها -ب
 تعريف التربية البيئية:-1
 (1) ناقشت المؤتمرات الدولية للبيئة مفهوم التربية البيئية وتوصلت الى التعريف التالي : قد

وربط لمختلف فروع المعرفة والخبرات التربوية بما ييسر االدراك  عادة توجيهإ ة التربية البيئية هي عملي
الكامل للمشكالت، ويتيح القيام بأعمال عقالنية للمشاركة في مسؤولية تجنب المشكالت البيئية 

  .واالرتقاء بنوعية البيئية
  (2) للتربية البيئية عدة أهداف نذكر منها: هداف التربية البيئية:أ-2
إعداد مواطن إيجابي لديه معرفة وا هتمامات بالبيئة ودراية بمشكالتها ومزود بمهارة العمل الفردي - 

 والجماعي ولديه القدرة على إتخاذ القرار.
 مزود باتجاهات ايجابية نحو حماية البيئة من التلوث واإلهدار واستنزاف الموارد.- 
 صلة بالتربية البيئية بين الدول وأقاليم العالم.تشجيع تبادل األفكار والمعلومات والخبرات المت- 

ويقوم التعليم البيئي برفع مستوى الوعي والمعرفة واإلدراك الحقيقي للبيئة، والمشكالت الموجودة فيها 
وباإلحساس بالمسؤولية إتجاه مشاكلها  ومسؤولية االنسان ودوره فيها، كما ينشأ الشعور باإلنتماء للبيئة،

يانتها وتحسينها، وللتربية والتعليم البيئي دور كبير في تحقيق التنمية المستدامة من وخلق الدوافع لص
خالل العمل على تفعيل أبعادها عن طريق الربط بين النظام البيئي والنظام االقتصادي والنظام 

 االجتماعي والشكل التالي يوضح ذلك:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .11ص: ،مرجع سبق ذكره ،ابراهيم عصمت مطاوع ( 1)
 .24ص: ،المرجع نفسه ( 2)
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 مية المستدامة: التعليم ودوره في تحقيق التن4.2الشكل رقم 

 

 
 
 

، مصر الدار الجامعية، إدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرة ،قاسم خالد مصطفىالمصدر:
 .84، ص:2007

 
من خالل التعليم البيئي يمكن تنمية رأس المال البشري بإكتسابه المعلومات والثقافة، والمهارة اتجاه 

ظ عليها، مما يؤدي الى زيادة درجة الفرص، وتعزيز المؤسسات بالمجتمع وأيضا حماية البيئة والحفا
مما يؤدي الى تحقيق  رتحقيق الوعي البيئي، وتسهم هذه المحاور في تنمية االنتاجية وتحقيق االستقرا

 التنمية المستدامة.
 الثقافة البيئية واإلعالم البيئي-ج

لتوازي وباهتمام متزايد إلحداث تغيرات في طرق التفكير والسلوك واإلعالم البيئي باتسعى الثقافة البيئية 
البيئي عند االنسان، حيث أن جسر العبور الى مجتمع يمتلك صفات االستمرارية يتم تأسيسه بتوجه 

 (1) المجتمع والنهوض به، حيث يتصرف كل شخص وكأنه صاحب قرار ناضج.
تطوير الوعي البيئي وخلق المعرفة البيئية االساسية بغية  وتهدف الثقافة البيئية واإلعالم البيئي الىهذا 

بلورة سلوك بيئي إيجابي ودائم، والذي هو بمثابة الشرط األساسي كي يستطيع كل شخص أن يؤدي 
دوره بشكل فعال في حماية البيئة، والمساهمة في الحفاظ على الصحة العامة، وبالتالي تحقيق التنمية 

                                                 

 . 9ص: ، مرجع سبق ذكرهمصطفى بابكر، ( 1)
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لثقافة واإلعالم البيئي عن طريق البرامج التلفزيونية واإلذاعية، برامج االنترنت المستدامة، ويتم تفعيل ا
والمحاضرات العامة والندوات، وهذه الطرق تهدف الى توعية الجمهور بضرورة االهتمام بالتدوير 
ة وا عادة االستخدام، وكذلك تعريف المستهلك بمصادر التلوث في السلع المصنعة والمواد الغذائية وكيفي

 (1) التعامل معها.
 ليات االقتصادية لمواجهة المشاكل البيئية المبحث الثاني: اآل

دوات السياسة البيئية فعالية ويقصد بها مجموع الوسائل أكثر أتعد االدوات االقتصادية من     
يراداتالمستخدمة في حماية البيئة التي تؤثر على نفقات  النوع داة من أالمشروعات االستثمارية فهي  وا 

هم صور االدوات أ ومن ، ق التنمية المستدامةلتوجيه النشاط االقتصادي بشكل يحق (2)المالي تهدف
 :يما يلاالقتصادية نذكر 
 الجباية البيئية وفعاليتها المطلب االول :

أن الجباية البيئية هي من أهم الوسائل والسياسات المتاحة أمام صانعي السياسات البيئية بغية الحد 
لتلوث وخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون وغازات االحتباس الحراري األخرى، باعتبارها من ا

من االدوات اإلقتصادية األكثر فعالية التي تسمح بالتأثير على سلوك الملوثين عن طريق محددات 
أهم مالية ذات مرونة كبيرة وتكاليف أقل وسوف نتناول في هذا المطلب مفهوم الجباية البيئية و 

  مضامينها.
 اوال : مفهوم الجباية البيئية 

أو كما يطلق  la fiscalité environnementaleالجباية البيئية  تعرفتعريف الجباية البيئية : -1
المستحدثة –الوطنية والدولية -عليها في بعض المراجع الجباية الخضراء على أنها إحدى السياسات 

 (3)ص عن طريق وضع تسعيرة أو رسم أو ضريبة للتلوث. مؤخرا والتي تهدف الى تصحيح النقائ
وتعرف أيضا على أنها مختلف الضرائب والرسوم التي تفرضها الدولة على االشخاص المعنويين 

الى أن الجباية البيئية قد تشمل مختلف االعفاءات والتحفيزات  ةوالطبيعيين الملوثين للبيئة باإلضاف
طبيعيين الذين يستخدمون في نشاطاتهم االقتصادية تقنيات صديقة الجبائية لألشخاص المعنويين وال

 (4)للبيئة.
وتعرف على أنها تلك الضرائب والرسوم المفروضة من طرف الدولة بغرض التعويض عن الضرر  

الذي يتسبب فيه التلوث على إعتبار أن الحق في البيئة النظيفة هو الحق المطلق لجميع االفراد على 
                                                 

 . 9ص: ، مرجع سبق ذكرهمصطفى بابكر،  ( 1)
 .101:، ص2007 ،لجزائراجامعة ورقلة،  ،5العدد مجلة الباحث،، دور الدولة في حماية البيئة ،كمال رزيق ( 2)
المؤتمر العلمي ، تدخل الدولة في حماية البيئة من خالل االجراءات الجبائية والقانونية : دراسة حالة الجزائر، كمال رزيق، فريد كورتل (3)

 .14، ص: 2009افريل  20/23، يومي ع حول اقتصاديات البيئة والعولمة، جامعة الزيتونة، االردنالدولي السنوي التاس
، جامعة ورقلة، الجزائر 7العدد ،مجلة الباحث، البيئة من خالل الجباية البيئية اهمية تدخل الحكومات في حماية، فارس مسدور (4)

 .348، ص: 2009/2010
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نفس الوقت هي وسيلة للردع من خالل االجراءات العقابية التي تفرض على عدم الدفع اختالفهم وفي 
 من طرف المكلف. 

حدى السياسات الوطنية الهادفة الى تصحيح النقائص عن طريق وضع تسعيرة إنها أكما تعرف على   
  (1) .و ضريبة للتلوثأو رسم أ

رائب االيكولوجية وهي االقتطاعات النقدية و الضأعن الجباية البيئية بالضرائب الخضراء ويعبر 
لزامية غير معوضة يعود لجبرية التي تدفع للخزينة العامة، دون الحصول على مقابل خاص فهي إا

 .لغايات غير مرتبطة بأساس الضريبةريعها الى الميزانية العامة وقد تخصص 
المتعلقة بحماية البيئة ويصطلح  ما الغرامات البيئية فهي تفرض على المخالفين لألحكام التشريعيةأ

عليها بالغرامات الخضراء والغاية منها ليس توفير مورد مالي يسخر لحماية البيئة بقدر ما هو ردع 
 (2).المخالفين ألحكام التشريعات البيئية

وتعرف حسب منظمة التعاون والتنمية االقتصادية بأنها مجموعة االجراءات الجبائية ) الضرائب 
االتاوات، إجراءات ضريبية تحفيزية ( والتي يتسم وعاؤها ) منتوجات، خدمات، تجهيزات  والرسوم، 

 انبعاثات( بكونه ذا تأثير سلبي على البيئة.
 (3) وتعريف الجباية البيئية يستند في الواقع على ثالث مقاربات نوردها في ما يلي:

ة تعد بيئية إذا تضمنت أي إجراء حسب هذه المقاربة فإن الجباي *المقاربة حسب الهدف المعلن :
يهدف المشروع من خالله الى تحسين الوضعية البيئية، مع إشتراط أن يكون هذا االجراء مدون في 

 النصوص القانونية.
حيث أن كل إجراء جبائي يولد تحفيز إقتصادي لتحسين البيئة والحد من  قاربة حسب السلوك :م*ال

 التلوث، يعد إجراء جبائي بيئي.
وفق هذه المقاربة، فإن كل إجراء  و التلوث المستهدف من خالل االجراء :أمقاربة حسب المنتوج ال*

 جبائي يكون لوعائه تأثير سلبي على البيئة، يعد إجراء جبائي بيئي.
 
 
 
 

                                                 

 .100، ص: مرجع سبق ذكره، كمال رزيق (1)
مقتضيات التطور، المركز ار التنمية المستدامة بين الواقع و ، الملتقى الوطني االول لحماية البيئة في اطالجباية البيئية، برحماني المحفوظ ( 2)

 . 01، ص:2008ماي  6و  5يومي  الجزائر،،الجامعي الجلفة
 ةالملتقى الدولي حول التنمية المستدام ،الجباية البيئية كأداة لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائرصديقي مسعود، مسعودي محمد،  (3)

 .536، ص:2008افريل  8-7، الجزائر، يومي لموارد المتاحة،جامعة سطيفامية لوالكفاءة اإلستخد
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  اساس فرض الجباية البيئية :-2
ول مرة سنة أ المبدأالعالمي الملوث الدافع وقد ظهر هذا  المبدأساس فرض الجباية البيئية هو أن إ

ن أن الملوث يجب أعلى  المبدأمن طرف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ويقضي هذا  1972
الرامية الى الحفاظ على البيئة في حالة  باإلجراءاتتقتطع منه السلطات العمومية النفقات الخاصة 

 (1) .مقبولة
 (2) ية فيما يلي:تتمثل أهداف الجباية البيئأهداف الجباية البيئية: -3

عن طريق ما تضمنته الجباية البيئية من إجراءات عقابية سواء كانت زالة التلوث إ*المساهمة في 
 غرامات مالية أو عقوبات جنائية يتعرض لها كل مخالف لقواعد حماية البيئة.

ضعف *تصحيح نقائص السوق إذ أضحت االجراءات القانونية وحدها ال تكفي لردع المخالفين وكذا 
 وقلة الموارد المالية المخصصة لحماية البيئة.

*ضمان بيئة صحيحة لكل شخص في المجتمع والعالم وهذا ما نصت عليه مختلف الشرائع والقوانين 
 واالتفاقيات.

 *غرس ثقافة المحافظة على المحيط لدى المجتمع والعالم.
 *وقاية البيئة محليا وعالميا من النشاط االنساني الضار.

 د من التلوث والضرائب تؤدي بالمكلف الى االتجاه نحو التقليل من التلوث.*الح
 *تحقيق تنمية سريعة ذات فوائد مشتركة.

 *إيجاد مصادر مالية جديدة من خاللها يتم ازالة النفايات .
 *تحفيز أو تشجيع على عدم تخزين النفايات الصناعية الخاصة أو الخطيرة.

 لملوثة للبيئة باعتبارها أصبحت مكلفة جدا.*الحد من األنشطة الخطيرة وا
نتاجصحاب المشاريع لالستثمار في التكنولوجيا النظيفة أتوجيه المنتجين و *   (3)سلع صديقة للبيئة وا 
و أن التحصيل المالي ليس هو الغرض أايجاد مصادر مالية جديدة لتمويل سياسة حماية البيئة غير *

ي هو دفع المنتجين لمعالجة مخرجاتهم قبل طرحها في البيئة ن الهدف الجوهر الهدف من الضريبة أل
    (4).و تكنولوجياتهم بشكل يساهم في الحفاظ على البيئة ومواردهاأنماط صناعاتهم أو تغيير أ

وتعتبر الجباية البيئية بما تتضمنه من أشكال مختلفة من الضرائب والرسوم والحوافز الضريبية إحدى 
 مكن االعتماد عليها في زيادة تفعيل قوى السوق في معالجة مشكلة التلوث.االدوات المهمة التي ي

 

                                                 

 .141، ص:مرجع سبق ذكره احمد عبد الخالق، احمد بديع ، ( 1)
 .100ص: ، مرجع سبق ذكره، كمال رزيق (2)
 www.4shared.com 12/05/2011تاريخ االطالع : ،دور التشريعات الضريبية في حماية البيئة ،احمد جمال الدين موسي ( 3)
  .265: ص، 2006 الوكالة العربية للصحافة والنشر، القاهرة، ،اإلنسان واستراتيجيات حماية البيئة حقوق سعيد محمدين،  ( 4)

http://www.4shared.com/
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 ثانيا : الضرائب البيئية 
وفق التعريف المستخدم من قبل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية  تعريف الضرائب البيئية :-1

القتطاعات الجبرية للدولة ووكالة الطاقة الدولية والمفوضية االوروبية تعتبر الضرائب المتعلقة بالبيئة ا
التي تحصل من دون تعويض وتندرج ضمن وعاء يمثل فائدة بيئية خاصة كمنتوجات طاقوية وسيارات 
ذات محرك بالموارد الطبيعية ...الخ، هذه الضرائب بال مقابل في هذا المفهوم فالفائدة التي تقدمها 

وبة الى مبلغ االقتطاعات إذ أن السلطات الحكومية للمكلفين بالضريبة ليست في العادة منس
االقتطاعات الجبرية للدولة تتناسب مع الخدمات المقدمة )حجم النفايات التي تم جمعها أو معالجتها 

  (1)على سبيل المثال ( وبالتالي فإن هذه االقتطاعات تستطيع أن تكون : ضرائب، رسوم، إتاوات. 
لمفروضة على الملوثين الذين يحدثون أضرار بيئية وتعرف الضرائب البيئية على أنها: تلك الضرائب ا

ستخدامهم لتقنيات إنتاجية  من خالل نشاطاتهم االقتصادية المختلفة الناجمة عن منتجاتهم الملوثة، وا 
 (2)مضرة بالبيئة. 

ة بيغوفية وهي ضريبة تدفع بواسطة الملوث عن كل وحدة تلوث وتساوي نها ضريبأ على كما تعرف
 (3)لضرر الحدي الذي يسببه التلوث لدى تقييمه عند المستوى الكفء للتلوث.بالضبط إجمالي ا

ويقصد بالضريبة البيئية على أنها إلزام الممول، جبرا وبصفة نهائية ودون مقابل، بدفع مبلغ نقدي 
 محدد لخزينة الدولة بقصد حماية البيئة والحد من التلوث. 

 هداف الضرائب البيئية :أ-2
 (4) الساسية للضرائب البيئية فيما يلي :تتمثل االهداف ا

*المساهمة في تمويل السياسات البيئية، من خالل زيادة االيرادات الجبائية التي تستعمل لتغطية 
 النفقات البيئية.

*استعمالها كوسيلة فعالة، إلدماج تكاليف الخدمات واألضرار البيئية المباشرة في أسعار السلع 
ألنشطة المتسببة في التلوث، وهذا تطبيقا لمبدأ الملوث الدافع، الذي يكفل والخدمات أو في تكاليف ا

 التكامل بين السياسات االقتصادية والسياسات البيئية.
*تحميل الملوث نصيبه من نفقات حماية البيئة، وهذا من خالل تصميم ضرائب بيئية تضمن تغطية 

 تكاليف السياسة البيئية على جميع المستويات.
 المستهلكين والمنتجين على تحسين وتعديل سلوكهم نحو استعمال سليم بيئيا للموارد.*تحريض 

 
                                                 

(1) OCDE , L’économie politique des taxes liées a l’environnement ,  France ,2006 , p :26. 
 .349، ص: مرجع سبق ذكره، فارس مسدور (2)
، جامعة الملك سعود، السعودية، ، النشر العلمي والمطابع2ج، ، االقتصاد البيئي ،ترجمة احمد يوسف عبد الخير ،شارلس د كوليستاد (3)

 .220، ص: 2005
 .540ص: ،مرجع سبق ذكره صديقي مسعود، مسعودي محمد،  (4)
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*تشجيع التجديد التكنولوجي والتحوالت الهيكلية في أساليب اإلنتاج وتعزيز احترام التشريعات الخاصة 
 بحماية البيئة.

ماوية المستعملة في *المساهمة في حماية المصادر الصغيرة للتلوث مثل: النفايات، الموارد الكي
 الفالحة سواء كانت أسمدة أو مبيدات.

*المساهمة في تجسيد مفهوم التنمية المستدامة، فالبعض من المختصين يعتبرون أو يسمون الضرائب 
 البيئية ب "جباية التنمية المستدامة ".  

 اشكال الضرائب البيئية :-3
ة تصنيفات ويمكن تصنيف أدوات الجباية البيئية ذ الضرائب البيئية أشكاال ومسميات أوسع ولها عدتأخ

 الى أدوات مباشرة وأدوات غير مباشرة.
وهي الضرائب والرسوم على األنشطة التي يصاحب إنتاجها تلوث بيئي على أن  االدوات المباشرة :-أ

 تكون معادلة على األقل للتكلفة الحدية الخارجية لكل وحدة منتجة أو مستهلكة وأبرزها :
وتفرض على المخلفات واالنبعاثات  ( :Les taxes sur les émissionsرائب على االنبعاثات) الض- 

الملوثة للبيئة الناتجة من النشاط اإلنتاجي للوحدات االقتصادية، وهي تعكس بالتالي قيمة اآلثار 
من ضرائب وتعتبر هذه الضرائب  (1)الخارجية السلبية الناتجة عن تشغيل المشروعات الملوثة للبيئة،

بيغو للبيئة وتكون مفروضة مباشرة على الملوثات وتوضع بمعدالت مساوية للضرر البيئي المتزايد 
جراء إضافة وحدة واحدة من الملوث فوق مستوى التلوث األمثل، ويمكن إعتبار هذه الضرائب أكثر 

 (2) فائدة لمواجهة التلوث ولكنها تواجه بعض الصعوبات وهي :
يد في حين معدالتها العالية من تقدم الكثير من الحافز للسلوك البيئي الج ضة ال*الضريبة المنخف

دارة معقدة لذلك. نهاشأ  أن تحتاج آليات تركيب ضريبة وا 
*إن الضرائب القائمة على أساس طرح النفايات الحقيقة تعتمد على إدارة كفؤة وتكاليف أكثر مما عليه 

 ج.في حالة الضرائب على المدخالت واإلنتا
و أتقوم الحكومة بفرض ضريبة قيمية : (  Les taxes sur les produits)الضرائب على المنتجات - 

حدإاالنتاج في مختلف الوحدات االنتاجية التي يصاحب  نوعية على اث أضرار نتاجها تلوث البيئة وا 
ظل وجود أكثر حجم الملوثات الى المستويات المقبولة إجتماعيا، وفي  ، وذلك بهدف تخفيضجتماعيةإ

من وحدة إنتاجية في نفس الصناعة أو النشاط، يلوث إنتاجها البيئة المحيطة فإن فرض ضريبة موحدة 
على اإلنتاج لمختلف الوحدات االنتاجية المسببة للتلوث لن يكون كافيا لتخفيض معدالت التلوث الى 

                                                 
(1) Caroline London, environnement et instruments économique et fiscaux ,L.G.D.J ,France ,2001, p :23. 

، 2007، الدار الجامعية، مصر، اقتصاديات الضرائب : سياسات، نظم، قضايا معاصرة، عثمان، شكري رجب العشماوي  سعيد عبد العزيز (2)
 .433-432ص: ص 
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في تخصيص الموارد  المستويات المقبولة إجتماعيا، بل من المتوقع أن يصاحب ذلك إختالل
   (1)االقتصادية في صالح بعض الوحدات وفي غير صالح البعض اآلخر.

لذلك البد من التمييز في سعر الضريبة ) مقدار الضريبة للوحدة الواحدة ( بين مختلف الوحدات  
ة االنتاجية وبين المناطق الجغرافية المختلفة لكي تزداد فاعلية هذا الشكل من الضرائب في معالج

مشاكل التلوث، وللحد من األثر السلبي للضريبة الموحدة على نمط تخصيص الموارد بين الوحدات 
االنتاجية المختلفة التي تنتج نفس السلع والخدمات نظرا للتباين الشديد في اآلثار السلبية الناتجة عن 

الطاقة االستيعابية ممارسة النشاط الصناعي لنفس المنتجات من منطقة جغرافية أخرى وفقا الختالف 
ويترافق هذا النوع من الضرائب مع وجود نظم للتخلص من السلعة أو مدخالت إنتاجها من خالل 
إعادة التدوير أو توافر بدائل سلعية بيئية سليمة، وهنا ال يجب النظر الى مدى توافر البدائل من 

ديل ونسبة سعر المدخل الى جملة الناحية الفنية فقط، ولكن أيضا من الناحية االقتصادية والسعر الب
تكلفة السلعة، وكذلك فإن معدل هذا النوع من الضرائب له أهمية قصوى في االنتقال من سياسات بيئية 

       (2) عالجية الى سياسات بيئية وقائية أخرى.
 ويمكن تعريفها : (Les redevances pour les services rendus) المؤدات تاإلتاوات على الخدما-

على أنها مدفوعات عن تكلفة الخدمات المقدمة والتي تستخدم في المقام االول كأداة لتمويل أنشطة 
االدارة المحلية وذلك على سبيل المثال لعملية جمع ومعالجة النفايات الصلبة والصرف الصحي، أما 

عند استهالك  في حالة الموارد الطبيعية فمدفوعات هذا الشكل من الضرائب هي مدفوعات االستخدام
إن عائدات هذا النوع من   (3)أو استخدام مورد طبيعي كالصيد البحري أو في مياه االنهار ...الخ

الضرائب ال تدخل ضمن الميزانية العامة للدولة، ذلك ألنها تهدف الى تغطية التكاليف ألداء هذه 
 الخدمات بالموازاة مع ضمان حماية البيئة.

 تستخدم الضرائب التمييزية لمعالجة:  (Les taxes a taux différencié)الضرائب التمييزية -
حالة بعض المواد األولية واإلنتاج الوسيط الذي يحدث أضرار بيئية أكبر مما  االنحرافات الناتجة عن

توظيف الضريبة التمييزية  مهذه االضرار غالبا ما يت ةتحدثه استخدامات أو مدخالت أخرى، ولمعالج
اد ذات مستوى التلوث األعلى يفرض عليها معدالت ضريبة أعلى في حين يفرض على في ذلك، فالمو 

  (4) االنتاج األقل ضررا نسبيا للبيئة معدل ضريبة أدنى.

                                                 

 .430، ص: سبق ذكره  مرجعسعيد عبد العزيز عثمان، شكري رجب العشماوي، (1)
لة ، سلسن للدراسات والبحوث العلمية، مجلة جامعة تشريوأثره في الحد من التلوث البيئي النظام الضريبي، عصام خوري، عبير ناعسة (2)

 .71، ص:  2007سوريا ، ،01، العدد 29العلوم االقتصادية والقانونية، م
(3) Caroline London, op-cit, p :24. 

(4) I bid ,cit, p :25. 
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 ةذات الطابع الضريبي والهادف االجراءات التحفيزية وتتمثل في مجموعةاالدوات غير المباشرة : -ب
القطاعات غير الملوثة للبيئة أو القطاعات التي تلبي لتوجيه المؤسسات االقتصادية نحو االنشطة و 

 الحاجيات االساسية للمجتمع وتتمثل في :
ال تضم األدوات المالية الضرائب فحسب بل اإلعانات المالية والتي االعانات واإلعفاءات الجبائية : -

ائيه بيئية تحفيزية الجبائية والتي تعتبر كلها إجراءات جب تتشمل على الضرائب التحفيزية واإلعفاءا
أيضا والتي تهدف الى تحفيز سلوك الباعث على خفض حاالت التلوث، فبدال من فرض الضرائب 
على مسببي التلوث لتخفيضه الى المستوى االمثل بحيث يمكن إعانتهم ماليا لتخفيضه، وتكون هذه 

بة األمثل وتكون النتيجة اإلعانة البيئية المثلى مساوية أيضا للضرر البيئي الحدي عند مستوى الضري
من حيث التحسن البيئي والكفاءة االقتصادية ثابتة بإستثناء ما يتعلق بفروقات الضرائب أو دفع 
اإلعانات التي تضاف الى التكلفة وعلى الرغم من أن اإلعانات المالية تعمل على تحفيز داخلين جدد 

كلفة اإلعانة كما يقع عبء الضرائب البيئية الى الصناعة األمر الذي يؤدي الى زيادة التلوث وتزايد ت
من حيث التوزيع على المنتج والمستهلك لإلنتاج المسبب لتلوث بينما يقع عبء اإلعانات المالية على 

    (1) دافعي الضرائب.
 : يمثل االجراءات الجباية التحفيزية التي تهدف الى حماية البيئة في ما يلوتت

 *حوافز ضريبة االستثمار:
الدول لمواجهة مسببي التلوث بإلزامهم دفع الضرائب، وربما أن األكثر أهمية لها في مواجهة  عىتس 

حاالت العجز المتصاعدة في الموازنة هو عدم تفضيل اإلعانات المالية البيئية، ومع ذلك فإن بعض 
هي ديون  الدول تقوم بتشجيع المستثمر بحوافز ضريبة االستثمار، واألكثر شيوعا من هذه االدوات

ضريبة االستثمار واإلهتالك المتسارع لمعدات السيطرة على التلوث ووحدات معالجة النفايات، وهذه 
الحالة ال يختلف أثرها على موازنة الدولة فالحالتان تنتهكان مبدأ " الملوث الدافع " وعلى نحو متساو 

نها طريقة مالئمة لتقديم اإلعانات إال أن حوافز ضريبة االستثمار تعد أكثر شيوعا بين الدول وذلك أل
وتعطي مظهر تحفيز الحماية البيئية من دون المساس بحرية التنافس من خالل إنشاء وحدات 

وتقدم الحوافز لالستثمارات البيئية في شكل إعتمادات الضريبة واالهتالك  (2)وتسهيالت إلغاء التلوث
 المعجل.

نات المالية المتقاطعة إعانة متقاطعة لألنشطة البيئية يقصد باإلعا *اإلعانات المالية المتقاطعة :
المعتدلة من عائدات الضريبة على األنشطة الضارة بيئيا واألمثلة على ذلك ضرائب إزالة الغابات 
واإلعانة المالية إلعادة التشجير والفكرة هنا قائمة على إزالة الوفورات الخارجية السلبية واإليجابية من 

                                                 

 .73، ص: مرجع سبق ذكره، عصام خوري، عبير ناعسة (1)
أطروحة  ،ي اقتصاد البيئةبين فشل السوق والسياسة االقتصادية : دراسة ف التنمية االقتصادية والبيئة، أياد بشير عبد القادر الجلبي (2)

 .115، ص: 2003،جامعة الموصل، العراق ،غير المنشورة دكتوراه في العلوم االقتصادية
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ولكن ما يعيب هذه اإلجراءات أنها تؤدي الى  (1)عار نسبية وتحويل ذاتية التمويل.خالل رسوم في أس
استمرار النشاط الملوث وال تحفز الهجرة الى نشاط آخر سليم بيئيا، وكذلك تسفر عن تغيير جذري في 

 عمليات االنتاج أو مدخالت هذه العملية.
ي قد يقابله االستجابة التلقائية وا عتماد إن تطبيق إجراء االعفاء الجبائ *االعفاءات الجبائية :

تكنولوجيات وتقنيات صديقة للبيئة، علما أن اإلعفاء قد يأخذ شكل اإلعفاء الدائم وهذا من خالل 
الضرائب والرسوم التي تفرض على النشاطات االقتصادية المختلفة وهذا للتمييز بين النشاطات 

، وقد يأخذ شكل اإلعفاء المؤقت والذي يكون لمدة محدودة االقتصادية الملوثة للبيئة وتلك الصديقة لها
كأن يتم إعفاء المؤسسة المعنية في خمس سنوات االولى من بداية نشاطها، وهذا لتحفيزها وتعويضها 

 (2) عن إكتساب تكنولوجيات مكلفة صديقة للبيئة.
اإلسناد لألدوات  إضافة الى األدوات السابقة فإن هناك بعض األدوات األخرى والتي تؤدي دور

 الجبائية، ومن بين هذه األدوات والمعتمدة في الدول المتقدمة تتمثل في :
وهو أن تفرض ضريبة أو رسوم على المتسبب في التلوث لمقابلة  رجاعية :ستالودائع والتأمينات اال-

مواد الملوثة أو خسائر التلوث المحتملة على أن يتم استرجاعها لدافعها في حالة قيامه بإعادة تدوير ال
إجراء عمليات من شأنها عالج التلوث، كذلك فإنه في ظل هذا االجراء يدفع المستهلكون عند الشراء 
مبلغ معينا من المال كوديعة أو تأمين يتم إستردادها مرة أخرى عند إرجاعه لتلك السلعة التي يفترض 

ة يكون االرجاع الى مركز معين التخلص منها بمعرفة المستهلك، وسوف يؤدي ذلك الى أضرار بيئي
 إلعادة التدوير أو التخلص السليم منها.

إن هذا النوع من االدوات غير المباشرة يجمع بين حافز ضريبة التلوث وبين آلية التحكم في التكاليف 
التنظيمية، وهي وسيلة تجمع بين الدفع مقابل الخسائر المحتملة للنشاط وبين ضمان رد تلك الرسوم 

 (3) ئب مقابل المحاوالت اإليجابية للتقليل من التلوث.والضرا
وهي رسوم يدفعها الملوثين وغير الملتزمين بالمواصفات والمتطلبات ذات رسوم عدم االلتزام : -

الصلة بإدارة الموارد الطبيعية واإلدارة البيئية بوجه عام، ومن الممكن أن تكون هذه الرسوم متناسبة مع 
مثل األضرار أو االرباح المرتبطة بعدم اإللتزام البيئي، ويطلق على هذه الرسوم المتغيرات المختارة 

 (4) بالغرامات.

 

                                                 

 .116، ص: مرجع سبق ذكره أياد بشير عبد القادر الجلبي، (1)
 .349، ص: سبق ذكرهمرجع ، فارس مسدور (2)
 .440، ص: مرجع سبق ذكره، العزيز عثمان، شكري رجب العشماوي سعيد عبد  (3)
، الملتقى الدولي حول أداء لتنمية المستدامةادية في تحقيق االسياسة الضريبة كأداة لتفعيل مساهمة المؤسسة االقتص، زواق الحواس (4)

 .09،  ص:2009نوفمبر  10/11، يومي المنظمة في ظل التنمية المستدامة، جامعة المسيلة، الجزائروفعالية 



  آليات التعامل مع املشاكل البيئية يف إطار التنمية املستدامةآليات التعامل مع املشاكل البيئية يف إطار التنمية املستدامة          الفصل الثاين                                        الفصل الثاين                                        
 

- 101 - 

 

 ثالثا : مزايا وانتقادات الضرائب البيئية وعوائق تطبيقها  
 (1) تتمثل أهم محاسن الضرائب البيئية في ما يلي:مزايا فرض الضرائب البيئية: -1
ية واألضرار البيئية مباشرة ضمن أسعار السلع والخدمات أو أنها تدمج تكاليف الخدمات البيئ -

الفعاليات التي أدت إليها، ويساعد هذا أيضا على تنفيذ مبدأ قيام المتسبب بالتلوث بالدفع والدمج بين 
 السياسات االقتصادية والمالية والبيئية.

 يمكن أن تحقق مكافحة التلوث األوفر مقارنة بالقوانين والتشريعات. -
أنها ترفع االيرادات التي يمكن استخدامها لتحسين البيئة ولمنح الحوافز لآلخرين للقيام بذلك أو -

لتخفيض بعض األعمال األخرى ذات التكلفة األعلى مثل ضرائب العمل بهدف زيادة العمالة والرفاهية 
 االقتصادية.

ما تصبح الطاقة والمياه والمواد بالنسبة للمنتجين قد تلعب تلك الضرائب دور المحفز لإلبتكار، عند -
الخام وكذلك النفايات الصلبة والسائلة والغازية خاضعة للتكيف الضريبى فسوف يطور دافعوا الضرائب 
طرقا جديدة لإلنتاج والنقل واإلسكان واستخدام الطاقة واالستهالك العام من أجل تخفيض كمية 

 الضرائب التي يدفعونها.
الضرائب لجمع اإليرادات للمنفعة العامة، أو لعدم تشجيع استهالك المواد غالبا ما تفرض الحكومات -

 التي تعتبر سيئة أو التي قد تؤدي الى تكاليف مجتمعية على المدى البعيد.
تتميز الضريبة البيئية عن غيرها من السياسات بأنها أكثر كفاءة وأقل تكلفة في مجال مكافحة التلوث -

 ر البيئية.البيئي والتخفيف من األضرا
تستخدم كأداة إلعادة تخصيص الموارد وتوجيهها من الصناعات الملوثة للبيئة الى استخدامات جديدة -

 أو مناطق جديدة تقل فيها األضرار المترتبة على التلوث.
 ات الموجهة للضرائب البيئية:االنتقاد-2
  يمكن تلخيص أبرز هذه االنتقادات في النقاط التالية : 
ضريبة بيئية في دولة من الدول دون أن تشاركها في ذلك الدول األخرى فإنها تسبب آثار إذا طبقت -

سلبية على قدرة الشركات القادمة في هذه الدول على المنافسة سواء في االسواق الخارجية أو الداخلية 
 (2)فهذه الشركات تتحمل أعباء ضريبية إضافية ال تتحملها الشركات النظيرة في الدول األخرى.

دم الثقة بعدالة الضرائب البيئية، ألنه سوف تقاوم الصناعة بال شك هذه الضرائب الجديدة، ولكن ع-
 هذا االمر ليس كافيا لتفسير العكس إذا كان الوضع ينطوي على فرض بعض أنواع القوانين، 

 
                                                 

 .133ص:، مرجع سبق ذكره، دوناتو رومانو (1)
جامعة المنصورة، ، 26العدد  ،القانونية واالقتصادية لة البحوث، مجشريعات الضريبية في حماية البيئةدور الت، أحمد جمال الدين موسى (2)

 .32ص:، 2003مصر،
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   (1) لوث.ومن المخاوف التي ينطوي عليها هذا االمر هو " أن تتجاوز" الضريبة الحد االمثل للت
دم توفر المعرفة الدقيقة حول دالة الضرر أي منحنى األضرار الحدية للتلوث الذي تم شرحه في ع-

ضريبة بيغو المثالية، ويشير الكثير من االقتصاديين وربما الكثير من العاملين على مكافحة التلوث إال 
فإنهم يقولون حتى ولو تمكنا أنه من الصعوبة تقدير داالت االضرار بشكل عملي، وعالوة على ذلك 

من التقدير فإنه من الصعب إيجاد خبراء آخرين يستطيعون تقدير كل أشكال األضرار البيئية ويفتحون 
الطريق أمام الجدل حول األساس القانوني لفرض الضرائب البيئية التي تمس كل أنواع الضرائب 

   (2) البيئية.
لغني ألنه ينفق نسبة أكبر من دخله على السلع االستهالكية الضرائب البيئية تؤذي الفقير مقارنة با-

التي تتأثر أثمانها بفرض هذه الضرائب، ففي حالة فرض الضريبة على تلوث الهواء مثل ضريبة 
الكربون أو غيرها ستجد العائالت الفقيرة صعوبة كبيرة في مواجهة الزيادة في أعباء اإلضاءة والتدفئة 

من دخلها على  %15اليات المتحدة االمريكية أن االسرة الفقيرة تنفق أكثر من يقدر في الو  المنزلية )
الف دوالر  50في العائالت التي ال يزيد دخلها عن  %3الطاقة في حين ال تتعدى هذه النسبة 

ولذلك يقترح أن تطبق الحكومة برامج مساعدات إلعانة هذه العائالت على تحمل االعباء  سنويا(،
   (3)فرض الضرائب البيئية أو زيادة أسعارها. المترتبة على 

إن اإلطار التطبيقي للضرائب البيئية ال يعكس ما تم وضعه وتحليله في البحوث والدراسات النظرية -
ففي الواقع العملي أثر هذه الضرائب ضئيل في تخفيض الضرائب البيئية، فعلى سبيل المثال نجد أن 

ر قدر من االرباح وهذا يتعارض مع أهداف السياسة البيئية مادام الملوثون هدفهم الوحيد هو جمع أكب
    (4)سعر الضريبة البيئية يشكل تكلفة أقل من تكلفة تخفيض التلوث. 

 الصعوبات التي تواجه فرض الضريبة البيئية: -3
 تعود الصعوبات التي تواجه فرض هذه الضرائب الى جملة من العوامل أهمها:

في غياب مرجعية للسياسة البيئية، وتفضيل أسلوب التدخل االداري االنفرادي  عوامل سياسية تتمثل-
في معالجة المشاكل البيئية، مما أدى الى تغييب العديد من االدوات االقتصادية للسياسة البيئية بما 

    (5)فيها البرامج والضرائب والرسوم البيئية. 
، ففي حين يرى االقتصاديون أن أهداف السياسة نف أهداف االقتصاديين على أهداف السياسيياختال-

أي إختيار األساليب األقل تكلفة لتحقيق هدف معين فإن  –مثلها مثل أي سياسة بيئية رشيدة  –البيئية 
                                                 

 .133، ص:مرجع سبق ذكره، دوناتو رومانو (1)
 .134، ص:المرجع نفسه (2)
 .33، ص:مرجع سبق ذكره، احمد جمال الدين موسى (3)
لمي الدولي السنوي التاسع حول اقتصاديات البيئة ، المؤتمر العدور الضريبة البيئية في الحد من التلوث البيئي، معن ثابت العارف (4)
 .11، ص:2009أفريل  20/23ايام  ،عولمة، جامعة الزيتونة، االردنوال
 .15، ص:مرجع سبق ذكره، معن ثابت العارف (5)
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والمسئولين الحكوميين يضعون في إعتبارهم عوامل أخرى قد تضعف من ميلهم لألداة  نالسياسيي
   (1) الجبائية.

البيئي وهي صفة غالبا ما تعرف بها الدول النامية، كون إرتفاع أسعار بي نخفاض الوعي الضريإ-
الضريبة البيئية لكي تصبح مؤثرة وتعطي فعلها الصحيح وتخلق حافزا للمكلفين بأدائها الى التهرب 
الضريبي، وذلك بعدة طرق قد يكون منها محاولة للتخلص من أسباب التلوث والنفايات بطرق غير 

قد يقود بالتالي الى زيادة االضرار والتلوث وبالتالي إرتفاع حجم األخطار البيئية قانونية وهذا 
  (2) وتأثيراتها.

صعوبات والمشاكل السابقة ال ينبغي أن يكون مبررا مانعا إلجراء إصالح جبائي إن وجود مثل هذه ال
 دور الضريبة البيئية.يهدف الى حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة ويمكن من استخدام وتفعيل 

 المطلب الثاني :االعانات والمنح
تمثل حيث  (3)وتتعلق بالتخصيص الممنوح في حالة وجود آثار خارجية االعانات الحكومية :-1 

داة للسياسة البيئية تتمثل في قيام الدولة بمنح أشكال الحوافز المشجعة وهي أاالعانات شكل من 
ة أمباشرة على حجم وحدات االنبعاثات السامة التي ستقوم المنش عانات نقديةإ المشروعات الصناعية 

 بتخفيضها وذلك لتشجيعها على القضاء على التلوث.
ي المشروعات أالت والمواد المخفضة للتلوث نتاج اآلإوقد تمنح االعانات لالستثمارات في مجال 

شمسية بدال من تلك التي تعمل ة تعمل بالطاقة الأعانة لمنشإ المنتجة لآلالت صديقة للبيئة مثل منح 
 ( 4).عانة للبحث والتطوير في مجال حماية البيئةإ ن تمنح أكما يمكن  و الفحم أبالوقود 

تنافسية بعض المنتجات أو  الهادف الى تحسينشكل من أشكال الدعم المالي والتشريعي  أنها تعد كما
 (5) :سيماثر البيئي بعدة عوامل اليرتبط األو  وتأهيلها بيئياالمناطق 

 طبيعة االعانة وهيكل السوق، ودرجة التنافسية.-
 طبيعة المشاكل البيئية.-
  طبيعة السياسة البيئية.-
هداف بيئية مرغوبة وتتمثل في مبالغ أ داة اقتصادية تستخدمها الحكومات لتحقيق أهي  المنح :-2

يجاد إالبيئية والعمل على  مالية تقدمها الدولة لبعض المنتجين لتشجيع البحث العلمي حول المشاكل

                                                 

 .35، ص:مرجع سبق ذكرهاحمد جمال الدين موسى، ( 1)
 .488، ص: همرجع سبق ذكر سعيد عبد العزيز عثمان، شكري رجب العشماوي، ( 2)
، الملتقى الوطني حول اقتصاديات البيئة والتنمية المستدامة، اإلجراءات االقتصادية والقانونية لحماية البيئة، نصيرة قوريش، مديوني جميلة (3)

 11ص:، 2006جوان  7-6ايام الجزائر، ، ، المديةالمركز الجامعي يحي فارس
 .89ص:  رجع سبق ذكره،م، احمد رمضان نعمة هللااحمد محمد مندور،  (4)
، مجلة الى حالة الدول العربية النفطية آفاق تطبيق االستراتيجية المالية الخضراء في ظل الدور الجديد للدولة مع اإلشارة، ولهي بوعالم (5)

 .191، ص: 2014 الجزائر، ،، جامعة المسيلة12تجارية، العدد والتسيير والعلوم ال ةالعلوم االقتصادي
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و ما تسمى أنتاج سلع خضراء إتقنيات جديدة غير مضرة بالبيئة وكذلك  استحداثحلول لها عن طريق 
و المنتجات الصديقة للبيئة تعمل على المحافظة على التنوع البيولوجي وتساهم في أكذلك بالسلع 
 حماية البيئة.

  واإلعانات للضرائب البيئيةاالنتقادات الموجهة الى * 
   (1) من بين االنتقادات الموجهة الى أسلوب االعانة نذكر مايلي:

ت بغرض الحصول على دعم آالمبالغة في تقدير حجم الضرر الشيء الذي قد تقوم به بعض المنش-
 ؛كبرأ
يراد إمن الناحية البيئية بحصولها على ستمرار المؤسسات االقل كفاءة إقد تؤدي االعانة الى -
 ؛ضافيإ
خرى الى أت آدي في المدى الطويل الى دخول منشيؤ  ت الملوثة قدآمنح االعانة للمنشن أكما -

نتشارهاالقطاع   ؛التلوث نتشارإمما يؤدي الى  وا 
عادة المراكز إ عانة يعمل ضد مبدأ تضمين النفقات وتحميل الملوث عبء التلوث وبالتالي ن منح اإلإ-

ن ليه قبل العمل بهذا المبدأ وقد وضعت منظمة التعاو النسبية الى المشروعات الى ما كانت ع
  .حاالت التي يجوز فيها االعاناتستثناءات مقيدة بشروط للإاالقتصادي والتنمية االنسانية 

  ثار السياسة البيئية يحول دون التخصيص االمثل للمواردآعانة لمواجهة ن منح اإلأكما -
عانة يجعل منح اإل نأفي خلق فرص االختالس كما  ن منح االعانات يثقل كاهل الدولة ويساهمإ-

لبيئة ( وبذلك تتحمل قد تكون غير مضرة با الدولة تفرض ضرائب متزايدة على القطاعات المختلفة )
 .عبء االعانة

 المطلب الثالث: نظام الرخص القابلة للتداول
اد يهيمن عليه آليات السوق والمقصود بتطوير السوق كأداة لسياسة حماية البيئة أي أنه هناك إقتص   

ونظام االسعار وقوى العرض والطلب، والمنافسة وكافة عناصر السوق الحر، وأنه يمكن تطوير النظم 
القائمة بالفعل لكي تتمكن من إستيعاب اآلثار الخارجية حتى تعكس التكلفة الحقيقية لعناصر االنتاج 

 وذلك من خالل : 
إن مفهوم حقوق الملكية مفهوم هام جدا في كل من  (:Ronald coaseنظرية حقوق الملكية )-1

اقتصاديات البيئة والموارد الطبيعية، وتحديدا فهو يرتبط بحق استخدام المورد، ويستخدم االقتصاديون 
 مفهوم حقوق الملكية ضمن إطارين هامين:

                                                 

 .213، ص: مرجع سبق ذكره، حمد بديعأ ،الخالق حمد عبدأ(1)
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دارة الموارد الطبيعية، وتشير نظرية حقوق المل   لرونالد كاوس  كية )تحقيق السوق للتلوث المثالي وا 
( الى أنه حتى لو لم تحقق االسواق القدر األمثل من اآلثار الخارجية فإنها يمكن أن تتجه برفق 1960

    (1)في ذلك االتجاه دون الضرورة لفعاليات التنظيمية التي تنطوي على الضرائب أو وضع المقاييس.
ضرر حقوق الملكية، أي أن المتضرر يملك حيث أراد كاوس أن يبين الحالة التي يكون فيها لدى المت

الحق بأن ال يتعرض للتلوث وأن المسبب بالتلوث ال يملك الحق بأن يتسبب بالتلوث، حيث يفضل 
لكي يتم استيعاب اآلثار و  (2) المتضرر أن ال يكون هناك أي تلوث حيث أنه يملك حقوق الملكية.

 (3) الخارجية بقدر مثالي يجب :
يمنح هذا الحق صاحبه حرية إستعمال واستغالل والتصرف الملكية الخاصة :  أ توسيع نطاق حقوق 

فيما هو مملوك له في الحدود التي يرسمها القانون، كما أن هذا الحق يعد ركن أساسي في نظام 
السوق حيث يسمح بالتعرف على صاحب الحق في االستفادة من المنافع الناجمة عن الشيء 

سئول عن المضار الناجمة عن نفس الشيء، فالوظيفة التخصيصية المملوك، ومن ثم أيضا الم
سناد اآلثار الخارجية النافعة أو الضارة المترتبة على  الرئيسية لحق الملكية هي في الواقع استيعاب وا 

 استخدام الموارد واألشياء.
 حيث حاول كاوس أن يبرهن على أن ترك التفاوض والمساومة بين الملوثين المتضررين :-ب

االطراف المعنية تتفاوض فيما بينها لهو كفيل بأن يحقق الوضع األمثل بدون تدخل من جانب الدولة 
 ومن خالل آليات السوق وحدها، كما أنه رفض الضريبة ويرى أنها ال تحقق العدالة.    

أن تقوم السلطات العمومية  Deles–1968-االقتصادي الكندي قترحإ سوق حقوق التلويث :-2
مقدما كمية التلوث المسموح به في البيئة ثم قيامها الحقا ببيع صكوك أو يطلق عليها أيضا   بتحديد

تصاريح، تراخيص، سماحات، موافقات، شهادات ( هي بمثابة حقوق تلويث بكميات معادلة لمقدار (
حدود التلوث الذي إعتبرته مقبوال ويملك كل من يحصل على هذه التراخيص الحق في تلويث البيئة في 

ما يحوزه من التراخيص، ويتعين عليه فيما يتجاوز ذلك االمتناع عن تلويث البيئة وبذلك فإن هذه 
التراخيص قابلة للتجارة أي يمكن بيعها وشراؤها في سوق التراخيص التي تعتبر بورصة للتلوث يتحدد 

 فيها السعر عن طريق قوى العرض والطلب.  
غياب تحديد حقوق استغالل واضحة تسمح باستخدام الموارد  ثار الخارجية عننجم مشكل اآلي    

و بيعها للغير وهو ما يطلق عليه حسب االقتصادي روناد كوس مشكلة حقوق الملكية أوكذلك تأجيرها 
 (4) .للموارد البيئية

                                                 

 .117، ص: مرجع سبق ذكره، ناتو رومانودو  (1)
(2) Thiobiano taladidia, économie de l’ environnement et de ressources naturelles,  l’harmattan, France 

 2004, p p :191-192. 
 .04 ، ص:مرجع سبق ذكره، مصطفى عيد مصطفى إبراهيم (3)
 . 46:ص ،مرجع سبق ذكره، محمد عزت محمد إبراهيم غزالن، محمد عبد الكريم عبد ربه(4)
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حدى الوسائل االقتصادية لمواجهة التلوث حيث تصدر الدولة سندات بمستويات إ صوتعتبر هذه الرخ
تختلف حسب النشاط الملوث للبيئة والمنطقة المعرضة له وأسعار هذه السندات تتحدد بمراعاة معينة 

ت التي تلوث آض والطلب وعليه يجب على كل المنشهذه العوامل وهي قابلة للتداول حسب قانون العر 
 ي حدود حقوق التلويثويسمح لها بالتلوث ف الشراءن تحصل على هذه السندات عن طريق أالبيئة 

ة أق تلويث جديدة من منشة حقو أضافي باستثناء حالة شراء المنشإويتم معاقبة كل تلويث ، التي تملكها
 .خرى عن طريق تسويق رخص التلويثأ

سواق رخص التلويث هو سوق انبعاثات ثاني اكسيد الكبريت الذي تديره وكالة حماية أشهر أومن 
ء في الواليات المتحدة حيث حدد خفض انبعاثات البيئة وتشارك فيه كل المؤسسات المنتجة للكهربا
نخفاض إولكن النتيجة تمثلت في  2000-1990ثاني اكسيد الكبريت بمقدار النصف بين عام 

في خفض كميات انبعاثات في  وبهذا سجل السوق نجاحا يعتد به 1995-1990النصف بين عام 
د من الدول كالصين وكوريا في مجال ثاني عتماده في العديإ اج الكهرباء ومع هذا النموذج تم نتإقطاع 

ربون وغازات االحتباس الحراري عتماده لخفض انبعاثات ثاني اكسيد الكإ وروبا يتم أاكسيد الكبريت وفي 
 .خرى المسببة لها من القطاع الصناعي ضمن برنامج االتحاد االوروبي لتنفيذ بروتوكول كيوتواأل
لية ومرونة تسمح آحيث ال يتوفر ألسواقها ، لة تعد غير مالئمةن هذه الوسيإف البلدان النامية ما فيأ

ن تتداول فيه هذه أليست بالمستوى الذي يمكن  وأسواق المال لديها ،هذه الوسيلة لالعتماد على
   (1) .التصاريح
  (2) خرى تعمل على حماية البيئة هي:أته السياسات هناك سياسات االى ه باإلضافة

رتفاع درجة ا  ة النفايات و بعض السلع والخدمات التي يترتب عليها زيادة كمي اجبإنتقيام الدولة -   
  (3).نتاجها وفي كمية النفايات ومعالجتهاإوهذا بهدف التحكم في ، خطورتها

عتمد على مخلفات الصناعات قامة صناعات تإي أالمجمعات الصناعية المتوافقة بيئيا  قامةإ-  
  (4).مضرة بالبيئة بتقديم خدمات لها منافع بيئيةت الآن تقوم المنشأو ، أاالخرى 

 خرى ) القروض الخضراء(أدوات اقتصادية أ : المطلب الرابع
إن األدوات االقتصادية للسياسة البيئية هي التي تؤثر على ميزانية الدولة، والتي قد يتم اللجوء إليها  

شكل جزئي، وقد يكون التطبيق ألداة في نظام إقتصادي قد يتمتع بآليات السوق الحر بشكل كامل أو ب
واحدة أو أكثر من أداة واحدة في نفس الوقت، والحقيقة أن نظام األدوات اإلقتصادية يوجه الى تعظيم 
المنافع االقتصادية واالستجابة الى االعتبارات البيئية في نفس الوقت، كما أن مدخل األدوات 

                                                 

 .  175ص:، مرجع سبق ذكره محمد عبد البديع، (1)
 .99: ص، مرجع سبق ذكره ،احمد رمضان نعمة هللا (2)
 .416ص: ،المرجع نفسه (3)
 .53: ص  ،مرجع سبق ذكره احمد محمد مندور، (4)
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( في عملية صنع القرار théorie des externalités ة ) االقتصادية يقوم بترجمة نظرية اآلثار الخارجي
وقد يساعد هذا النظام الى البحث والتطوير للتوصل الى حلول ذات كفاءة إقتصادية كما أن هذا النظام 
يؤكد على مستويات مرتفعة من الجودة البيئية وتعد حافز مستمر لمكافحة التلوث والحد من األضرار 

ن تطبيق هذا   النظام ال يحتاج الى أعباء إدارية معقدة أو دقيقة. البيئية وا 
 مفهوم االدوات االقتصادية -1

ويقصد بها مجموعة الوسائل والطرق المستخدمة في حماية البيئة، والتي من شأنها التأثير على نفقات 
يرادات المشروعات االستثمارية، وكذلك أسعار الموارد النهائية، وتعتمد هذه االدوات على ا لتأثير وا 

على تكاليف االنتاج تنتقل كليا أو بعضها الى أثمان السلع والخدمات المنتجة ومن ثم تؤثر على 
هيكلها النسبي، هذه بدورها قد تؤثر على حجم استغالل الموارد البيئية وحجم االنتاج ونوعيته وكذلك 

   (1) حجم االستهالك عن طريق ما يعرف بالحوافز والكوابح السعرية.
فها منظمة التعاون والتنمية االقتصادية على أنها طريقة تستعمل من خاللها نظام األسعار وقوى وتعر  

السوق من أجل تحقيق أهداف منشودة وتستطيع أن تكون لهذه األدوات آثار حلول تقدير المنافع 
تصادية ، إن إستعمال األدوات اإلقنوالتكاليف لمختلف األنشطة التي يقوم بها االعوان االقتصاديي

بغرض حماية البيئة والتنمية المستدامة تسمح بمعرفة تكاليف النشاطات التي لها آثار سلبية على 
  (2)البيئة. 

 للسياسة البيئيةقتصادية أهداف األدوات اإل-2
 (3) لألدوات االقتصادية للسياسة البيئية عدة أهداف تتمثل في : 

تغطية تكاليف اآلثار البيئية أو التي يتم توزيعها عن طريق جمع االموال التي تسمح ب*هدف مالي : 
مرة ثانية من أجل تعزيز وتفعيل نشاطات الحماية البيئية أو تحسين الجودة البيئية أو األبحاث 

 والتنمية.
على سلوك المستهلكين باالستخدام األمثل للموارد، عن طريق  التأثير من خالل *هدف تشجيعي :

   عار المنتجات أو األنشطة الضارة بالبيئة. استخدام ضغط تصاعدي على أس
عن طريق االستخدام الرشيد لمختلف األدوات االقتصادية من)نظام الرخص القابلة  :*هدف وقائي

 للتداول،االصالح الجبائي البيئي والجباية البيئية( في حماية البيئة من التلوث واألضرار التي تحيط بها
 
 البيئية  خرى للسياسةأقتصادية أدوات ا-3

                                                 

، دار 2ط، سياسات البيئية والتجارة الدوليةالسياسات البيئية والتجارة الدولية  دراسة تحليلية  لتأثير المتبادل بين ال، د الخالقاحمد عب( 1)
 .27ص: ،1994، بيروت ،النهضة العربية

(2) étude réalisée pour le regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec , les 

instruments  économiques et la  protection  de l’environnement , Québec, Mais ,1998,  p :17. 
(3), Ibid, cit , p :18. 



  آليات التعامل مع املشاكل البيئية يف إطار التنمية املستدامةآليات التعامل مع املشاكل البيئية يف إطار التنمية املستدامة          الفصل الثاين                                        الفصل الثاين                                        
 

- 108 - 

 

هناك عدة أدوات اقتصادية أخرى من أهمها الحوافز والدعم وهذا النوع من االدوات له أكثر من شكل 
  لعل من أهمها :

وهي منح مادية أو عينية وعادة ما تعطي لتشجيع البحث العلمي للتصدي للمشاكل التي  المنح :-
ات حديثة وسليمة بيئيا أو لحث المنتجين تؤثر سلبا على البيئة إليجاد حلول لها، سواء بإيجاد تقني

 إلنتاج المنتجات الصديقة للبيئة.
وهي عبارة عن قروض تتميز بأنها منخفضة سعر الفائدة مع طول فترة السماح  القروض الميسرة :-

   (1) وتوجه أساسا لشراء كافة المعدات واألجهزة التي تحافظ على البيئة.
صالح البيئة وحل مشاكلها الى جانب إجل أالقروض من  تمنح هذهو  وتعرف بالقروض الخضراء

ستثمار هذه المبالغ المالية في مختلف مجاالت التكنولوجيا إجل أالمحافظة عليها وحمايتها ومن 
نخفاض سعر فائدته وشروطه الميسرة تشجيعا على إز بيو دين يتمأيفة وهي عبارة عن قرض النظ

   (2).جلهاأنشئ من أالتي  األهدافو توسيع االستفادة منه وتحقيق االغراض 
اد وما له ن يلعب القطاع المصرفي دورا مهما في حماية البيئة بفضل دوره كوسيط في االقتصأيمكن 

 عن طريق مثال :، من وقع مهم في التنمية
ن أعداد العقود االئتمانية والتمويلية مثل إ هتمامها للجوانب البيئية عند إ نشاء بنوك خضراء تولي إ-
 .جراء تحليل للمخاطر البيئيةإو أنشطة معينة أول تم
أي تخفيض الرسوم الجمركية على المعدات واألجهزة والمواد المستخدمة  تخفيض الرسوم الجمركية :-

 لمكافحة التلوث، أو على السلع البديلة الصديقة للبيئة. ةأو الالزم
وهي عبارة عن  تي يعاد تدويرها :سياسة نظم الضمانات على المواد التي يعاد استخدامها أو ال-

تأمين يفرض على بعض المواد، لكي يتمكن من إعادة استخدامها مرة أخرى وعدم طرحها في البيئة 
 وبالطبع هناك عالقة طردية بين مبلغ الضمان ومعدالت استعادة المواد.

وجبها بمبلغ معين حيث يقوم المستفيد أو المتعامل بتقديم سندات يلتزم بم داء البيئي :سندات األ-
يغطي التكلفة الالزمة إلعادة تأهيل الموقع أو المنطقة التي تم فيها العمل، وفي حالة إيفاء المتعاملون 
ن كان من  بإلتزاماتهم إتجاه البيئة وا عادة تأهيل الموقع كما كان فإن هذه السندات ترجع إليهم، وا 

لمشاكل أو التأثيرات السلبية التي تظهر بعد الممكن االحتفاظ  بجزء من هذه السندات لضمان عالج ا
 فترة .

                                                 

 .06ص:  ،مرجع سبق ذكره ،مصطفى عيد مصطفى ابراهيم(1)
 .261: ص، مرجع سبق ذكره ،سعيد محمدين (2)
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وهي فرض مبالغ نقدية مالية كبيرة على األنشطة ذات االحتمالية الكبيرة في إحداث  التأمين :-
أضرار كبيرة على البيئة، مثل ناقالت البترول وهو ما يعني أن القائمين على هذه األنشطة يقومون 

   (1) صالح الضرر المتوقع حدوثه.بشراء وثائق تأمين بمبلغ يكفي إل
وهي عبارة عن فرض أو تحديد أسعار تصاعدية للمستويات المختلفة من  االسعار التصاعدية :-

استهالك المادة أو السلعة أو المورد، بهدف ترشيد االستهالك والحفاظ على الموارد كتحديد أسعار 
نا يجب مراعاة محدودي الدخل والتصنيف متزايدة لكل مستوى من إستهالك الكهرباء أو الماء، وه

العلمي لكل مستوى استهالك والمرونة في تحديد المستوى االستهالكي وضرورة مراجعته كل فترة 
     (2) زمنية.

ويقصد باالستثمارات البيئية على أنها استثمارات في مجال إنتاجي أو  تشجيع االستثمارات البيئية :-
ى توفير منتجات نظيفة ال تضر بها أو أخرى وقائية لتجنب حدوث خدمي يرتبط بالبيئة ويهدف ال

تلوث بها أو تدهور أو نضوب في مواردها، أو تفيد في التخلص من ملوثاتها أو في معالجة مشاكل 
نضوبها سواء كان ذلك يتعلق بالبيئة داخل المنزل، أو البيئة المهنية أو البيئة الخارجية إجماال ويمكن 

   (3) ها من االستثمارات بأنها تراعي البعد البيئي كركيزة أساسية لقيامها.تمييزها عن غير 
رغم إختالف أدوات السياسة البيئية على بعضها البعض الى أنه يمكن القول بأنه يوجد تداخل كبير 
بين األدوات اإلقتصادية واألدوات غير اإلقتصادية لها، وال توجد خطوط فاصلة بينهما، ولقد أصبح 

في فكر حماية البيئة أن اإلعتماد على أيهما دون اآلخر ال يحقق الحماية المطلوبة للبيئة وأن  مسلما
يجابيات لكل منهما، ولهذه  تحقيق هذه الحماية يتطلب الجمع بينهما بالرغم من وجود سلبيات وا 

مكن تطبيق االدوات رغم إختالف طرق تنفيذها إال أن لها دور فعال في تحقيق التنمية المستدامة، وي
هذه االدوات على الصعيد الوطني أو اإلقليمي أو المحلي وفقا لألطر القانونية المتوفرة لدى البلدان  
رشادات وآليات إدارية أخرى لتحقيق التنمية المستدامة على كل  ويمكن إكمال هذه االدوات بقواعد وا 

 يرة أو طوعية.  المستويات، وقد تكون هذه األدوات ملزمة قانونا أو ثابتة أو متغ
 المبحث الثالث : االدوات التنظيمية ودورها االقتصادي 

في هذا اإلطار تتبنى الدولة األدوات التنظيمية للسياسة البيئية كإستراتيجية مكملة لألدوات األخرى 
وتسمى األدوات المعيارية ويطلق عليها أحيانا بأدوات التوجيه والمراقبة، وتشمل هذه األدوات كل 

كال المختلفة للمعايير والمقاييس التي تضعها الدولة وتشترط توافرها في السلع والخدمات أو غيرها األش
 من المنتجات وكذلك المشاريع االستثمارية. 

 الدور االقتصادي والبيئي لألدوات التنظيمية المطلب االول :
                                                 

 .06، ص: رهمرجع سبق ذك ،مصطفى عيد مصطفى ابراهيم( 1)
 .07، ص: المرجع نفسه(2)
 .112، ص: 2003غريب للطباعة والنشر، مصر، دار  ،االطراد والبيئة ومداواة البطالة ،زينب صالح األشوح (3)
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استخداما، إال أن نجاح هذا  التنظيم هو اإلطار القانوني والالئحي وهو من أكثر أدوات حماية البيئة
االسلوب يفترض أن تحوز السلطة المختصة معلومات كافية عن األنشطة المولدة للتلوث كي يتسنى 
تحديد ومن ثم فرض المعايير المحددة للتلوث والمسموح به وأسلوب الرقابة، ورغم أنه أسلوب يعتمد 

نه ينعكس على الحياة االقتصادية، فتقرير معيار على التنظيم الالئحي واإلداري والتحكم والمراقبة، إال أ
يحدد نسبة ثاني أكسيد الكربون التي يبثها مصنعا ما في الجو يعني فرض نفقة على األنشطة 
اإلقتصادية التي تؤدي الى هذا، وهذه النفقة تأخذ شكل إقامة تجهيزات مضادة للتلوث أو تخفيض 

 (1)تخصيص الموارد االقتصادية. النشاط والكف عنه وبالتالي يؤثر على إعادة 

ومن األسباب التي تدفع الدولة الى تبني األدوات المعيارية للسياسة البيئية أو سياسة معيارية هو وجود 
خطر جسيم سوف يترتب على التلوث لو لم يتم وضع هذه المعايير، مثل تدمير الموارد الطبيعية 

ت والحيوانات ال يمكن حمايتها من التلوث إال من خالل واستنزافها، كما أن هناك بعض الموارد والنباتا
وضع القواعد والمعايير البيئية، وقد تصلح السياسة المعيارية أيضا في حالة األنشطة الجديدة والتي 

   (2)ينبغي السيطرة عليها عندما تكون اآلثار السيئة لمثل هذه النشاطات غير متوقعة. 
 تنظيمية أنواع االدوات الالمطلب الثاني :

   (3)األدوات التنظيمية للسياسة البيئية في نوعين : التنظيم " المنوعات واإلجازات " والمعايير : تصنف 
وتستخدم من طرف الدولة بغرض التسوية المباشرة للمشاكل : التنظيم " المنوعات واإلجازات "-1

أو معايير الجودة وذلك بوضع حدود البيئية وخاصة المتعلقة بالموارد الطبيعية مثل : الهواء والماء، 
قصوى إلصدار الملوثات يمنع تجاوزها أو اإلجبار على إختيار نمط إنتاجي معين باإلعتماد على 
نظام التراخيص والرقابة، وتمثل الرقابة المباشرة على التلوث الشكل األكبر شيوعا لحماية البيئة لما 

  نذكر منها:  تتميز به من مرونة، وتأخذ الرقابة عدة أشكال 
 ريغ النفايات لبعض المنتجات للمؤسسات في المحيط الطبيعي؛المنع الكلي لتف-
 وضع حدود إلنبعاث بعض الملوثات؛-
 إجبارية استخدام بعض التجهيزات أو التقنيات سواء في عملية االنتاج أو عملية مكافحة التلوث؛-
شتراطات لها آثارها على إدارة البيئة تعرف المعايير البيئية بإعتباره :المعايير البيئية-2 ا تدابير وا 

الطبيعية، غير أنها قد تتضمن أيضا تدابير تتعلق ببيئة من صنع االنسان و/أو الحصة والسالمة 
البيئيتين. ويتصل المعيار البيئي بتدابير لها آثارها على إدارة البيئية الطبيعية والبيئة التي صنعها 

ر المرتبطة بحماية صحة وسالمة البشر والحيوانات والنباتات، وتتمثل هذه االنسان، بما في ذلك اآلثا
المعايير أداة تستعملها الحكومات عادة في إدارة اإلنتاج واإلستهالك وقد تكون هذه المعايير طوعية أو 

                                                 

 .08، ص: مرجع سبق ذكره مصطفى عيد مصطفى ابراهيم ، (1)
 .09، ص: المرجع نفسه(2)
 .03، ص:مرجع سبق ذكره نصيرة قوريش، مديوبي جميلة، (3)
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ات إلزامية عند إعتمادها كأنظمة فنية تفرضها الحكومات ويستعان بالمعايير الفنية للتمييز بين المنتج
وتحديد أساليب اإلنتاج المستحسنة، ويتخذ تطبيق المعايير المتعلقة بالبيئة منحنى معقدا ألن المعايير 

على الخصائص النهائية للمنتج، وال  البيئية كثيرا ما تعالج مسائل تتعلق بعملية االنتاج وال تقتصر
     (1)معالجته. يؤثر هذا االمر على طريقة تطبيق المعيار وحسب، بل على طريقة رصده و 

تنقسم المعايير البيئية الى معايير نوعية، معايير االنبعاث، معايير تقنية   نواع المعايير البيئية :أ-أ
   (2) معايير المنتجات، كما يلي:

 (:Les normes de qualité d’environnement ) المعايير النوعية -

تحقيقها بناءا على خصائص وقدرات الوسط هذه المعايير األهداف النوعية العامة الواجب تضع 
الطبيعي، فمثال تحدد الحد األقصى لنسبة الغازات الملوثة للهواء، وكذلك الحد األقصى للتلوث 

 الضوضائي، وهي معايير عامة تستخدم العديد من األدوات لتحقيقها.
 (:  Les normes d’émission) معايير االنبعاث -

لقصوى المسموح بها للنفايات الملوثة في مكان معين )مثال حد إصدار هذه المعايير الكمية ا تحدد
الضجيج من قبل السيارات ...( وهي معايير تفرض إلزاما وتحدد الكمية والوسيلة التي يتم خفض بها 

 كل أنواع التلوث البيئي.
 (:Les normes de procédés)  معايير تقنية -

اج الواجب إستعمالها والتجهيزات المقاومة للتلوث الواجب تحدد هذه المعايير الطرق التقنية لإلنت
 تنصيبها، مثل نوع التكنولوجيا واآلالت والمعدات المستخدمة ومدى إنسجامها. 

 (:de produits Les normes) معايير المنتجات-
( توضح وتحدد هذه المعايير الخصائص المميزة للسلع المنتجة )مثال نسبة مادة الرصاص في البنزين

وهي معايير واشتراطات تطبق بغرض منع حدوث التدهور البيئي وكذلك حماية المستهلكين من التلوث 
البيئي الذي يضرهم بصفة مباشرة، أي أن هذه المعايير تهدف الى المحافظة على البيئة وحمايتها من 

ات وما تتركه من كل أشكال الضرر التي تلحق بها والذي ينشأ من استخدام أو استهالك السلع والمنتج
تأثيرات سلبية ومن مواد سامة تضر باإلنسان والحيوان والنبات أو يؤدي الى االخالل بالتوازن في 

 (3) النظام البيئي ومكوناته.
جميع المراحل التي يمر بها المنتوج بدءا من استيراد المواد االولية التي تدخل  ن هذه المعايير تتابعإ

صنيعه الى غاية االستهالك النهائي له، وبالتالي تستهدف هذه المعايير في إنتاجه ومرورا بطريقة ت
                                                 

منشورات االمم المتحدة،  المعايير البيئية والقدرة التنافسية للقطاعات االقتصادية الرئيسية،، قتصادية واالجتماعية لغربي آسيااللجنة اال( 1)
 .03ص:  ،2005،نيويورك

(2) Hervé Devillé  , économie et politiques de l’environnement principe de précaution ,critères de 

soutenabilité , l’Harmattan, paris ,2010,  p :167. 
 . 68ص: ،مرجع سبق ذكره، أحمد عبد الخالق(  3)
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حماية البيئة من إستعمال أو إستهالك هذا المنتوج، لذلك فإنه يوجد تبعات رئيسية مباشرة على 
المصدرين وباألخص مصدري الدول النامية، حتى ال تمنع منتجاتهم من الدخول الى أسواق الدول 

 : يالتبعات الناتجة عن التشريعات البيئية ما يل المتقدمة وألهم هذه
 زيادة تطبيق أنظمة اإلدارة البيئية؛-
زيادة اإلجراءات المتخذة للحد من المخلفات الناتجة عن التغليف وزيادة في اإلجراءات المستخدمة -

 إلعادة تدوير مواد التغليف؛
ء من قبل المستهلكين وخاصة المستهلكين زيادة اإلهتمام بعالمات المنتجات المختلفة في سلوك الشرا-

 منهم؛  ناألوروبيي
 فإن من أهم التطبيقات لهذه المعايير واالشتراطات هي:وبالتالي 

 :)  ( Le packaging*متطلبات التعبئة والتغليف

عنصر أساسي في تمكين المنتج من المنافسة في االسواق العالمية تعتبر متطلبات التعبئة والتغليف 
أن التعبئة السليمة الواجهة األولى للسلعة التي يتلقاها المستهلك ألول وهلة وهذا ال يعني أن  باعتبار

العبوة أمر شكلي فقط ولكنها تمثل نصيب هاما من مواصفات السلعة ...هذا باإلضافة الى أن صناعة 
صائصها ومدى العبوة المناسبة الجيدة يتطلب معرفة واسعة بطبيعة الخامات الداخلة في صناعتها وخ

ثباتها أمام المؤثرات كالضوء والحرارة ومدى تحملها للنقل والتداول ومدى تقبل المستهلك للعبوة سواء 
في السوق المحلي لمواجهة المنافسة مع المنتجات األجنبية أو المستهلك الخارجي في خضم المنافسة 

 العالمية.
مراحل المتتالية تمر بها الخامة والمستلزمات وتعرف متطلبات التعبئة والتغليف بأنها مجموعة من ال

والسلع ومكوناتها من مصادر اإلنتاج المختلفة حتى وصولها للمستهلك أو المستخدم لهذه العبوة مرورا 
   (1) بعمليات التداول والنقل والتخزين وتدويرها وا عادة استخدامها.

الث إتجاهات للحد من تراكم هذه المخلفات لطرق التعامل مع مخلفات مواد التعبئة، فهنالك ثوبالنسبة  
 تتمثل في : RS3تعرف ب 

بالعمل على اإلقالل من المواد الخام المستخدمة في صناعة العبوة من خالل  : ( Reducing)التقليل
 تقليل سمكها بإنتاج مواد بديلة ذات قدرة أعلى على التحمل ومقاومة المؤثرات الخارجية.

إعادة تدويرها من خالل تشكيلها من جديد بعد خلطها بنسبة من مادة  : ( Recycling)إعادة التدوير
العبوة األصلية التي لم يسبق تصنيعها، وهذا االتجاه يحقق بيئة نظيفة يعمل في ذات الوقت على 

 توفير مادة خام رخيصة .
                                                 

المؤتمر ، العربية والدولية للمنتجات الغذائية : تقنياتها ، مواردها ، أساليب التدوير، المواصفات فالتعبئة والتغلي، نجية عبد المحسن(  1)
أفريل  3/5يومي ، مصر، الجامعة العربية، وضاع الحالية واتجاهات المستقبل: االي الصناعية الغذائية العربية ة فالعربي لالعتبارات البيئي

 . 03: ص ،2006
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لعبوات إعادة إستخدام العبوة نفسها لنفس غرض التعبئة مثل ا:  ( Reusing)إعادة االستخدام 
 الزجاجية. 

إستخدام التكنولوجيا الحديثة في إنتاج العبوة المالئمة في تنمية المبيعات سواء على المستوى  يساهمو  
المحلي أو التصدير وتلعب متطلبات التعبئة والتغليف متطلبات دورا هاما في التأثير على البيئة لما 

الصفيح ويعتبر  –األلمنيوم  –الورق  –ينتج عنها من مخلفات معظمها من مخلفات البالستيك 
التخلص منها أمرا هاما وضروريا تتطلبه مقتضيات البيئة النظيفة اآلمنة وهذا أدى الى إضافة بعدا 

   (1) جديدا لمتطلبات التعبئة والتغليف أال وهو التعبئة صديقة البيئة.
 ة حلها عن طريق : وكيفي فويمكن إستعراض األبعاد البيئية في متطلبات التعبئة والتغلي

 خامات واألساليب التصنيعية صديقة للبيئة؛ختيار الإ-
 تطوير طرق التخلص من المخلفات وا عادة االستخدام أو التدوير؛-
 التركيز واالهتمام بالجهود المبذولة لحماية وصيانة البيئة المرتبطة بالتعبئة والتغليف؛-
 ستهلك بطرق التعامل مع مخلفات التعبئة والتغليف.التوعية سواء للمنتج أو المصنع للمادة أو الم-

والتي تمنح من طرف المنظمة الدولية للتقييس في  ISO14000وتعتبر المواصفات القياسية الدولية 
إطار نظام االدارة البيئية عنصرا هاما ومؤثرا في جودة متطلبات التعبئة والتغليف بما تتضمنه من 

ذة في اإلعتبار نوعية المادة المعبأة مع الحفاظ على جودتها حتى إشتراطات أساسية وعوامل جودة آخ
وصوله للمستهلك مع حماية البيئة، إن منظومة متطلبات التعبئة والتغليف لها دور فعال في تحقيق 

   (2) التنمية المستدامة.
 (:L’écolabel )  البيئية –العنوتة  –العالمة 

ف إلبراز تميز بعض المنتجات التي تبرهن على أعلى العالمة البيئية هي منظومة متكاملة تهد
مستويات الجودة من ناحية المحافظة على البيئة وتبرز القيام بمجهودات ملحوظة في مجال 
استعماالت التكنولوجيا النظيفة، وتتضمن عند االقتضاء أوفر فرص الدوام خالل دورة حياتها وذلك مع 

مجال التقييس والجودة، وقد تكون هذه المنتوجات سلع أو مراعاة التراتيب الجاري بها العمل في 
خدمات، وتمثل منظومة العالمة البيئية نظاما قانونيا لإلشهار االختياري تستند بمقتضاه العالمة بعد 

        (3) التثبيت من مطابقة المنتوج لمجموعة من المعايير البيئية وااليكولوجية خالل دورة حياته.

                                                 

 .04ص: ،مرجع سبق ذكره ،نجية عبد المحسن (1)
 .05، ص:المرجع نفسه (2)
، ورقة عمل مقدمة ئة: التجربة التونسية خطوات نحو االستدامةالعالمة البيئية في العالقة بين التجارة و البي، م يوسفي كاهيةمنية براهي  (3)

 .05ص:، 2007، نوفمبرول العالقات بين التجارة والبيئة، الجامعة العربية، مصرالجتماع الخبراء العرب ح
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الجهات الحكومية أو الجهات الخاصة بحماية المستهلك، وهي تمنح للمنتجين من قبل وتستخدم 
وتستخدم إلعالم المستهلكين بأن السلع التي تحمل العالمة هي األكثر تفضيال من المنظور البيئي عن 

 غيرها من المنتجات من نفس النوع، ويتم الحصول عليها على أسس إختيارية دون إجبار.
أن المنتج قد إتبع جميع الخطوات التي تشترطها هذه العالمة طوال دورة حياة وتشير العالمة على 

 طريقة التخلص منه كنفايات (. –االستهالك  –االستخدام  –التوزيع  –المنتوج بدءا من ) اإلنتاج 
وتتميز هذه العالمة باإليجابية، حيث أنها تحمل إشارات إيجابية تساعد المستهلك وترشده نحو إختيار 

منتوج الذي يالئمه، كما قد تحمل بعض اإلرشادات أو اإلشارات التحذيرية والتي نجدها في بعض ال
 البطاقات التعريفية كعلب السجائر والتي تحذر من التدخين ومدى خطورته على صحة االنسان.

وتهدف الحكومات وجماعات أنصار البيئة من وراء تشجيع استعمال هذه األداة الى زيادة اإلدراك 
والوعي لدى المستهلكين بأهمية الحفاظ على بيئتهم، مما قد يدفعهم الى تغيير نمط معيشتهم 

في فائدتهم من منتجات صديقة للبيئة، وهو االمر الذي قد يضطر  وواستهالكهم وبالتالي إختيار ما ه
جهم بما المنتجين " في ظل مبدأ المنافسة وسيادة المستهلك " الى إجراء تغييرات في أساليب إنتا

       (1)يتماشى مع متطلبات الحفاظ على البيئة وفق متطلبات التنمية المستدامة. 
 
 
 
 

 الثاني : ة الفصلخالص
   
القانونية منها الردعية والوقائية كما  باآللياتتستعين الدول والحكومات في مواجهتها للمشاكل البيئية    

داة مالية تستخدم أالرسوم والضرائب البيئية وهي  هاوأبرز  قتصادية،اال لياتاآلجانبها  ىتستخدم ال
ذا إداة لتمويل حماية البيئة وهي ذات فعالية أنها أكما  ،الملوث الدافع لمبدأبغرض ردع الملوثين تطبيقا 

تتطلب  التي تتمثل في حقوق التلويث ى خر أقتصادية إدوات أتوجد كما ستخدامها بشكل مناسب إتم 
قتصادية كالتربية البيئية دوات غير اإلاأل ىضافة الإ ،معايير االنبعاثاتكذلك و سواق تداول لها أوجود 

 .لياآل واإلعالم
     
وتتوقف فعالية آليات التعامل مع المشاكل البيئية وتحقيق الهدف منها المتمثل في حماية البيئة     

صالح التدهور الذي لحق بمكونات البيئة مجموعة من العوامل  لىع والتقليل من المشاكل البيئية وا 

                                                 

 .180ص:، مرجع سبق ذكره، أحمد عبد الخالق، احمد بديع بليح (1)
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منها ما هو مرتبطة باآللية في حد ذاتها وبتنفيذها ومنها ما هو مرتبط بنوع مشكلة البيئة التي تعالجها 
وغير ذلك إال أن الجدير بالذكر هو ضرورة االعتماد على جميع أنواعها ووجود التناسق والتكامل بينها 

افة اآلليات القانونية واالقتصادية والثقافة البيئية إذ ال تتحقق معالجة مشكلة البيئة إال بتظافر ك
 واإلعالم البيئي والتربية البيئية.
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 تمهيد:  
 

تلددوث  سددتنزاف فهددي تشددهداإلر جميددع دول العددالم مددن التلددوث و تعدداني البيئددة فددي الجزائددر علددى غددرا     
قتصددادية كالنقددل والصددناعة، وتعددرف أوضدداع بيئيددة متدددهورة سددواء تعلددق للهددواء ندداجم عددن األنشددطة اإل

 .األمر بالموارد المائية أو بالتربة واألراضي والتنوع البيولوجي والنفايات
الجزائر رغم عددم تدوفر ويهدف هذا الفصل الى دراسة وتحليل أهم المشاكل البيئية التي تعاني منها     

فددي ظددل غيدداب الدراسددات التددي  تتندداول هددذا وضدداع البيئيددة فددي الجزائددر حددول األتقددارير منتظمددة وحديثددة 
 .لومات والمعطيات حول هذا الموضوعالجانب نظرا لشح المع

   
ونتندداول فددي هددذا الفصددل الجوانددب االقتصددادية لمشددكلة البيئددة فددي الجزائددر إذ وكمددا سددبق فددي الفصددل   
ول فدددإن االقتصددداد هدددو جدددوهر مشدددكلة البيئدددة، وهدددو الكفيدددل بتدددوفير اآلليدددات الضدددرورية لحمايدددة البيئدددة اال

 كما سبق في الفصل الثاني   واالجتماعية قتصاديةواإلوتحقيق التنمية المستدامة بجميع أبعادها، البيئية 
          .قتصاديةلجزائر وآثارها اإلكل البيئة في اوذلك ال يتحقق إال من خالل القيام بدراسة تحليلية ألهم مشا

 
المددوارد المائيددة  سددتنزافإلتلددوث الهددواء،  قتصدداديةإوسددنحاول مددن خددالل هددذا الفصددل إنجدداز معالجددة    

وتدهورها، تدهور التربة وتصحرها، مشكلة النفايات في الجزائر، لعل ذلك يساهم في تصحيح األوضاع 
ألضرار التي لحقت بالبيئة والتقليل من آثارهدا وحمايدة البيئدة السائدة ويساهم في إيجاد الحلول لمعالجة ا

 بوقايتها من المزيد من التدهور.
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 الموارد المائية في الجزائر وتلوثها ستنزافإ ول:األ المبحث 
ال سبحانه ددددددلإلنسان وكل الكائنات الحية وكما ق ستمراراإلالماء هو الحياة وتوفره يضمن البقاء و      
حيث يتبين من اآلية الكريمة  ،صدق هللا العظيم (1)"  ـــــــــــييء حـــــــــــل شـــــــاء كــــــــــعلنا من املـــــــــوج " :ىددددددوتعال
المياه السطحية  هذا المورد الحيوي في مصدريتمثل و ، الحياة مراريةستإرورة توفره وديمومته لضمان ض

حتياجات االنسان زمة إلالمطار وطالما توفر بالكمية والنوعية الساسها مياه األأوالتي ، والمياه الجوفية
نها نادرة أال إقتصادية لكن الموارد المائية رغم وجودها في كل مكان وتجددها إمشكلة نه ال توجد إف

البشرية وجميع الدول في لها هم المشاكل البيئية التي تعترض أ وتواجه تحديات كبيرة تجعلها من 
 ىمصادر الموارد المائية والطلب عليها للوقوف علنتناول من خالل هذا المبحث و  ،عصرنا الحالي

 نعكاساتواإلستنزاف الموارد المائية وتلوثها إائر والتحديات التي يطرحها بسبب الوضع المائي في الجز 
 .قتصادية لهذا الوضع الذي تعيشه البالداإل

 المائية  المطلب االول: مفاهيم حول الموارد 
تتصف الموارد المائية بمجموعة من الخصائص وتتمثل مصادرها في المياه السطحية والجوفية    

العامل  ىضافة الإخيرة تتحكم فيها مجموعة من العوامل الطبيعية مطار وهذه األساسها مياه األأوالتي 
غراض مختلفة أ في  استخدامهإلالمياه فيكون  ىما الطلب علأوهو ما يمثل جانب العرض  ،البشري 

ل  نتناو وهو ما سوف غير المصادر التقليدية ها ل ى خر أوندرتها جعلت االنسان يبحث عن مصادر 
 .من خالل هذا المطلب

  الفرع االول: خصائص الموارد المائية     
 نولكن الفرق بين األخيري ، سواء كان مالحا أو عذبا،و سائل شفاف عديم الرائحة واللون الماء النقي ه

ب ، وللماء زرقة خفيفة تتدرج حسالح فيه وأما الثاني فعديم الطعممأن األول ذو طعم مالح لذوبان األ
، حيث تغطي وني الحيوي وتحتل المياه موقعا هاما في النظام الكعمق المياه والبحار والمحيطات، 

 (2) .3مليون كم  1408.7، أما حجمها اإلجمالي فيقدر ب: من مساحة كوكب األرض 71%
حيائية لموارد الو        ن ما يهمنا في هذا الصدد هي أال إلمائية خصائص طبيعية وكيميائية وا 

قتصادية والتي تحدد قيمتها وأسعارها وتخصيصها زمنيا ومكانيا وهذه ا من الناحية اإلخصائصه
 (3) الخصائص هي :

 ؛*  الموارد المائية نادرة
 ؛موارد المائية موجودة في كل مكان*  ال

                                                 

  .30: اآلية ،سورة األنبياء(  1)
الملتقى الوطني حول اقتصاديات المياه والتنمية المستدامة : نحو تحقيق  واقع ومستقبل األمن المائي في الوطن العربي، ،طارأحمد طر (  2)

 .02، ص: 1/12/2011-30/11/2011، أيام :جامعة بسكرة األمن المائي، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
 .166، ص: ذكرهمرجع سبق ، ايمان عطية ناصف(  3)
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 ؛*  الموارد المائية موارد متجددة
 قتصادية ولوالها مان الناحية اإلطالق مهم الخصائص على اإلأ فهي من  الموارد المائية نادرة:-1
و أغلب الموارد والمصادر المائية محدودة الكمية أ ن أصال ونعني بالندرة أقتصاد االنسان لإل حتاجإ

 ستهالك الفرد مع مرور الزمنإالت سكان وتزايد معدعداد الأ ليها مقارنة مع تزايد إصعبة الوصول 
ن مشكلة ندرة الموارد المائية تمثل المشكلة ، إنتاجها منهاإعداد السلع المتوقع أ باإلضافة الى كميات و 

 (1). المالزمة لإلنسان خاصة في الوقت الراهن
وأشعة كان كالهواء فالموارد المائية موجودة في كل م :موارد المائية موجودة في كل مكانال -2

، بحيث ال يوجد تنافس عليها وال يكلف الحصول عليها شيء ومن ثم ال الشمس ولكن بكميات متفاوتة
  .قتصادية مما جعلها سلعة مجانيةإي مشكلة أو توزيعها أنتاجها إيصاحب عملية 

ى موارد متجددة تنقسم الموارد المائية من حيث عمرها الزمني ال :الموارد المائية موارد متجددة- 3
ما إوذلك  ،فالموارد المتجددة هي الموارد التي تتجدد تلقائيا ومن ذات نفسها ،وموارد ناضبة )نافذة(

مطار وتسمى نهار والبحار والمحيطات واأله األألنها موجودة بصفة مستمرة وبكميات كبيرة كميا
ما ألنها تتكاثر بالتوالد كاألسماك والحيو  ،بالموارد المتدفقة ذا إانات وتسمى بالموارد اإلحيائية وقد تنفذ وا 

  .قد تتجدد الى حين ما الموارد الناضبةأبطرق غير سليمة  ستهلكتأ
عادة االستخدام ومثال ذلك المياه الجوفية التي ال توجد لها إ و أكتشافات الجديدة وهذا عن طريق اإل  

ستخدام إي أا موجودة بكميات محدودة و تعتبر موارد ناضبة ألنه خرى أمنافذ لتغذيتها من مصادر مياه 
 (2) .الى نضوبها بالتدريج لتلك المياه يقلل من الكميات المتبقية منها مما يؤدي

  العوامل المؤثرة في الموارد المائية :الفرع الثاني
   (3) نذكر ما يلي: ي منطقة من مناطق العالمأهم العوامل المؤثرة في الموارد المائية في أ من  
ائية وكتل اليابسة هو الذي يحدد ي منطقة بالنسبة لدوائر العرض والمسطحات المأفموقع وقع : الم-1
 قاليم.خية عادة، وخصائص هذه األقاليمها المناأ
 ي منطقة وخاصة الجوفية منهاأياه هناك عالقة واضحة بين موارد مالتركيب الجيولوجي :  -2

الذي تكون عبر فترات زمنية و  ،ء الجوفي المخزن ان المأحيث  ،وتكويناتها الجيولوجية الصخرية
 حقاب وعصور جيولوجية.أعادة ما تحويه طبقات صخرية ذات قاعدة صلبة منتمية الى  ،طويلة

                                                 

الملتقى الوطني حول اقتصاديات المياه والتنمية المستدامة : نحو  واقع ومستقبل األمن المائي في الوطن العربي، ،عبد المجيد تيماوي (  1)
 .09، ص: 1/12/2011-30/11/2011، أيام :جامعة بسكرة تحقيق األمن المائي، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،

 .المرجع نفسه ( 2)
 .166، ص: مرجع سبق ذكرهإيمان عطية ناصف، (  3)
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رتفاع يؤدي ة على شكل ونظام مواردها المائية، فاإلي منطقأتؤثر التضاريس في مظاهر السطح : -
ن الجبال تساعد على جريان المياه السطحية أ، كما خرى األمطار وأنواع التساقط الى زيادة هطول األ

 و المالحة.أن المنخفضات قد تخلق البحيرات العذبة أ، كما و موسميةأنهار دائمة أا على شكل مإ
يشكل المناخ عامال يحدد الموارد المائية وخصائصها فالمناطق ذات المناخ الرطب عادة  المناخ:-4

 المناطق الجافة مما يجعلها ال تعاني كثيرا من شح المياه. غزر من أ ما تكون مواردها المائية 
هم العوامل أ ستخدام ستغالل واإلان تجاه الموارد المائية في اإلنستعد سياسة اإل: العامل البشري  -5

 يجابيا. إو أالتي تؤثر على الموارد المائية سواء سلبيا 
ن المصادر الطبيعية للمياه نظرا أل همأ ماء البحار والمحيطات يعتبر  :دورة الماء في الطبيعة -6

مما ينتج عن ذلك تبخر الماء وتصاعده الى  ،المسطحات المائية معرضة بصفة دائمة لحرارة الشمس
تجاهات التي الرياح وتدفع تلك السحب تبعا لإل طبقات الجو وتتحول الى ندى وضباب وسحب ثم تأتي

لئ البحيرات واألنهار واألراضي المسامية وبذلك تتم مطار فتمتأتسلكها وبعد ذلك يسقط الماء في شكل 
  دورة المياه وتستمر على مدار فصول السنة.

 التقليدية وغير التقليدية مصادر الموارد المائية :الثالثالفرع 
   (1) :الىللموارد المائية مصادر متنوعة يمكن تقسيمها  
 .المياه الجوفية ار، المياه السطحية،وتتمثل في االمط مصادر الموارد المائية التقليدية: -ا
ستخدام ، إمطار الصناعيةاأل، تحلية مياه البحر وتتمثل في مصادر الموارد المائية غير التقليدية :-ب

  .ستيراد المياهإ ،ستخدام مياه الصرف الزراعيإ ،مياه الصرف الصحي
  ويمكن تلخيص هذه المصادر في المخطط التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .166، ص: مرجع سبق ذكرهإيمان عطية ناصف، (  1)
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 : مصادر المياه المختلفة 1.3رقم  شكل
 

 
 

  ،1992، سلسلة البيئة والتنمية، االسكندرية، تلوث المياه وتحديات الوجودمحمد يسري ابراهيم دعبس،  المصدر:
 .4 -3ص ص: 

 
 والتي تتمثل في: تتعدد مصادر الموارد المائية التقليدية: التقليديةمصادر الموارد المائية  -أ 
الوديان الموسمية  األنهار،وارد السطحية المائية ) حدى المصادر للمإمطار تشكل األ ر:ألمطاا -1
وتعد االمطار المصدر  ،الرئيسي للمياه الجوفية المتجددةدائمة الجريان( كما تمثل المصدر الوديان و 

ن موسم نها تحتاج لدراسة مأومن خصائصها  ،ابات والمراعي والمحاصيل المطريةالرئيسي إلنتاج الغ
، من ناحية التذبذب والتغيرات ألنها تنعكس مباشرة على طبيعة وسريان خرى أخر ومن سنة الى آالى 

 .حية والجوفية المتجددةالمياه السط
جاري السطحية صل لباقي المصادر االخرى كاألحواض الجوفية والممطار المصدر األوتعتبر مياه األ
الى العوامل الجغرافية  ستناداإل المطري من منطقة الى أخرى ، وتختلف كميات الهطو والينابيع واألودية

رتفاع عن سطح البحر والغطاء رياح والرطوبة ونسبة التبخر واإلوالمناخية كما تلعب درجة الحرارة وال
 (1) .النباتي دورا رئيسيا في تحديد وتوزيع كمياتها

                                                 

 . 93:ص ،همرجع سبق ذكر  ،محمد عزت محمد إبراهيم غزالن، محمد عبد الكريم عبد ربه (1)
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لجداول والبحيرات العذبة، وهي مصادر وتشمل هذه المصادر األنهار والينابيع وا: المياه السطحية -2
يمكن أن تتعرض للتقلبات نظرا ألنها تعتمد على معدل تدفق المياه إليها والذي يتوقف على معدالت 
تساقط األمطار مقارنة بالكميات التي تستهلك منها، نجد باإلضافة الى ذلك أن معظم هذه المجاري 

ذي أدى الى اللجوء عادة إلقامة مشروعات مختلفة المائية تتعرض لفيضانات موسمية وهو األمر ال
لزيادة االستفادة من هذه المصادر، مثل السدود والتي تلعب دورا هاما للتحكم في الفيضانات وكذلك 

 الحفاظ على كميات من المياه والتي كان يمكن أن تصرف مباشرة في البحر.
مدن، مما يجعلها أكثر عرضة للتلوث تمتد هذه المصادر مسافات طويلة على سطح االرض مخترقة ال

 بسبب النشاطات التنموية المختلفة والتغير في طبيعة إستعماالت االراضي.
قترب من حدوده القصوى  ومن الجدير بالذكر أنه كلما زاد معدل اإلستفادة من مياه هذه المصادر وا 

 إضافية. بإستخدام مشاريع مختلفة كلما إنخفضت درجة االستفادة من إقامة مشروعات
ويكون التركيز عادة على إستغالل هذه المصادر بالكامل قبل التفكير في البحث عن مصادر أخرى 
نخفاض تكلفة اإلستخدام  جديدة وتنميتها، ويرجع ذلك الى إمكانية إستخدام هذه المصادر بسهولة وا 

 (1)مقارنة بالمصادر األخرى. 
صل جزء من وهي في األ ت منسوب سطح االرض،: هي تلك المياه الموجودة تحالمياه الجوفية -3

رض عبر المسامات لجليد وتتسرب الى باطن األنصهار اإو المياه الناتجة عن أمطار واألنهار مياه األ
نسبة الى عمرها الزمني الى حواض الجوفية ، وتنقسم األ(2)والفراغات مكونة طبقة من المياه الجوفية 

 :نوعين
ياه ، يتم تزويدها دوريا بالمحواض القريبة من سطح االرضاألهي : و حواض المتجددة*األ  

 .والتساقطات المطرية الموسمية
: تكونت عبر مدى زمني طويل نتيجة لمواسم مطرية غزيرة وهي تقع على االحواض غير متجددة*  
يعرضه ن أنه أمخزونها من ش إستثمارن إ، ونظرا لعمقها فراتيجيا هاماستإحتياطا إعماق كبيرة وتشكل أ 

 . الى النفاذ
الى التكنولوجيات الحديثة  هذا النوع من الموارد ريشي مصادر الموارد المائية غير التقليدية: -ب 
هم مصادر هذا أ نعكاساتها على مجال الثروة المائية ومضاعفتها لتغطية االحتياجات المتزايدة ومن ا  و 

 .ستمطار الغيوم وتكثيف الضبابا  و  راعي،وتنقية مياه الصرف الصحي والز  ، تحلية مياه البحر،النوع
يقصد بتقنية تحلية مياه البحر على أنها إزالة نسبة األمالح الموجودة في مياه  :تحلية مياه البحر -1

ما اإلقالل والتخفيض من نسبة الملوحة  البحر والمحيطات وتحويلها إما الى مياه صالحة للشرب، وا 
                                                 

 . 93:ص ،هذكر  مرجع سبق ،محمد عزت محمد إبراهيم غزالن، محمد عبد الكريم عبد ربه (1)
،    93االستراتيجية، العدد لبحوث للدراسات وا مركز االمارات، استراتيجيات االدارة المتكاملة للموارد المائية، هاني أحمد ابو قديس(  2)

 .45، ص: 2004ابوظبي، 
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أو في العمليات الزراعية المختلفة، وتختلف  (1)ت الزراعية،الزائدة واستخدامها لسقي وري المساحا
مواصفات المياه المستخدمة في كل إستعمال من هذه االستعماالت من حيث نسبة الملوحة المسموح 

    (2) بها حيث يكون اإلستخدام صالحا وأمينا.
ت في الواليا 1891بدأت التجربة االولى إلنزال المطر الصناعي عام  :مطار الصناعيةاأل -2

حل على المقاطعات الغربية بالواليات المتحدة  1945، وفي عام المتحدة ولكن كان ذلك بال جدوى 
ن هناك فارق كبير بين القطرات الدقيقة المعلقة أالعلماء لحل المشكلة فوجدوا الجفاف فنهض بعض 

تسقط بسرعة وتتبخر  في السحب وبين القطرات الكبيرة التي تتساقط مطرا لهذا نجد قطرات المطر
 ببطء وبذلك تصل الى سطح االرض بعكس القطرات الصغيرة السابحة في السحب.

ل الثلج الجاف في خذ العلماء يبحثون عن وسيلة يحولون بها هذه القطرات الى قطرات كبيرة باستعماأو 
شبع بالرطوبة ، وعندئذ تتحول قطرات الماء الصغيرة الحجم الى بلورات ثلجية ثم تتالسحب المرتفعة

وعندما تصل هذه االخيرة الى الهواء الدافئ قرب سطح  ويكبر حجمها تدريجيا، فتسقط هذه البلورات،
في طبقات الجو العليا فيختلط  برشه " "يوديد الفضة ستعمل العلماءإكما  ،االرض تتحول الى مطر

الى الهواء الدافئ تتحول الى ا بالسحب فيتجمد بخار الماء فتتكون بلورات ثلجية ثم تسقط وعند وصوله
 (3) مطر.

هم الوسائل التكنولوجية أ جهزة خاصة تسمى بأجهزة االستمطار وهي من أستمطار الغيوم إويتطلب 
 المستخدمة ونوردها فيما يلي :

 (4) وهي كالتالي:اجهزة االستمطار: *

 ن أو  ،قمم السحابتتمكن من التسلق الى  البد من وجود طائرات ذات مواصفات خاصة وال :أ     
جهزة ألمعلومات التي يتم جمعها من اق مواد الزرع ونظام جمع وتحليل طالإتكون مجهزة بوسائل 

 .ات االستمطار ومحطات رادار الطقسالقياس المركبة على طائر 
 .وحركتها ومواصفاتها ،محطة صناعية لمراقبة السحب قامةإضرورة  ثانيا:     
سعر الرادار الواحد لمراقبة السحب وتحديد خواصها ومحتواها المائي )يبلغ  ،الطقس رادارات ثالثا:     

 .مليون دوالر(
 .ستمطار ومحطات رادار الطقسات اإل، وطائر السلكي بين مركز القيادة تصالإوسائل  رابعا:    
 .كافية من مواد الزرع، حيث يستخدم يوديد الفضة : كميةخامسا    
  .االعمال المختلفة فني لتنفيذ : كادرسادسا   

                                                 

 .20، ص: 2000، مكتبة االكاديمية، مصر، إعذاب المياه، عصام الدين خليل حسن(  1)
 . 63، ص: 1998الكويت، أفريل  ،28العدد ، ، مجلة العلوم والتكنولوجياالعكسي ختكنولوجيات التحلية بالتناضمجيد، يحي عبد ال(  2)
 .05، ص: مرجع سبق ذكره، عبد المجيد تيماوي (  3)
 vb/archive/www.muslm.net، 18/02/2007تاريخ االطالع :  شبكة أنا المسلم للحوار االسالمي، ، راالستمطاابن السالمي، (  4)
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  الزراعي:استخدام مياه الصرف الصحي والصرف - 3
ا عادة تدويرها ستعمال مياه الصرف و إعادة إ ية ومؤسساتية وصحية وبيئية تعيق قتصادإهناك قيود  

غير مباشرة ستعمال مياه الصرف بشكل غير مناسب مخاطر مباشرة و إويسبب  ن بشكل مستدام ومأمو 
سماك ملوثة والمزارعين الذين هم على تماس مباشر مع أستهالك محاصيل و إ للصحة البشرية نتيجة

رف غير مناسبة ستعمال مياه صإعادة إ ن أيضا للخطر كما أمعرضون مياه الصرف والتربة الملوثة 
 (1) .مراض تصيب المواشيأالى  يفي الزراعة قد يؤد

يام باستيرادها جل القصير القاه في األزمة الميأيقترح البعض وكجزء من معالجة  ستيراد المياه:إ -4
زمة في أالبلد الذي يعاني نابيب لتوصيل المياه من البلد الذي لديه فائض الى أوذلك عن طريق مد 

ية التي تسحب من المناطق و الناقالت على شكل كتل جليدأو توريده عن طريق القاطرات أ، المياه
 (2) .القطبية
  رد المائيةاستخدامات الموا الرابع:الفرع 

 (3) : هما و الطلب عليها الى قسمينأ ستخدام المياهإينقسم  
ستخدام الموارد التي توجد في المسطحات المائية كالمعادن إ: وهو االستخدام غير المباشر -ا

ل والمواصالت وهو في هذه الحالة ستخدام المسطحات المائية نفسها خاصة في النقإو أواألسماك مثال 
 ستهالكي وال يحدث نقصا في كمية المياه )طلب غير حقيقي( .إ ستخدام غيرإ
ويسمى كذلك االستخدام االستهالكي للمياه والذي يشمل االستخدامات  :للمياهاالستخدام المباشر  -ب

 التالية:
شرب سلعة استهالكية تعتبر المياه الصالحة لل االحتياجات والطلب على المياه الصالحة للشرب :- 1

 شرب: الى االستعماالت المنزلية االخرى فهي التي يتغذى منها االنسان باإلضافة  ،ديلليس لها ب
 تنظيف...الخ . ،حمامات طهي،و 
هم مقومات الزراعة التي هي مصدر غذاء االنسان والحيوان أ تعد المياه من  حتياجات الزراعة:إ- 2

والبحيرات من االنهار على وجه االرض فهي تحظى بنصيب االسد من مجموع المياه المأخوذة 
 .وأحواض المياه الجوفية

ة تستنفذ كميات كبيرة من الماء مثل توليد الكهرباء من محطات القوة الحراري حتياجات الصناعة:إ -3
 ز وصناعة الورق والفوالذ ... الخن الصناعات الكيميائية والصباغة والتجهيأنها في ذلك شأش
 
 

                                                 

 .05، ص: مرجع سبق ذكره، عبد المجيد تيماوي (  1)
 .06، ص: المرجع نفسه ( 2)
 .166، ص: مرجع سبق ذكرهإيمان عطية ناصف، (  3)
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 ثاره االقتصاديةآجزائر و المطلب الثاني: الوضع المائي في ال
ياتها وتوزيعها ثم نتناول الوضع المائي في الجزائر من خالل معرفة مصادر عرض المياه وكم    

ذا كانت إالموارد المائية ومن خالل ذلك يتضح ما  ىوبالتالي الطلب عل ،ستخدامهاإمعرفة مجاالت 
في عرض المياه والطلب عليها  مالجزائر تعاني من ندرة الموارد المائية والعوامل التي تتحك

ي معرفة مصادر الموارد المائية نه من الضرور أكما  ،قتصادية لهذا الوضعنعكاسات اإلواإل
 .ستخداماتها في العالما  و 

 ستنزافهاا  رة الموارد المائية في الجزائر و الفرع االول : ند
غير عقالني وبكميات ل مكثف و بشك ستعمالهاإستخدام الموارد المائية عندما يتم إسراف في يحدث اإل 

ري...الخ( وهذا ، غراض والحاجات المختلفة )طهي، شربنسان منها في قضاء األتفوق حاجة اإل
سراف وهدر للموارد المائية تعريضها الى التلوث إزمة، كما يعد وقات األأم في أوقات الوفرة أسواء في 

 يضاأويمكن  ،ستعمالمة منه من دائرة اإليخرج كميات مهمما يؤثر على نوعية هذا المورد الحيوي و 
ن مياه أوجه الهدر واإلسراف خاصة و أحد أمطار دون جمعها وتعبئتها ن نعتبر ضياع كميات من األأ

 االمطار هي المصدر االول والرئيسي للمياه السطحية والجوفية.
ما بالتأثير على ا  المياه و  ما بالتأثير السلبي على كميةإستنزاف الموارد المائية وهدرها يكون إذن إ    

ستعمالها بإفراط ا  خدام غير العقالني للمياه و ستن اإلإنوعيتها عن طريق تلويثها وفي كل الحاالت ف
 .ستنزاف والهدرسان منها يعرضها الى اإلوبكميات تفوق حاجة االن

هناك هدر  ستخدامها في معرفة ما إذا كانائص الطلب على الموارد المائية وا  ونظرا ألهمية خص    
ستنزاف افإننا سندرس ذلك بالنسبة للجزائر كما سنعطي نظرة شاملة عن الوضع ال  ةلمياه العالميمائي وا 

 .ةوالعربي ةواإلفريقي
فريقيا والوطن العربي   اوال: نظرة شاملة عن الموارد المائية في العالم وا 

حوض البحر االبيض المتوسط والى الجزائر هي جزء من العالم ومن قارة إفريقيا وتنتمي الى دول     
تشملها الكثير من خصائص هذه المناطق والتي تنعكس على الوضع  يالوطن العربي كذلك وبالتال

 :يلي المائي وتتمثل هذه الخصائص في ما
من هذه المياه   %97ال أن كثر ثراء بالمياه إتعد االرض الكوكب األالموارد المائية في العالم : -1

 ار والمحيطات وهي مالحة ال تصلح لالستخدام البشري كما هو مبين في الشكل :موجودة بالبح
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 توزيع الموارد المائية في العالم :2.3 شكل رقم
 

توزيع الموارد المائية في العالم

المياه المالحة

97%

المياه العذبة 

3%

              

              

 
 

, Editions  ? Atlas mondial de l’eau de l’eau pour tous: David Blanchon,  Source

autrement , France ,2009,p :07.      
فقط عبارة عن مياه  % 3يبين الشكل أنه على الرغم من وفرة المياه على كوكب االرض إال أن نسبة 

عذبة كما أن نسبة ضئيلة منها هي التي يمكن الوصول إليها بسهولة في البحيرات واالنهار أما الباقي 
يد وغطاء ثلجي ال يمكن فهي إما محتجزة على عمق كبير بباطن االرض أو أنها عبارة عن جل

 الوصول إليها بسهولة كما يوضحه الشكل التالي :
 في العالم العذبة  الموارد المائية : توزيع3.3 شكل رقم                     

 

,   Editions  ? Atlas mondial de l’eau de l’eau pour tous: David Blanchon, Source    

autrement  , France ,2009,p :07. 

 

جليد وغطاء ثلجي 
مستمر; %30,80

ة;  االنهار واالودي
0,30%

المياه الجوفية ; 
69%

جل د وغط ء ثلجي  ست ر         جوف     النه ر و الود  
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 خصائص منطقة البحر االبيض المتوسط*
إن كل منطقة من العالم تمتاز بخصائص جغرافية، مناخية، ديمغرافية معينة، وفيما يلي سنذكر بعض 

  الخصائص التي تمتاز بها منطقة البحر االبيض المتوسط:
 من المساحة اإلجمالية للمحيطات؛  %0.8 يحتل-
 الحيوانية والنباتية البحرية المعروفة في العالم؛من الكائنات الحية  7%يحتوي على -
 من التجارة البحرية العالمية؛ 30 %يسيطر على-
 (1) من التجارة العالمية للمحروقات والنقل؛ 25 %يملك أهمية إستراتيجية: -
، أمطار طوفانية وغير منتظمة ما يجعل المنطقة ( stress hydrique) جفاف موسمي وقلق مائي-

 ضانات مفاجئة وكارثية؛معرضة لفي
 ؛2003من منتوج العالم من زيت الزيتون لسنة  95%-
 فريدة؛  ةمناظر طبيعية ذات قيمة ثمينة، وواحدة من المناطق القديمة في العالم حضاريا وذمة تاريخي-
 موارد مائية محدودة وغير متساوية من حيث التقسيم.-
  *خصائص دول إفريقيا  

 وعة من الخصائص أهمها مايلي : از دول إفريقيا بمجمتمت
 يمتاز المناخ اإلفريقي بالتساقط العشوائي لألمطار؛-
 األكبر في العالم؛ افي إفريقي %2،3كان معدل النمو الديمغرافي  2010الى  2005من -
 ماليين األفراد في إفريقيا يعانون من قلة المياه على مدار السنة؛-
ي قلة المياه : النمو السكاني، سرعة الحضر، سوء التخطيط والفقر الجغرافيا ليست الوحيدة المتسببة ف-

 ومن بين هذه االسباب أيضا؛
 من سكان إفريقيا يستعملون مصادر متغيرة من المياه العذبة؛ 64%-
 ؛ العذبة ومنشآت التطهير ليس سريعا بسرعة النمو الديمغرافيتسهيل اإليصال بالمياه -
من  %75، في حين امن إجمالي المياه المتجددة في إفريقي %15ال تمثل المياه الجوفية سوى -

  (2) األفراد مرتبطون بهذا النوع كمصدر أولي للمياه العذبة؛
 خصائص الموارد المائية في الوطن العربي *

من مساحة الوطن العربي(  89لدان العربية ندرة )شح( الموارد المائية ألن معظم هذه البلدان )تعاني الب
العالم العربي من المناطق األكثر تعرضا لإلجهاد  ويعتبر (3)مناطق قاحلة أو شبه قاحلة، يقع في

                                                 
(1) le plans bleu , dossier de presse , PNUE , Août 2008. 

(2) Afrique Atlas de l’eau,  United Nations Environment Programme PNUE  , 2010 .   

 .20، ص:2003، دار الكتاب الحديث، مصر،أزمة المياه في الوطن العربي: المشكلة والحلول الممكنة، سليمان عيسى م( إبراهي 3)
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)الضغط( المائي في العالم، والتغير المناخي الذي يتوقع أن يزيد من وتيرة الظواهر المناخية الشديدة 
 نطقة. كالجفاف وكذلك يخفض التساقطات المطرية، سوف يساهم في إساءة حالة شح المياه في الم

من  ةوثمانون في المائإن مصدر ثلثي الموارد المائية المتجددة في العالم العربي هو خارج المنطقة، 
بشكل أساسي مع جيوب صغيرة تتمتع بظروف مناخية شبه  مساحة البلدان العربية هي صحراء قاحلة

نما يتخطى معدل مليمتر، بي 1800قاحلة، ويتراوح معدل سقوط األمطار الوسطي السنوي بين صفر و
   (1) مليمتر في السنة. 2000التبخر الوسطي 

والواقع أن موارد المياه العذبة المتجددة الداخلية للفرد في معظم البلدان العربية هي أدنى كثيرا من  
متر مكعب  6000متر مكعب، بالمقارنة مع معدل عالمي يتجاوز  1000مستوى الشح المائي البالغ 

    (2) ن المتوقع أن يكون السودان والعراق وحدهما فوق مستوى الشح المائي.م 2025وبحلول سنة 
 اوال : مصادر عرض المياه في الجزائر 

مليار متر مكعب في السنة ومنها  19.2جمالي للموارد الحقيقية المائية في الجزائر ب يقدر الحجم اإل
في الجهة الصحراوية وتتوزع هذه مليار متر مكعب  5.2مليار متر مكعب في الجهة الشمالية و 13
 ℅75 مكانيات البالد من المياه القابلة للتجددإ، وتقدر ارد بين المياه الجوفية والسطحيةالمو 
  (3) .بالنسبة للمياه الجوفية ( ℅15بالنسبة للمياه السطحية و℅60)

 وتصنف مصادر عرض المياه في الجزائر الى مصادر تقليدية ومصادر غير تقليدية:
 .الجوفيةالمياه  ،سطحيةالمياه ال ،وتتمثل في االمطار لمصادر التقليدية لعرض المياه في الجزائر :ا-أ
للمياه في العالم وتتحكم في هطولها مجموعة  ن االمطار هي المصدر االول والرئيسيإ االمطار :- 1

يع معدالت توز  ضا فييأالمناخ كما تؤثر هذه العوامل  ،همها الموقع الجغرافيأ من العوامل الطبيعية 
باقي  ىو تغير في كميات تساقطها ينعكس علأي تذبذب يصيبها أن أقاليم كما التساقط السنوي بين األ

 .المصادر خاصة المياه السطحية والجوفية
بظروف مناخية قاسية من كمية المنطقة الجافة وشبه الجافة والتي تتميز  ىوالجزائر تنتمي جغرافيا ال

الى درجات الحرارة التي تؤثر سلبا على التربة كما أن هذه ظمة لمياه األمطار حدودة وغير منتم
فقارها من الغطاء النباتيالمناطق تتميز برياح قاسية تتسبب في تعرية ال   .تربة وا 

مليون كلم مربع، إال أن  2,4وعلى الرغم من أن الجزائر تتربع على مساحة واسعة تقدر بحوالي 
راء يكاد ينعدم فيها تساقط االمطار، أما المنطقة الشمالية للبالد فتتميز منها عبارة عن صح 90%

بمناخ البحر االبيض المتوسط وبوفرة االمطار التي تتساقط عليها لكن غالبية هذه المياه تتصرف الى 
ظام البحر وتتبخر بفعل الحرارة، ولما كان المناخ يتدخل بتركيبته المائية ) االمطار ( التي تحكم بقوة ن

                                                 

 .76ص:، 2009، البيئة العربية: تغير المناخ، أثر تغير المناخ على البلدان العربية، لمنتدى العربي للبيئة والتنميةاتقرير (  1)
 .55، ص:1201، البيئة العربية: االقتصاد االخضر في عالم عربي متغير، لمنتدى العربي للبيئة والتنميةارير تق(  2)
 .45، ص:2001بيروت،مركز دراسات الوحدة العربية،  : الواقع والتحديات،األمن المائي العربي، ( منذر خدام 3)
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نطالقا من تبعية الجزائر جغرافيا للمنطقة الجافة وشبه الجافة فإنه من  المياه الجوفية والسطحية وا 
 الضروري معرفة األقاليم المناخية.

 االقاليم المناخية في الجزائر*
يتميز شمال الجزائر بمناخ البحر االبيض المتوسط في مجموعه تقريبا، وهو مناخ رطب وممطر  

طاللها عليه كل وحار وجاف صي فا حيث أن وضعية المناطق بالنسبة للبحر وكذلك االرتفاع عنه وا 
ذلك يشكل فوارق جهوية هامة، وخاصيات قارية مشتركة بينها وهذا كلما توجهنا بداخل هذه المناطق 

 المتميزة بمناخ البحر االبيض المتوسط.
شكل غير متساو في الزمان والمكان وعموما تكون االمطار غير منتظمة وأحيانا قوية جدا وموزعة ب

على حد سواء وتكون االمطار منعدمة في الصيف بينما تتوفر وبغزارة بالتل في الشتاء وبالهضاب 
العليا في الربيع، وتتميز المناطق الصحراوية بجفاف مطلق تتخلله من حين الى آخر أمطار إستثنائية 

لليل فيكون فصليا وجد هام، وتقسم األقاليم المناخية غير متوقعة أما المدى الحراري ما بين النهار وا
   (1)في الجزائر الى ثالثة أقاليم مناخية وهي : 

يسود المناطق الساحلية الشمالية للجزائر، األطلس التلي ويتميز بشتاء  قليم رطب وشبه رطب :إ-
 دافئ وممطر وصيف حار وجاف.

يز بتساقط أمطار ضعيفة وغير منتظمة يضم الهضاب العليا، ويتم إقليم شبه جاف وجاف :-
  وتسجيل لدرجات حرارة متباينة خالل الصيف.

وهو إقليم جد جاف يميز المناطق الصحراوية للبالد ويعتبر من أكثر المناطق  االقليم الصحراوي :-
 حرارة في العالم ويسجل في بعض األحيان أمطار فجائية وطوفانية.  

منها عبارة  ℅90ن أال إ، مليون كيلومتر مربع 2.4ر بحوالي عة تقدتتربع الجزائر على مساحة واس  
ما المنطقة الشمالية للبالد فتتميز بمناخ البحر االبيض أ ،يكاد ينعدم فيها تساقط االمطارعن صحراء 

مليار متر مكعب، لكن غالبية هذه المياه  19,2المتوسط وتبلغ كمية االمطار التي تسقط عليها نحو
التي  (االمطار يتدخل بتركيبته المائية )ولما كان المناخ  ،بحر وتتبخر بفعل الحرارةى التتصرف ال
يا للمنطقة الجافة وشبه نطالقا من تبعية الجزائر جغرافا  نظام المياه الجوفية والسطحية و  تحكم بقوة
   (2) ن شمالها يخضع لظروف مائية، مناخية غير مالئمة تتميز ب :إالجافة ف

 ؛نتظم بمتغيرات سنوية هامةط غير متساق- 
 ؛تربة واقية وذات غطاء نباتي ضعيف يساعد على الجريان واالنجراف- 
 نظمة مائية يهيمن عليها : أ- 

                                                 

(1  )comwww.ta3lime. ،   : 13/08/2015تاريخ االطالع. 
 .06، ص:2005، تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائروزارة تهيئة االقليم والبيئة، (  2)
 

http://www.ta3lime.com/
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 ؛نتظام فصلي قوي وسنوي للسيالنإ* عدم     
 ؛* عنف الفيضانات    
 .مما يتسبب في توحل مراتع السدود همية االنجراف وجرف المواد الصلبةأ *     
معدالت التساقط توزيع  لخصائص المناخية والجغرافية للجزائر تفسر التفاوت واالختالف الكبير فيإن ا

، ومن الشرق الى الغرب، وهو ما يجسده تجاهين من الشمال الى الجنوبإفي يتناقص  حيثالسنوي 
بالجزائر ن الموارد المائية إوهكذا ف الجدول التالي حيث تتضح من خالله الفوارق الجهوية للتماطر

 .السطحية والجوفية تتميز بالتوزيع الجهوي 
  

 لمتوسط السنوي لتساقط االمطار في مختلف مناطق الجزائرا:  4.3جدول رقم 
 ) مم(

 المنطقة الغرب الوسط الشرق 

 الساحل 400 700 900
 االطلس التلي 600 700-1000 800-1000

 الهضاب العليا 250 250  400
 طلس الصحراوي اال 150 200 300-400
 الصحراء 20-150 20-150 20-150

 
   Source : Le rapport de la seconde communication national de l’Algérie sur les 

changements climatiques a la CNUCC ,ALGER 2010 , P :28.     
 

لمناطق الشمالية والتلية كما إن توزيع الموارد المائية غير متوازن حيث يتميز بالتوزيع الجهوي لصالح ا
  هو موضح في الشكل التالي:أن معظم مصادرها تتمثل في المياه السطحية كما 
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 في الجزائر وارد المائيةالم توزيع: 5.3شكل رقم 
  

مياه سطحية ; 64

مياه جوفية 

بالشمال; 10
مياه جوفية 

بالجنوب; 26

 
   
عاد القانونية والتنظيمية واألمنية سياسة تسيير الموارد التخطيط االستراتيجي للموارد المائية، االب، مد بن غاليمح المصدر :    

 .375ص:، 2013دار الكتاب الحديث، القاهرة، ،المائية
 
قدرت المصالح التقنية للوكالة الوطنية للموارد المائية ومديرية تهيئة المنشآت  المياه الجوفية:-2

مليار متر مكعب وهو  7بحوالي  ءماطار المخطط الوطني للإالمائية الكبرى كمية المياه الجوفية في 
 (1) الحجم القابل لالستغالل موزعة كما يلي:

 مليار متر مكعب في شمال البالد.  2-
 مليار متر مكعب في جنوب البالد. 5-
مليار متر  2ستغاللها في شمال البالد ب إالمياه الجوفية الممكن  تقدر المياه الجوفية في الشمال:*

( وتتجدد  مليار متر مكعب في السنة 1.8ي أ ) ℅90تغلة حاليا بنسبة مكعب في السنة وهي مس
 .في طبقات االرضسنويا عن طريق ما يتسرب من مياه االمطار 

يتمركز في الطبقات الجوفية الكبرى ( ℅75إن الحجم األكبر من هذه الموارد المائية الجوفية )أي 

 (2) السطايفية. ، الهضاب العليالمتيجة، الحضنة، الصومام، سهل عنابة

ن ا  مليار متر مكعب في السنة و  5 :حتياطات المياه الجوفية بإ تقدر المياه الجوفية في الجنوب:*
 همها:أ ستغاللها مقيد بعدة عوامل ا  حشدها و 

 ؛كلفة الوصول الى االعماق -

                                                 
: 14.  Journal l’expression, Algérie,10/12/2008,p ?, : de quoi sera fait demain ,L’eau en AlgérieAhmed Kettab  (1) 

(2 Idem ) 
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 ؛المياه )نسبة عالية من الملوحة(جودة  -
 ؛درجة مئوية 60ارتفاع حرارة المياه الى  -
 ف قابلية تجدد المياه. ضع -

وفية التي تشكلت عبر هي التي تمتاز بمواردها الج ،التي ال تكاد تعرف سيالنا سطحيا فالصحراء
درار أم ماعدا  2000، وهي بعيدة جدا عن سطح االرض حيث يصل عمقها الى آالف السنين

  .م( 200-300)
 ية يمكن توضيحه في الجدول التالي:ن توزيع الموارد المائية الجوفية حسب كل منطقة هيدروغرافإ
 

 : توزيع المياه الجوفية حسب المناطق الهيدروغرافية 6.3جدول  رقم 
 

 المناطق المائية الموارد المائية ℅النسبة
 بحيرة الشرقي-وهران 375 5.4
 زاهرز-الشلف 250 3.6
 الصومام-الحضنة-العاصمة 750 10.7
 سيبوس-القسنطيني 550 7.9
 الصحراء 5000 71.4
 المجموع 7000 100

 
   Source : Ministre des ressources  en eau  , direction des études des aménagement 

: 12.   , p , 2003 Algérie , Marsles ressources en eau d’Algérie ,hydrauliques ,  

 
وأودية يزداد منسوبها نتيجة  نهارأوتشمل المجاري المائية المجمعة في شكل  لمياه السطحية :ا-3

 تساقط االمطار والثلوج والتي تغذيها ينابيع متجددة.
مليار متر مكعب في السنة موزعة جغرافيا على الشمال ب  12 :تقدر الموارد المائية السطحية ب   

، وتتوزع في الجزائر حسب كل مليار متر مكعب 0.2 :مليار متر مكعب وعلى الجنوب ب 11.8
 روغرافية كما يبينه الجدول التالي :منطقة هيد
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 : توزيع المياه السطحية حسب المناطق الهيدروغرافية 7.3جدول رقم
 

 الحوض الهيدروغرافي المياه السطحية ℅النسبة المئوية
 الشط الشرقي-وهران 1050 8.7
 زهرز-الشلف 1850 15.4
 الصومام-الحضنة-الجزائر 4400 36.6
 مالق-يبوسس-قسنطينة 4500 37.5
 الصحراء 200 1.6
 المجموع 12000 100

 
 .  20، ص2005، تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائر، ارة تهيئة االقليم والبيئةوز  المصدر:       

 
فقط من ضعف موارد المياه يتأتى  عائق العرض من المياه السطحية الن أشارة الى وأخيرا تجدر اإل

 خرى مثل:أن عوامل يضا مأ، بل ةدجدتالم
 ؛توحل السدود-
  ؛تدهور نوعية المياه من خالل التلوث-
 .تسيير واستغالل المراتع المائية-
 مصادر الموارد المائية غير التقليدية في الجزائر -ب 
ه بكميات كون الجزائر من الدول الساحلية يعطيها ميزة وجود مصدر للميا تحلية مياه البحر: -1

عتماد عليها كمورد إضافي خاصة مع تفاقم ظاهرة الجفاف في السنوات ها واإلهائلة يمكن تحليت
خرى وتجربة الجزائر في هذا المجال تعود الى أالماضية من جهة وزيادة النمو الديموغرافي من جهة 

ح للوحدات ييلي توض سكيكدة وعنابة وفي ما ،رزيوأات في ثالث مناطق صناعية : بداية الستين
 (1) الموجودة :

تي ، المتر مكعب في اليوم 5184 :جماليةإالتحلية بالتناضح العكسي بقدرة  مستغانم ج: وحدة-
 ؛(1996سميدال )أتستعملها شركة 

                                                 

، الدورة العامة الخامسة عشر، مشروع التقرير التمهيدي حول المياه : من أكبر رهانات المستقبلمجلس االقتصادي واالجتماعي، ال( 1)
 . 13، ص: 2000الجزائر، ماي 
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قيمت في سنة أطار البرنامج اإلستعجالي لوحدات إوحدة التحلية بطريقة التناضح العكسي في -
متر مكعب في  55000 :جمالية حوالي، حيث القدرة االزوات وسكيكدة وفي الجزائر الكبرى للغ 2002
 (1) ؛اليوم
 ؛متر مكعب في اليوم( 88000رزيو: بناء وحدة التحلية بطريقة التقطير )القدرة االجمالية أ-
 ؛متر مكعب في اليوم 34000برديا : بناء وحدة بطريقة التناضح العكسي بقدرة اجمالية -
 ؛متر مكعب في اليوم 200000جمالية الحامة )الجزائر العاصمة (: وحدة التحلية بقدرة ا-
في طار تزويد السكان بالماء الشروب إزمة في الموارد المائية خاصة في السنوات االخيرة وفي ن األإ

عداده من طرف إ ستعجالي لتحلية الماء في الجزائر هذا البرنامج تم إمختلف المناطق يستوجب برنامج 
متر مكعب في  57500 :مشروع تم تقدير االنتاج بالحكومة لتغطية العجز في الماء ولتحقيق ال

 (2) : كالتالي اليوم يوزع
 ،متر مكعب 30000محطة بقدرة يومية  12 العاصمة:والية الجزائر -
 ؛متر مكعب 5000والية بومرداس: محطة واحدة بمقدار -
  ؛متر مكعب 5000محطات بمقدار يومي  4 والية سكيكدة :-
 ؛متر مكعب 2500دة بمقدار يومي والية تيزي وزو : محطة واح-
زائر تبقى ضعيفة جدا ن معالجة وتصفية المياه المستعملة في الجإ معالجة المياه المستعملة: -2

تعملة تحول الى محطات تصفية من عدد السكان قنوات صرف مياههم المس ℅8نسبة  نأبحيث نجد 
م تصريفها في البحر بالنسبة ن المياه المستعملة يتأخر هو والشيء اآل 9199حصائيات إحسب 

 .ودية بالنسبة لباقي التجمعات السكانيةتجمعات السكانية الساحلية وفي األلل
إنه منذ السبعينيات حرصت السلطات العمومية على حماية الموارد المائية ضد التلوث، ولهذا الغرض 
أنجزت العديد من محطات التطهير، أوال في إطار البرامج المحلية، ثم في إطار برامج قطاعية مركزية 

معادل ساكن  محطة تطهير تبلغ قدرتها اإلجمالية حوالي أربعة ماليين 49وغير مركزية، وأنجزت 
 (3) معادل ساكن. 750000و 1000000وتتراوح طاقة معالجة المياه لهذه المحطات بين 

من هذه المحطات  ℅50، وتقع ماليين معادلة للساكن 5اء حوالي بلغت قدرة البالد في تصفية الم
 ، أنجزت هذه المحطات بغرضتشد أهم الموارد المائية السطحيةحواض التلية تحعلى مستوى األ

                                                 

 .13ص: مرجع سبق ذكره،، مشروع التقرير التمهيدي حول المياه : من أكبر رهانات المستقبلالمجلس االقتصادي واالجتماعي، ( 1)
, , étude de trois station du littoral Algérois , Dessalement d eau de MerBessenasse  Mouhamed   (2)

communication  présentée au : congres international :  « de l’eau pour le développement durable dans les Bassens 

versants » Alger ,21-23 Mai 2005 , p : 160.      

، الدورة  العادية العامة الثالثة تقرير حول : التكفل بأنشطة البيئة على مستوى الجماعات المحليةالمجلس االقتصادي واالجتماعي، ( 3)
 . 11، ص: 2003والعشرون، ديسمبر، 
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يمكن و  (1)وحماية الموارد المائية، غير أنها في معظمها عاطلة  التحسين الملموس للنظافة العمومية
 توضيح محطات معالجة المياه المستعملة في الجزائر: 

محطة، حيث بلغ حجم المياه المستعملة المصفاة ) أي  15عدد محطات التصفية المستعملة هي -
 السنة ./3مليون م 58اليوم، أو ما يعادل /3م 000160قدرات التصفية المستغلة ( ب: 

محطات، تبلغ قدرتها في التصفية  06عدد المحطات التي هي في طور اإلنجاز واألشغال هي -
 السنة. /3م مليون  42اليوم، أو ما يعادل /3م 15000

محطة، تصل قدرتها في التصفية الى  24عدد المحطات التي هي في طور إعادة التأهيل هي -
 السنة./3م مليون  142اليوم، أو ما يعادل /3م 900003

عملية إستثمارية )قيد الدراسة(  335ويتضمن مخطط العمل الجاري حاليا في ميدان التطهير والتصفية 
 مليار دينار جزائري. 57بغالف مالي إجمالي يقارب حوالي 

 : استخدامات المياه في الجزائر  اثاني
ة ومختلفة تتمثل أساسا في الشرب واالستعمال المنزلي، السقي ياه في أغراض عديدتستخدم الم

والزراعة، إستخدامها في الصناعة وفي القطاعات الخدمية ويختلف حجم المياه التي يتم إستهالكها من 
قطاع الى آخر ومن بلد الى آخر، وقبل عرض إستخدامات المياه في الجزائر سنعطي لمحة عنها في 

 نتمي إليها الجزائر وذلك من خالل الشكل التالي :الدول العربية والتي ت
 

 استخدامات المياه في المنطقة العربية:  8.3 الشكل رقم        
 
 
 
 
 
 
 
 

إدارة في المنطقة العربية: حوكمة المياه ،، المكتب اإلقليمي للدول العربيةمم المتحدة االنمائيبرنامج األ المصدر :
  .14:، ص2014 ،ت االمم المتحدة، نيويورك، منشورالالندرة وتأمين المستقب

 
 

                                                 

 . 14، ص: 2001ديسمبر 30، مجلس الوزراء، الجزائر، البرنامج االستعجالي –إشكالية المياه وزارة الموارد المالية، (  1)

  زر ع ; %85

 إلستخد   ت    نز   ; 

8%
  صن ع ; %7

  زر ع 

 إلستخد   ت    نز   

  صن ع 
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أي  ℅85يتبين من الشكل أن أكثر القطاعات إستهالكا للمياه في الدول العربية هو الزراعة بنسبة     

 أن معظم مواردها من المياه يستهلكها القطاع الزراعي.
قطاع الفالحة  ،لمنازلدم المياه في كل من قطاع االعالم تستخدول  باقيكوبالنسبة للجزائر فإنها   

تطور استعمال الماء في  يوضححتياجات وأغراض مختلفة والجدول التالي إوقطاع الصناعة لتلبية 
 الجزائر حسب القطاعات : 

 
 : استخدامات المياه في الجزائر 9.3جدول رقم 

 
 االستعمال 1975 1980 1989 2002
39 
55 
06 

25 
70 
05 

21 
75 
04 

16 
80 
03 

 المنزلي-
 ي الر -
 الصناعة-

     
  .196 :، ص5200، في الجزائرالبيئة  حالة ومستقبلتقرير حول  وزارة البيئة وتهيئة االقليم، :المصدر    
 

ستهالك المياه في الجزائر يتجه الى الزيادة باستمرار في جميع القطاعات إن أيتضح من الجدول     
المساحات ة المستهلك االول في الجزائر وتقدر ويعتبر قطاع الفالح ،المستعملة لهذا المورد الطبيعي

عب وهذا مليار متر مك 1.8هكتار تستهلك حوالي  420000جماال ب: إالمسقية في هذا القطاع 
يليه القطاع المنزلي ثم القطاع الصناعي ويبقى تطور هذه االرقام والنسب و  2005حسب تقرير البيئة 
 همها: أ دة عوامل ستهالك المياه مرتبط بعإ وكذلك الزيادة في

جماال الى زيادة نسبة ربط المنازل بالشبكة العمومية إالزيادة السنوية في عدد السكان التي تؤدي  -
 ؛لتوزيع الماء الصالح للشرب

 ؛توسيع المساحات الفالحية المسقية -
 حتياجات المتنامية للسكان.اعية المرتبطة بحركة التنمية واإلنشطة الصنتطور األ-
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 تلوث المياه  الثاني:فرع ال
صبح تردي نوعية المياه ظاهرة خطيرة في غالبية البلدان العربية، فتلوث المياه يشكل عائقا أ     

نما أيضا بالنسبة للمياه  رئيسيا يواجهه المعنيين بإدارة الموارد المائية ليس فقط للمياه السطحية، وا 
العربية بالدرجة االولى الى إستخدام األسمدة  الجوفية، وتعزى أصول التلوث المائي في البلدان

الكيماوية والمبيدات وعالجات البستنة والطب البيطري التي تترك آثارا طويلة األمد وتجد طريقها الى 
المياه في نهاية المطاف، وقد رفع تدفق المياه العادمة من المصانع والمعادن من درجة تلوث المياه 

 (1) بشكل ملموس.
 ام العشوائي لألسمدة الكيماوية والمخلفات الصناعية أصبح من أخطر مصادر تلوث المياهاالستخدإن 

عامل مهما من عوامل نقص المياه المتاحة، عالوة على دوره في التأثير على الصحة  يوأصبح بالتال
يقدم  العامة، من خالل تأثيره على نشر األمراض التي لها عالقة بالمياه )كوليرا، تيفوئيد، ...الخ(

تقرير" مؤشرات التنمية العالمية " الصادر عن البنك الدولي، معلومات عن تلوث المياه في خمس 
عشر بلدا عربيا يبين كما في الجدول الموالي أن تونس والجزائر والعراق ومصر والمغرب هي في 

ات العضوية في مقدمة البلدان العربية األكثر تلوثا من حيث إرتفاع المعدل اليومي إلنبعاث الملوث
 المياه.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

، االمم المتحدة، نيويورك، تحديات أمن االنسان في البلدان العربية التنمية االنسانية العربية،تقرير  ،برنامج االمم المتحدة االنمائي ( 1)
 .44:، ص2009
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 مستويات التلوث المائي جراء الملوثات العضوية في خمسة عشر بلدا عربيا  :10.3جدول رقم 
(1990-2003 ) 

 
 انبعاثات

 ملوثات الماء
 العضوية

)بالكيلوغرام للفرد 
العامل يوميا( في 

 2003العام 

 انبعاثات
 ملوثات الماء
 العضوية
للفرد  )بالكيلوغرام

العامل يوميا( في 
 1990العام 

 انبعاثات
 ملوثات الماء
 العضوية

)بالطن المتري 
يوميا( في العام 

2003 

 انبعاثات
 ملوثات الماء
 العضوية

)بالطن المتري 
يوميا( في العام 

1990 

 
 

 البلد

 مصر  211.5 1.186 0.2 0.2
 الجزائر  107 … 0.25 …

 تونس 44.6 55.8 0.18 0.14
 المغرب 41.7 72.1 0.14 0.16

 العراق 26.7 … 0.19 …
 سوريا 21.7 15.1 0.22 0.2
 السعودية  18.5 … 0.15 …

 الكويت  9.1 11.9 0.16 0.17
 االردن  8.3 23.5 0.19 0.18
 اليمن  6.9 15.4 0.27 0.23

 االمارات العربية المتحدة  5.6 … 0.14 …
 عمان 0.4 5.8 0.11 0.17
 لسودان ا … 38.6 … 0.29
 لبنان   14.9  0.19

 ليبيا … … … …
 
 ،البلدان العربية تقرير التنمية االنسانية العربية: تحديات امن االنسان في ،برنامج االمم المتحدة االنمائي لمصدر:ا

  .45 :ص ،2009،نيويورك ،االمم المتحدة
 

 (1) المصادر الرئيسية للتلوث بصفة عامة ما يلي:وتشمل 
 مستعملة في البلدية غير المعالجة؛المياه ال-
المياه المستعملة الصناعية غير المعالجة التي يتم تصريفها في شبكات المجاري البلدية أو في -

 المجاري المائية مباشرة؛
                                                 

 .14:، ص1994طن، ، البنك الدولي، واشنإستراتيجية إلدارة المياه في الشرق االوسط وشمال إفريقيا، جيرمي بركوف(  1)



  الفصل الثالث                                                     دراسة حتليلة ألهم املشاكل البيئية وآاثرها االقتصاديةالفصل الثالث                                                     دراسة حتليلة ألهم املشاكل البيئية وآاثرها االقتصادية
 

- 139 - 

 

التسرب والجريان السطحي للمواد الكيماوية الزراعية مثل األسمدة والمبيدات غير القابلة للتحلل -
 البيولوجي.
نتاجية ويؤثر تده ور نوعية المياه الذي يسببه التلوث الناجم عن تلك المصادر على الصحة العامة وا 

الموارد ونوعية الحياة ونادرا ما تتجدد المياه الجوفية بعد تلوثها، ورغم أن األنهار تقوم الى حد ما 
هلكين على طول بعملية تنظيف ذاتية، إال أن تدهور النوعية يزيد من تكاليف المعالجة بالنسبة للمست

 مجرى النهر وقد يحول دون إعادة استعمال المياه ألغراض معينة.
 الفرع الثالث: األثار االقتصادية للوضع المائي في الجزائر

على االوضاع المائية في الجزائر آثار إقتصادية كثيرة حيث يؤدي نقص هذا المورد الحيوي  يترتب   
حيواني وعلى التنمية اإلقتصادية بصفة عامة، ويؤثر في حالة الى الدتأثير على اإلنتاج الزراعي وال

تلوثها بتعميق مشكلة شح الموارد المائية ويخرج كميات هائلة من دائرة االستعمال ويزيد من تكاليف 
 الشكل التالي بالنسبة لبلدان عربية مختارة ومن بينها الجزائر.  هاالنفاق العام على المياه وهو ما يوضح

 
 : االنفاق العام على المياه في بلدان عربية مختارة 11.3الشكل رقم           

0

1

2

3

4

تونس

)2001(

السعودية

)2002(

الجزائر

)2005(

مصر

)2004(

اليمن

)2003(

المغرب

)2004(

من إجمالي الناتج المحلي%

 
حوكمة المياه في المنطقة العربية : إدارة ، بية، المكتب اإلقليمي للدول العر برنامج االمم المتحدة االنمائي المصدر :

 .59:، ص2014،يويورك، منشورات االمم المتحدة، نلالندرة وتأمين المستقب
 

وهو  3م500وتقع الجزائر في خانة الدول الفقيرة بالموارد المائية حيث تصل سنويا من المياه أقل من 
من ضرورة تأمين االحتياجات المتزايدة منه مما  أمام التحديات التي تطرحها الموارد المائية يضعهاما 

لموارد المائية من جهة أي إدارة العرض والحفاظ إنتهاج سياسة تعتمد على تعبئة ا يقتضي على الجزائر
 على المورد النادر وترشيد إستخدامه من جهة أخرى أي إدارة الطلب.
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 تلوث الهواء في الجزائر وتكاليفه االقتصادية : المبحث الثاني
مسؤول األول عن النبعاث الغازات الملوثة للبيئة و إل المسببة الرئيسيةنشطة يعتبر نشاط النقل أحد األ        

المكونات العضوية  كسيد الكربون،أكسيدات اآلزوت، أ هم الملوثات التي تترتب عنهأ التلوث البيئي ومن 
المتبخرة والرصاص وغيرها من المواد الملوثة ويرتبط حجم هذه الغازات بعدد من العوامل والمعايير على 

 ...الخلكميات السنوية المستهلكة من الوقود متوسط المسافات المقطوعة وكذا ا ،ا تركيبة الحظيرةرأسه
 وهو ما سنتطرق له في هذا المطلب:

 المطلب االول: مفهوم تلوث الهواء ومصادره 
و غير مباشر ألي مادة في الغالف الجوي بالكمية التي تؤثر على نوعية الغالف أدخال مباشر إوهو 

نظمة البيئية والموارد ى االنسان والبيئة واألثار ضارة علآالجوي الخارجي وتركيبته بحيث ينجم عن ذلك 
 .نتفاع من البيئية بوجه عاممكان اإلإوعلى  ،الطبيعية

غيير في نسب و عندما يحدث تأ ،مواد غريبة ىالحالة التي يكون فيها الهواء محتويا عل الهواء هو تلوثو 
هم ملوثات الهواء الشائعة هي ، أ و بمكونات بيئتهأة بصحة االنسان ثار ضار آمما يترتب عليه  ،مكوناته

ل و أو  تربة والدخان ورذاذ المركبات المختلفة (وجين والجسيمات العالقة ) مثل األكاسيد الكبريت والنيتر أ
 (1).كسيد الكربون والهيدروكربوناتأ

نسان وحيوان إنواع الكائنات الحية من أالهواء وسط مادي ضروري الستقامة الحياة لجميع  الهواء:تلوث 
 .باتون

ويتكون الهواء النقي الغير ملوث من خليط من الغازات بنسب معينة تتناسب مع وظيفة الحياة على سطح 
 االرض وهذه الغازات هي:

 ℅21كسجين بنسبة األ-
 ℅78النيتروجين بنسبة  -
 ℅0.03كسيد الكربون بنسبة أثاني -
 م الهواء.من حج ℅0.97خرى من الغازات تمثل أرجون ومجموعة الهيدروجين واأل-

زات نواع هذه الغاأولكل نوع من  ،عية وحسب دورة الحياةويحتفظ الهواء بمكوناته في الظروف الطبي
ختالل التوازن البيئي إو نقصان في هذه النسب يؤدي الى أي زيادة أن ا  و ، نسبتها الطبيعية دور تقوم به

 مما له عواقب قد تكون وخيمة.
ثمن العناصر المكونة أغلى و أ  –لكل الكائنات الحية ومجانيته على الرغم من وفرته  –ويعد الهواء 

سابيع بدون طعام أثواني معدودات في حين يبقى مدة  للبيئة فاإلنسان ال يستطيع االستغناء عن الهواء

                                                 

 .64 ص :، مرجع سبق ذكره ،حسن شحاتة(  1)
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ين يتوقف عن االكل أثناء نومه أن يتوقف عن التنفس فهو ال يتوقف عن ذلك حتى أيام بدون أومدة 
 (1) دوار يقوم بها نوجزها فيما يلي :أاء منافع كثيرة و ن للهو أوالشرب كما 

  ؛مطار وال ضبابألوال الهواء لما كانت هناك رياح وال -
تراقها إخشعة الشمس عند أنكسار إن زرقتها ناتجة عن وداء في النهار أللوال الهواء لكانت السماء س-

 ؛طبقة الهواء المحيطة بالكرة االرضية
لى عضو السمع نتقال موجات صوتية من مصادرها اإذي تتم من خالله الهواء الوسط اليعد  -

  ؛مكن سماع االصواتأ)االذن( فلواله ما 
طبيعة االنسان وأجهزته  الهواء يلطف من درجات الحرارة في النهار الى الدرجة التي تتحملها-

 .المختلفة
د للحرارة على سطح شعة الشمس الحارقة وهو موزع جيأرض من الهواء يعمل كعازل يقي األ-

 ؛االرض
يقلل من  حتكاكها بالهواءإن أذ إوالنيازك يعد الهواء كمظلة تقي سطح االرض من تساقط الشهب  -

في منطقة  إالسرعتها الى درجة كبيرة بحيث تصل االرض بسرعة بطيئة تجعلها ال تكاد تؤثر 
بصحة االنسان والحيوان وتلوث الهواء هو وجود مواد فيه بتراكيز مختلفة تكون ضارة  ،سقوطها

ونجد أن  للبيئة ضرار كثيرةأو والنبات وتعتبر هذه المواد ملوثات للهواء وهي ذات مصادر مختلفة 
هذا ال يعني عدم وجود مصادر طبيعية لتلوث الهواء  ،مصدر غير طبيعيمعظم ملوثات الهواء ذات 

ذلك الخطر الكبير الذي تهدد به مثل الغازات الناتجة من البراكين وحرائق الغابات وهي ال تشكل 
 المصادر غير الطبيعية. 

ة لتلوث الهواء الى جانب قطاعات يمثل كل من قطاع النقل والقطاع الصناعي المصادر الرئيسي
 الزراعي والسياحة ...الخ  خرى كقطاع الطاقة والمناجم والكهرباء والقطاعأقتصادية إ

شكلة تلوث الهواء الناجم عن قطاع النقل والقطاع ساس سوف يتم تسليط الضوء على معلى هذا األ
خرى في هذه المشكلة قتصادية األمات باقي القطاعات اإلالصناعي في الجزائر وهذا ال ينفي مساه

 البيئية. 
 
 
 
 
 

                                                 

 .164ص:  ،مرجع سبق ذكره ،( عصام الحناوي  1)
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 : دراسة تحليلية لقطاع النقل كمصدر رئيسي لتلوث الهواء في الجزائرالمطلب الثاني
في الجزائر فإنه يعد المصدر الرئيسي النبعاث الغازات الدفيئة  قطاع النقل هخالل ما يتعهد من   

والمتسبب األول في تلوث الهواء كونه من أبرز مستهلكي الوقود األحفوري في الجزائر، وهو يساهم في 
ستنزاف الموارد الطاقوية إضافة الى مشكلة الضجيج نظرا  مشكلة تغير المناخ واألمطار الحمضية وا 

نخفاض كفاءتها، نوع الوقود المستخدم والملوث للبيئة لمجموعة من العو  امل أهمها قدم المركبات وا 
تساع المدن الجزائرية واالختناقات المرورية والزيادة المستمرة في عدد المركبات.  كثافة حركة المرور وا 

   اوال : قطاع النقل مصدر مهم الستهالك الطاقة
في  و المصدر الرئيسي للطاقة االوليةوقود االحفوري وهال ىساسي علأيعتمد قطاع النقل بشكل      

الغاز بنسبة  ىوعل %41,3البترول بنسبة  ىعتماد علحيث يتم اإلالعالم مقارنة بباقي المصادر 
في جميع القطاعات االقتصادية بما فيها قطاع ولية أهمية الطاقة األحفورية كطاقة وتظهر أ  15,2%

وهي نسبة كبيرة ومهمة   % 66,5الفحم (  ،الغاز الطبيعي ) البترول،مجتمعة النقل حيث تبلغ  نسبتها 
كون الوقود  ،نحاء العالمأجميع الدول في جميع قتصاديات إالبيئية التي ستواجه  تعكس التحديات

وفي نفس الوقت هو وقود غير  ناضبة المعرضة لالستنزاف والنفاذاالحفوري من الموارد الطاقوية ال
 .وث البيئةنظيف يتسبب في تل

نتاج الموارد الطاقوية الناضبة في ا  ستهالك و إالناجمة عن التوسع في  وسوف تزداد المخاوف البيئية 
ن تكوينها يتطلب الماليين من أمخزوناتها بسرعة تفوق معدل تجددها خاصة و  ستنزافإحال تم 
 نبعاثإ لمصادر األخرى مقارنة بباقي ا األحفوريةويترتب عن هذا االستهالك الواسع للطاقة  ،السنين

اهيك عن االنبعاثات ن ،حجام كبيرة من غازات الدفيئة التي تفوق الطاقة االستيعابية للعوامل الطبيعيةأ
 21,3ي أبليون طن )  21,3نتاجها فحرق الوقود االحفوري إلنتاج الطاقة ينتج نحو إالناجمة عند 

ن العوامل الطبيعية أ ىير التقديرات السنويا ولكن تش co2 الكربون جيغا طن من غاز ثاني اكسيد 
بليون طن من  10,65ن تمتص فقط ما يقرب من نصف العدد لذلك هناك زيادة صافية قدرها أيمكن 
ويساهم الفحم بنسبة   الكربون كسيد أطن من ثاني  3,7غالف الجوي يعادلكسيد الكربون في الأثاني 
هم أ وهو  ،العالمي ى المستو  ىالكربون عل كسيدأنبعاث غاز ثاني مالية إلمن الحصة االج  43%

ال إكبر ن هذه النسبة تمثل الحصة األأالرغم من  ىوالسبب الرئيسي لتلوث الهواء وعلغازات الدفيئة 
نبعاث هذا الغاز ألنه المصدر االول للطاقة في هو المصدر االول إل % 36,7ن البترول بنسبة أ

 ز، غاالطاقة االحفورية مجتمعة ) بترولوبذلك تساهم  %  19,9العالم يليه الغاز الطبيعي بنسبة 
طاقة  نظر لكونهاكسيد الكربون أنبعاث غاز ثاني من الحصة االجمالية إل % 99,7( بنسبة فحمو 

 ى.خر أدون الطاقات المتجددة من جهة عتماد عليها غير نظيفة من جهة ونظرا لإل
مما  ،د األحفوري الناضب والملوث للبيئةالوقو  ىعتماد واسع وشبه كلي علإ  قطاع النقل ويشهد   

وهو من االنبعاثات العالمية منها  % 13يجعله مصدر مهم النبعاث غازات الدفيئة حيث يساهم بنسبة 
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عتبارها القطاعات التي تستخدم الوقود إفي الوقت الراهن يأتي بعد كل من الزراعة والصناعة ب
الطاقة  ىمجموعة من العوامل منها الطلب علفيه  ن هذا الوضع غير ثابت وتتحكمأال إ ،االحفوري 

نتيجة حركة  ،العالم ى مستو  ىستهالك الطاقة علإمن  % 20حاليا حوالي  ألغراض النقل التي تبلغ
ية للطاقة زيادة عمليات من هذا القطاع وتفترض الوكالة الدول % 74الطرق والتي تمثل  ىالمرور عل

مر الذي سيؤدي الي زيادة وهو األ ،2050بحلول عام  % 100العالم بنسبة  ى مستو  ىنقل علال
 ىدخالها علإالرغم من التحسينات التي يتم  ىعل % 70كسيد الكربون بنسبة أنبعاث غاز ثاني إ

 (1) .لوجيا المستخدمة في وسائل  النقلو التكن
حد أالملوثات  نبعاثللطاقة والمصدر المهم إل ستهالكاإكثر كونه من القطاعات األ ويعد قطاع النقل   

 ىيستلزم البحث عن وقود نظيف من جهة والحفاظ عل مما ،التحديات التي تواجه التنمية المستدامة
 .هذا القطاع بشكل عام ستدامةإ ىوالعمل عل ى خر أالموارد الطاقوية الناضبة من جهة 

   لتلوث الهواء: قطاع النقل مصدر  ثانيا
نبعاث أكاسيد النتروجين، رئيسي إل ، فهو مصدرواء بالعالمن أهم مصادر تلوث الهيعتبر قطاع النقل م
ات األخرى مثل الدقائق العالقة المركبات الهيدروكربونية باإلضافة إلى الملوثو  وأكاسيد الكربون 
وذلك نتيجة حرق الوقود االحفوري في محركات المركبات وتزداد حجم هذه االنبعاثات ، والمعادن الثقيلة

ثا للغازات الضارة بالصحة نبعاإنواع الوقود أكثر ألمستعمل ويمثل المازوت حسب نوعية الوقود ا
، بينما تصل نسبة الرصاص % 4، حيث يحتوي على نسبة عالية من الكبريت قد تصل الى العامة

كاسيد أوكذلك  كاسيد الكبريتأ( وبالتالي يصدر عن حرق المازوت مليجرام / كجم وقود  3.9حوالي ) 
  (2).كاسيد الكربون والنتروجينألى باقي االنبعاثات االخرى مثل اضافة إالرصاص 

جراءات التقليل منها  سباب وعوامل زيادة االنبعاثات: أ اثالث  من قطاع النقل وا 
 (3) وهناك جملة من العوامل التي تدفع بقطاع النقل الى زيادة الملوثات الصدادرة عنها من بينها:

  ؛عدد المركبات-
 ؛لنقل )الحظيرة(سطول اأعمر  -
 ؛نوع الوقود المستخدم -
 ؛كثافة حركة المرور وخاصة في المدن الكبرى)االزدحام( -

                                                 

، 2015ماي ،11العدد ،، مجلة بيئة المدن االلكترونيةةكيف يمكن ان تنتقل المدن الي مستقبل النقل المستدام، بيتر هوك واخرون (  1)
 .10:ص
 .25:ص، 2003 القاهرة، ،دار الفكر العربي، ي وتحديث الصناعةالتوازن البيئ، صالح الحجار(  2)
 ،ظ الطاقة واستدامة البيئةجمعية حف ،للتكنولوجياجامعة االميرة سمية  ،: مشكالت وحلولالديزل باحتراقالتلوث  ،عزام طرابشة وآخرون (  3)

  WWW.ECASJO.COM. 2013/ 10/  23 اإلطالعتاريخ  ،2006
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يؤدي الى قطع مسافات  على رقعة شاسعة مما هدوامتداطق الحضرية وشبه الحضرية تساع المناإ -
 .طول يومياأ
لويثها للبيئة بالنسبة تستخدام الطاقة ومن حيث إءة في الصفات التقنية للسيارات من حيث الكفا -

 ن :إللجزائر ف
عدد المركبات بعد تحرير النقل  عرفت الجزائر زيادة في عدد المركبات بالجزائر في زيادة مستمرة :*

بالنسبة  ℅255رتفع عدد المركبات الى إحيث  1988المتعاملين الخواص سنة مام أوفتح السوق 
ن الحظيرة الوطنية إوحاليا ف (1)2002سنة  للنقل الجماعي لألشخاص دون سيارات االجرة وهذا

فريقي إول بلد أضافة الى كون الجزائر إ (2) 2009واخر أمليون مركبة  4.17للمركبات تجاوز عددها 
  (3) .2011لف وحدة سنة أ 390ورد للسيارات حيث بلغ عددها مست
كوقود وتشجع جميع  تستخدم البنزين( ℅66.01معظم المركبات بالجزائر ) نوع الوقود المستخدم:*

على  ستخدام الغاز الطبيعي المميع كوقود وهو غاز عديم اللون والرائحة وال يحتوى إالدول في العالم 
نبعاثات منخفضة جدا من الغازات الملوثة للهواء مقارنة باألنواع االخرى كالبنزين إالرصاص ويتميز ب
من االجراءات لتشجيع التحول ل مجموعة وفي هذا الصدد تتبع العديد من الدو  ،والديزل )المازوت(

ستخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود الى جانب التشجيع والبحث في الطاقات المتجددة ومن إنحو 
 بين هذه االجراءات ما يلي :

ها في صالح الغاز سعار وجعلخرى من الوقود للتأثير على األنواع األفرض ضرائب على األ -1
 ل وقود رخيص مقارنة باألنواع االخرى. ن الديز الطبيعي نظرا أل

 .نقاط البيع للغاز الطبيعي المميعزيادة عدد المحطات و - 2
ستبدال محركات المركبات التي تستخدم الديزل عن طريق تشجيع إعلى  التشجيع والتحفيز -3

 من مركبات الحظيرة الوطنية الجزائرية ℅ 66.01نأت التي تقوم بذلك ومن المفارقات المؤسسا
ائر وهذه النسبة تجعلنا نتوقع تستخدم البنزين كوقود رغم وفرة الوقود الطبيعي في بلد طاقوي كالجز 

ن الجزائر إطار ففي هذا اإلو  ،وسائل النقل ومصادر الطاقة المستخدمةو ثار على نوعية الهواء اآل
نية للتنمية من قبل قطاع الطاقة في خطط العمل الوط كأولويةسجلت تطوير وقود الغاز الطبيعي 

 المستدامة .

                                                 
, Pollution  et protection  de l’environnement  : L’expérience  ,Transport Urbain FARES BOUBAKOUR (1)

,Fabrication ,Gestion et pratiques des pratiques des  , Colloque  international  et interdisciplinaireAlgérienne 

territoires , PARIS,2003, p : 03.  

(2) Office National Des Statistique Bultin Trimesielle , PREMIER TRIMESTRE ,Algérie, 2009. 

(3) Office National Des Statistique Bultin Trimesielle,  PREMIER TRIMESTRE ,Algérie, 2011. 
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تتميز الحظيرة الوطنية للنقل في الجزائر بنسبة كبيرة من السيارات القديمة ومنخفضة  :عمر االسطول*
 20من مركبات الحظيرة الوطنية يفوق عمرها  (1) % 57,42الكفاءة فمن حيث أعمار المركبات فإن 

الحظيرة ن مجمل م %58,37سنة  15عدد السيارات التي يفوق عمرها  بلغ 2012سنة وفي سنة 
تخاذ إجراءات مهمة لتجديد هذه الحظيرة وتتبع نتائج هذه إوهذا يستدعي ، الوطنية للمركبات

شتراط أن ال يتعدى عمر سيارات األجرة كإمنها  اإلجراءات على الرغم من إطالق بعض ،اإلجراءات
  .التي تدخل إلى سوق النقل سنتين

 تتوقف كمية الملوثات التي : ونوعية المحركات ستخدام الطاقةإلية صفات السيارات من حيث فعا*
: تصميم المحرك وحالته والطريقة التي يدار بها )تباطؤ لسيارات على عدد من العوامل تشملتطلقها ا

مرات المعيار  3ق ن الجزائر تسمح بمعدل تلوث مرتفع للمركبات يفو إطار فسراع( وفي هذا اإلإ
 كلم.  1/100ستهالك السيارات للكربون هو با حيث المعدل المعياري إلورو أالمعمول به في 

خاصة المدن الكبرى كالجزائر  تعاني المدن الجزائرية :ركة المرور خاصة في المدن الكبرى كثافة ح*
حيث سجلت  ،خاصة في أوقات الذروةختناق المروري، و وكثرة نقاط اإل من مشكلة االزدحامالعاصمة 

يطرة النقل البري على مركبة ويرجع ذلك الى س 1306932 بما يقدر ب: 2009ة عدد المركبات سن
من رحالت  ℅ 88ن أجوي والنقل بالسكك الحديدية حيث خرى من النقل بالجزائر كالنقل النماط األاأل

كما يتدددددم توفير  2004سنة  حسب إحصائيات ن نقل البضائع تتم عن طريق البرم ℅82الركاب و
 (2)لتجارة عن طريق النقل البري. من حجم ا ℅90

ري وشبه ضمساحات واسعة في المحيط الح علىوهذا  :متداد المدن الجزائريةا  تساع المستمر و اإل *
في الحقيقة كل العوامل ، و طوعة يومياطالة رحالت التنقل وزيادة المسافات المقإري مما يؤدي الى ضالح

ري المسؤول يكون قطاع النقل وخاصة النقل البن أالسابقة الذكر وغيرها من العوامل عملت على 
كبر من التلوث الجوي فقد قدر البنك الدولي التكاليف البيئية في الجزائر ب الرئيسي على الجزء األ

نبعاث الغازات ا  منها بتلوث الهواء و  ℅2ويرتبط  2004من الناتج المحلي االجمالي سنة  ℅5.5
 واإلجراءاتات معمقة للمشكلة البيئية في قطاع النقل بالجزائر جراء دراسإويبقى من الضروري  (3)الدفيئة

جراءات اإلوسنقدم بعض هذه  للبيئةنبعاث الغازات الملوثة إو التقليل من أن تتخذ للحد أالتي يجب 
 .المتبعة في الجزائر بصفة عامة 

 جراءات الحد والتقليل من تلوث الهواء الناجم عن قطاع النقل بالجزائر:ثالثا : إ

                                                 
(1) ONS, 2009,op ,cit   . 

LEPHARE.COM, le -KGNWWW. Le trafic routier sur les Banc des accuses ,,  KAMEL  DERKOUCHE (2)  

01.01.2014             

DU TRAMWAY DE (AIN DURABLE ERS UN TRANSPORT URBV , ARIMAK BENSAKHRIA achir &RIBOUH B (3)

:65. P2011,UIN J 33, N ,HNOLOGIEREVUE SCIENCE ET TEC ,)ONSTANTINEC 
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وسنذكر بعض ، المعايير والتشريعات البيئية، داريةالوسائل اإل، ل هذه االجراءات التقنيات والنظموتشم
يجاد إ عتمادها فمن الضروري إ من الممكن  جراءات المعتمدة من طرف الجزائر وكذلك تلك التيهذه اإل
  .النقلنه تقليل التلوث الجوي الصادر عن قطاع أن ذلك من شلمشاكل النقل أل الحلول

 تطبيق النظم التقنية: -1
جبارية لكل المركبات وعدم القيام إعد برامج الفحص الدوري والصيانة ت :*في مجال تحسين الصيانة

  .صحاب المركبات الى العقوباتأبها يعرض 
مالئمة من الغاز الطبيعي تسمح  مكانياتإتتوفر الجزائر على  :ستخدام الغاز الطبيعيإ*في مجال 

نشاء المحطات التي توزع الغاز إالغاز الطبيعي هو المستخدم كوقود للمركبات لذلك عليها  ن يكون أب
خرى ألنواع اقود النظيف والتخلي عن األستخدام هذا الو إوتشجع السائقين على التحول الى  الطبيعي

ت ستخدام الضرائب والحوافز وتشجيع المؤسسات التي تنشط في مجال تغيير محركاإخاصة الديزل ب
 السيارات... الخ.

 السياسات واإلجراءات :- 2
عملت على تحديث شبكات الطرق واالستثمار في البنى التحتية مما  :*في مجال تحسين المرور

  .يخفف االزدحام وبالتالي يقلل من التلوث
لجماعي لضمان نوعية الخدمات المقدمة للركاب من طرف النقل ا *في مجال استخدام النقل العام:

ا النمط خاصة في المحيط الحضري  ستخدام هذإتشجيع  عملت على (خاص )النقل بالحافالتلألش
عتبارها معيارية في نوعية الخدمة إ بمؤسسات عمومية لها حافالت يمكن الى نشاط النقل الدولة عادت ف

قل لدفع الخواص الى تقديم خدمات نقل بنوعية تلقى رضى المتنقلين وتعمل على جذبهم الستخدام الن
     .حديديةخرى كتطوير نظام المترو وخطوط السكك اليضا الى تطوير البدائل األأالعام كما تسعى 

 المبحث الثالث : مشكلة تدهور االراضي وتصحرها في الجزائر
والجزائر واحدة من  تعانى منها العديد من البلدان في كافة أنحاء العالم عتبر التصحر مشكلة عالميةي   

  لتي يعد فيها التصحر مشكلة رئيسية تؤثر في مستقبل الزراعة والتنمية في البالد، وهو اهذه الدول 
  سنتطرق إليه في هذا المبحث. ما

 مفهوم التصحر وطرق مكافحته  المطلب االول :
تفاقم مشكل التصحر بشكل مقلق في الجزائر وبات من الضروري تظافر الجهود للتقليل من آثاره 

 ئة وقطاع الزارعة بالخصوص وهو ما سوف نتناوله في هذا المطلب.السلبية على البي
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 تعريف التصحر  الفرع االول :
، مما يؤدي وشبه الجافة والجافة شبه الرطبة رض للتدهور في المناطق القاحلةالتصحر هو تعرض األ

رض ية ثم فقدان قدرة األالتربة الفوق، ويؤدي ذلك الى فقدان ياة النباتية والتنوع الحيوي بهاالى فقدان الح
 .ودعم الحياة الحيوانية والبشرية نتاج الزراعيعلى اإل

ة، نتيجة ، تكتسب البيئة من خاللها خصائص الصحراء الحقيقييعد التصحر ظاهرة جغرافية متحركة
الرطبة والجافة  ، وشبهدهور واسع المدى في جميع البيئات، الرطبةذ يحدث تإ، حاصل بيئي خللل

ل زحف من خالو ، تحوالت نباتية طبيعيةو غير الظروف ، وفي ظل تأثير مزدوج من تفةوشبه الجا
قليم إقليم السافانا على إ، وزحف قليم السافاناإستبس نحو اإلقليم إ، وزحف ستبسقليم اإلإالصحراء على 

 . الغابات
ذا فاق استغالل ، فإط ذلك بقدرة الموارد االستيعابية، ويرتبعن تدهور النظام البيئي ج التصحرينت
ن البيئة تتعرض إلمنظم، ف، وتعرضت لالستغالل المفرط وغير انسان للموارد طاقتها االستيعابيةاال

نتاج عن تلبية حاجات االنسان نتاجية االراضي، ويعجز اإلإمتصحرة فتتناقص  ، فتصبحللتدهور
  (1) .والحيوان من الغذاء

نه أويعرف على  ،نحاء العالمأد من البلدان في كافة يعتبر التصحر مشكلة عالمية تعاني منها العدي
المعدل الذي يكسبها راضي المنتجة بو تدهور خصوبة األأ لألرضنتاج البيولوجي تناقص في قدرة اإل
نتاج الحياة النباتية إ نخفاضإن التصحر يؤدي الى إلذلك ف، حوال المناخية الصحراويةظروف تشبه األ

الوطن العربي  مثلمليون كيلومتر مربع ي 46لي امتصحرة في العالم حو ولقد بلغ مجموع المساحات ال
 .من جملة المناطق المتصحرة في العالم ℅28ي حوالي أمليون كيلومتر مربع  13منها حوالي 
النباتي لبعض المزروعات وهذا ينعكس نتاج ن التصحر يؤثر على نسبة اإلأشارة الى ) وتجدر اإل

 (2) .يد من المناطق خصوصا في الوطن العربي (نتشار الجفاف في العدإعلى 

                                                 

تاريخ  ،1ص: ،المملكة العربية السعودية بن عبد العزيز،سانية، جامعة سلمان لدراسات االن، كلية العلوم واالتصحرشروق محمد الدوسري، (  1)
 https : //web.pasau.edu ، 06/11/2014االطالع : 

 .2ص:  ،المرجع نفسه(  2)
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مم المتحدة عن البيئة حيث عرف ل الدورة االستثنائية لبرنامج األتعريف للتصحر من قبعتماد إ كما تم 
ساسا أتدهور االرض في المناطق الجافة والشبه الجافة والمناطق الجافة شبه الرطبة والناتج  :نهأعلى 
 (1).ثار بشرية معاكسةآعن 
وجه  :نهأتعريفا للتصحر على  1977كو الذي عقد في نيروبي عام قد حدد المؤتمر العالمي لليونسو 

 من أوجه التدهور الشائع الذي تتعرض له النظم البيئية تحت وطئة الظروف المناخية واالستغالل
 (2).رهالألرض وتدهو  البيولوجينتاج الى تناقص قدرة اإل المفرط الإلنساني لمواردها والذي يؤدي 

متداد عبر حدودها الصحراوية لإلقابلية الصحراء والظروف الشبه  نهأعلى  كما يعرف التصحر
 (3) .رض قاحلة جدباءأوتحويلها الى  ةحزمة الخضراء والخصباأل كتساحوا  
 حاالت التصحر الفرع الثاني:  
 العالقة بين البيئةختالف نوعية خرى تبعا إلأتختلف حاالت التصحر ودرجة خطورته من منطقة الى  

 :وهي كما يليحسب تصنيف االمم المتحدة  تصحرللحاالت ربع أوهناك  نسانالطبيعية وبين اإل
ثر على القدرة يؤ  في الغطاء النباتي والتربة والو تدمير طفيف جدا أوهو حدوث تلف : تصحر خفيف-

 .البيولوجية للبيئة
خاديد أ وأتي وتكوين كثبان رملية صغيرة اوهو تلف بدرجة متوسطة للغطاء النب: تصحر معتدل-

 .℅15 -10نتاج بنسبة ة وكذلك تملح التربة مما يقلل اإلصغيرة في الترب
نواع المرغوبة في المرعى على حساب األ شار الحشائش والشجيرات غيرتنإ وهو :تصحر شديد-

نتاج بنسبة  ي وتقلل اإلؤثر على الغطاء النباتالمرغوبة والمستحبة وكذلك بزيادة نشاط التعرية مما ي
50℅. 
خاديد واألوعية األ تكوين كثبان رملية كبيرة عارية ونشطة وتكوين العديد من وهو: تصحر شديد جدا-

 .وتملح التربة

                                                 

                سبابها ودالالتها ألبيئي : دراسة عن ظاهرة التصحر و دور النشاط البشري في التغير امحمد بن عبد الكريم علي الحبيب، (  1)
 . 10/2014 /18. تاريخ االطالع : 3ص:  ،2004، للموارد المائية والبيئة الجافة ، المؤتمر الدوليالبيئية

https : //www.faculty .ksu .edu 
ت، تربية للبناكلية ال، في العراق وتأثيراتها العالقة المكانية بين الخصائص المناخية والبشرية ومظاهر التصحر علي صاحب طالب،(  2)

 https : //www.goosp.ne       ،   40/2014 /02. تاريخ االطالع : 3، ص: جامعة الكوفة، جمهورية العراق
 .04، ص: المرجع نفسه(  3)
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  ليهإوالعوامل المؤدية  التصحرسباب أ :الثالثالفرع 
 (1) : من بين العوامل المؤدية للتصحر نذكر مايلي

ضي رامالح في األتساعد على سرعة التبخر وتراكم االو ندرتها أمطار األرتفاع درجة الحرارة وقلة إ-
 .المزروعة ) فترات الجفاف (

 .المحاصيل مما يهدد خصوبة التربة ن السيول تجرف التربة وتقتلعأكما -
 .ي تغطي الحرث والزرع بفعل الرياحزحف الكثبان الرملية الت-
 رتفاع منسوب المياه الجوفية.إ-
 .لتي تعتمد على االمطارالزراعة ا-
الوقت مما يرفع  زداد درجة ملوحتها بمروروهذه المياه الجوفية ت في الري  اآلبارالعتماد على مياه ا-

 .درجة ملوحة التربة وتصحرها
 .لفترة طويلة استمرتذا إالرياح تؤدي الى سرعة جفاف النباتات وذبولها الدائم خاصة -

زالة إا يؤدي الى تات وتقتلعها وخاصة ذات الجذور الضحلة ممنها تمزق النباأهذا باإلضافة الى 
و السيول لما أكثر على عاملي الرياح واألمطار الغزيرة أن نركز أوهذا يقودنا الى ، الغطاء النباتي

على المواد نجراف التربة حيث يجرفان سنويا آالف االطنان من جزيئات التربة التي تحتوي إتسببه من 
 وغيرها من العناصر االخرى حيثالفسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والكبريت جين و العضوية والنترو 

 . كثر مما تنتجه مصانع االسمدةأبة تفقده التر  ما 
 والحيوانية في مختلف بقاع العالمخطر العوامل التي تهدد الحياة النباتية أنجراف التربة من إويعتبر 

تربة بطيئة جدا فقد يستغرق تكون طبقة من التربة سمكها ن الين عمليات تكو أوالذي يزيد من خطورته 
 100سنة وتقدر كمية االراضي الزراعية التي تدهورت في العالم في  7000- 1400سم مابين  18

جراف التربة نإن أ، وبالرغم من من االراضي الزراعية ℅23من  بأكثرسنة االخيرة بفعل االنجراف 
زداد بشكل ملحوظ بزيادة النشاطات البشرية ونتيجة لمعامالت غير إنه أزل إال ظاهرة طبيعية منذ األ

 واعية مثل :
 .زالة الغطاء النباتي الطبيعيإ -

                                                 

 .04ص: ، مرجع سبق ذكره ،شروق محمد الدوسري (  1)
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 .جائر خاصة في الفترة الجافةالرعي ال -
وقات الجفاف غير المناسبة مما أالمعامالت الزراعية غير الواعية مثل حرث التربة في  -

  نجراف.ويجعلها عرضة لإل طحية من التربيةيؤدي الى تفكك الطبقة الس
 وينقسم االنجراف الى نوعين هما :

ي وقت أرابية في نجراف الريحي الذي ينتج عنه الغبار والعواصف التيحدث اإلنجراف الريحي : اإل -*
، ويكون تأثيره شديد في المناطق التي تدهور فيها الغطاء النباتي خاصة عندما وحسب شدة الرياح
 .متر/الثانية فأكثر 20-150اح من تكون سرعة الري

صطدام قطرات إو نتيجة أواالنجراف المائي ينتج من جريان المياه السطحية نجراف المائي : اإل -*
ال تتمكن معه التربة من نجراف المائي كلما كانت االمطار غزيرة مما المطر بالتربة، ويزداد تأثير اإل

 .رفةفتتشكل نتيجة ذلك السيول الجامطار متصاص مياه األإ
يضا تؤدي أن الكثير من العوامل البشرية إعوامل الطقس على عملية التصحر ف باإلضافة الى تأثيرو 
 (1) : وهي ليهاإ

 .التربة إستنزافو غير مناسب  لألراضي الذي يؤدي الى أاالستغالل المفرط والزائد  .1
 .التي تعمل على تماسك تربة االرضزالة الغابات إ .2
 .رمان االراضي من حشائشهادي الى حالرعي الجائر يؤ  .3
 .ساليب الري الرديئة باإلضافة الى الفقرأ .4

شد العواصف، أل العام على طول يتعرض، حيث لة الحية للتصحر ما تعانيه الصينمثومن األ
لترابية بابتالع قرية تهدد العواصف ا إذالتصحر كبيرة من شمال البالد الى عملية جزاء أتعرض تو 

تزحف الرمال نحو القرية ، االختفاء تحت الرمال خالل عامين ول بيوتها فيأ، حيث ستبدأ النجباوشان
زالة الغابات إثمن ، وهذا هو راالنتظا إاليس بمقدرة القرويين مترا في العام الواحد ول 20بمقدار 

 ن تمتد االشجارأمل أاالن حملة قومية لتشجير الصحراء على والرعي الجائر. وتقود الحكومة الصينية 
كن الحكومة الصينية لزالة الغابات، و إالحكومة قامت بمنع ن أكما  ،ورها لتمسك بالرمال المتحركةبجذ

                                                 

 .30ص:  ،2011نشر والتوزيع، القاهرة،جغرافي، دار الفجر لل رمنظو ، دراسة تطبيقية من التصحر( أسامة حسين ثعبان،  1)
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كيلومتر  200صبح معدل نمو الصحراء في الصين أن هذه االجراءات ليست كافية، حيث أتعترف ب
 في الشهر.

ية بصفة خاصة فريقالت التي تواجه العالم بصفة عامة، والقارة اإلخطر المشكأويعد التصحر من 
 .يونيو من كل عام 17ر والجفاف في مم المتحدة اليوم العالمي ضد التصحولذلك خصصت األ

 رقام واإلحصائيات يكون كفيال بإلقاء الضوء على فداحة المشكلة :ستعراض بعض األإولعل 
را على حياة مليار من سطح االرض لخطر التصحر مؤث ℅30يتعرض حوالي  فعلى الصيد العالمي،

 (1) .شخص في العالم
 . من قدرتها االنتاجية ℅25كثر من أما ثلث االراضي الجافة في العالم قد فقدت بالفعل أ

 الف متر مربع (.آ 10ار =) الهكت ماليين هكتار من االراضي للتصحر 10وكل عام يفقد العالم 
التكاليف العالمية من  نأ، في حين تقدر االمم المتحدة مليار دوالر سنويا 42صحر العالم ويكلف الت

لن تتكلف سوى نصف هذا  لألراضي تأهيلعادة ا  صالح و ا  نشطة المضادة للتصحر من وقاية و جل األأ
 مليار دوالر سنويا (. 22,4 – 10المبلغ ) مابين 

ن ظاهرة التصحر تحول مساحات واسعة خصبة وعالية االنتاج الى مساحات فقيرة بالحياة النباتية إ   
ن حالة الوهن إف، و للتغيرات المناخيةأما لتعامل االنسان الوحشي معها إهذا راجع والحيوانية و 

 تأثيرو لما تخضع له من أيفعله االنسان بها  ما بسبب ماإوالضعف التي تشكو منها البيئة تكون 
م والجزء الذي يشكو ويتدمر كل يو ، دخل فيهاي أالعوامل الطبيعية االخرى والتي ال يكون لبني البشر 

رض والتربة، فالتربة هي بين االهناك اختالف ، و ة السيئة من االرض هو " التربة "من هذه المعامل
ورها بداخلها لكي تحصل ذنمو النباتات والتي تتوغل جلالسطحية الرقيقة من االرض الصالحة  الطبقة

عليه الزراعة والحياة  ، والتربة هي االساس الذي تقومغذائية الالزمة لنموها من خاللهاعلى المواد ال
، وتتشكل التربة خالل عمليات طويلة على مدار كبير من الزمن لنقل ماليين من السنيين الحيوانية
الى جانب تعامل االنسان معها الرياح  –الرطوبة  –الحرارة  –خ : المنابعوامل عديدة مثل تتأثرحيث 

  (2) .العوامل الزراعية االخرى  يرها منصالح وغا  لزراعية من ري وصرف وتسميد و من الناحية ا
 

                                                 

 .2ص:  ،مرجع سبق ذكره ،شروق محمد الدوسري (  1)
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 التصحروسائل الحد من  الفرع الرابع :   
شامل لذلك و المتجهة الى تصحر أعادة الحياة من جديد الى االرض الصحراوية إ من الصعب جدا 

كثر فاعلية التصحر األ سبابأزالة إالخصبة قبل تدهورها والعمل على  يجب المحافظة على االراضي
  (1) :همهاأ مور من أيتم ذلك بعدة ،  و قتصاديةا  و 
دارة الرعي والتخفيف من الرعي الجائر وتنمية المراعي.-  تنظيم الرعي وا 
، وذلك بضبط حركة الحيوانات داخل المرعى مكانيا راضي المرعىألية الرعي على جميع تنظيم عم-

 وزمنيا.
 يقاف وتثبيت الكثبان الرملية وذلك بعدة طرق منها:إمحاولة -

 تجاه الرياح ومن هذه الطرق:إق الميكانيكية: وذلك بإنشاء حواجز عمودية على *الطر 
هو ، والتشجير لتي لها القدرة على تثبيت الرمال: فهناك العديد من النباتات االحواجز النباتية -1
نواع النباتية المناسبة من حيث الطول والتفرع ختيار األإالتثبيت، ولكن البد من  فضل في عمليةاأل

 .اسيةوقوة الجذور ومقاومة الظروف البيئية الق
لقوية والمتشابكة شجار او جذور األأ من الجدرانستخدام الحواجز الساترة إالحواجز الصلبة: وهذه ب -2

 .مع بعضها البعض
تربة السطحية ولكن لهذه : مثل مشتقات النفط وتكون على شكل رذاذ يلتصق بالق الكيميائية*الطر  

 .النباتاتكتلوث التربة والمياه والتأثير على خطار أالطريقة 
ستخدام ا  ستخدامها و إهذه الموارد وترشيد ستغالل إرد المالية وحمايتها: وذلك بحسن *وصيانة الموا

 .الطرق الحديثة في الري 
لمحافظة على ل في المناطق الجافة وشبه الجافة وخصوصا :نجراف التربة وتصحرهاإوسائل الحد من *

 (2) هم هذه الوسائل :أ بيعية وتنميتها ومن الموارد الط
 . تي تؤدي الى تدهور النظم البيئيةسباب الالمسح البيئي للوقوف على األ-1
 :تثبيت الكثبان الرملية ويشمل-2

 .مام تقدم الرمالأولى أعية كخطوط مامية والدفاالحواجز األ قامةإ-أ    
                                                 

 07-06، ص ص: مرجع سبق ذكره ،شروق محمد الدوسري (  1)
 .03ص: ، المرجع نفسه ( 2)
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 .قامة مصدات الرياح الصغيرةإ-ب    
 تي :الكثبان الرملية باآلتغطية -ج    

 المواد النباتية الميتة.-         
 . و المطاطيةأالمشتقات النفطية والمواد الكيميائية -         
  .تشجير الكثبان الرملية بنباتات مناسبة لوسط الكثبان الرملية-         

 .ة وتطوير الغطاء النباتي الطبيعيالحفاظ على المراعي الطبيعي-3
 .مطرية على حساب المراعي الطبيعيةالتوسع في الزراعة الوقف -4
 .استغالل مياه السيول في الزراعة-5
 .ستخدامها كمصدر للطاقةلشجيرات إلوقف قطع االشجار وا-6
 ضبط الزراعة المروية وا عادة النظر في وسائل الري والصرف الحالية.-7
 اج لمياه قليلة وتمتاز بشدة مقاومتها للجفاف.ستزراع النباتات التي تحتإحيث يتم  :الجافةالزراعة -8
 .رثها مع النباتات التي تعيش معهاليها وحإة التربة بإضافة المادة العضوية تحسين بني-9
 .رض بإنشاء المصاطب ) المدرجات (القضاء على ميل اال-10
 .مطارول فصل األأراثة االراضي في ح-11
 .قف جريان المياهفي االخاديد لو  إنشاء البرك والبحيرات-12
 .مة السدود للتقليل من قوة السيولقاإ-13
 .باتي واالبتعاد عن الرعي الجائرالحفاظ على الغطاء الن-14
 ف بالمصدات من االشجار والشجيرات.حاطة الحقول واألراضي المعرضة لالنجراإ-15
الظاهرة سابقا  ن التصحر ظاهرة قديمة قدم التاريخ ولم تشكل هذهأويمكن حوصلة ما سبق في    

مجموعة من العوامل ، ولكن وبسبب فر التوازن البيئي الطبيعي آنذاكخطرا يهدد حياة الناس، وذلك لتو 
، والى حد ةستثمار الموارد الطبيعيإني من خالل سوء ئي الطبيعي يعايالتوازن الب أسنذكرها الحقا، بد

 .لمناخيةة التي طرأت على الظروف اقل بكثير بسبب التغيرات الطبيعيأ
، بدأت ظاهرة التصحر بالتفاقم وتعاظمت صة خالل فترة ما بعد الثمانينياتخيرة وخاوفي اآلونة األ

يعود بشكل  قتصادية، والسبب في ذلكجتماعية، اإلصعدة، البيئية، اإللبية على كافة األثارها السآ
وسع العمراني على حساب لسكان، وزيادة الطلب على الغذاء، التساسي الى الزيادة الكبيرة لعدد اأ
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، والى غير ذلك من جوانب االراضي ستثمارإف غير المرشد في راضي الزراعية والتوسع والتكثياأل
 (1).الضغط على موارد االراضي

 ثاره االقتصادية آواقع التصحر في الجزائر و  الثاني:المطلب  
ربع عبارة عن صحراء مليون كم م 2عندما نتحدث عن واقع التصحر في بلد مثل الجزائر به 

مام واقع مظلم  أشبه الجافة نجدنا غلبها في المناطق الجافة و أ تقع  كم مربع هي مناطق 381740و
الواحات والبنية التحتية غلب المناطق في الجنوب تعاني من ظاهرة الترمل مما يهدد القرى و أومخيف ف

 (2) .خطوط السكك الحديديةوالمرافق االقتصادية كالطرق و 
ن واقع التصحر في الوطن عدادها بالتعاون مع برنامج االمم المتحدة عإ شارت دراسة تم أقد و    

ما نسبة المساحة المهددة بالتصحر فمقدرة أ %82.7ن نسبة التصحر في الجزائر تقدر ب أالعربي ب
ذا ، %9.7 :ب ر تتعرض لالستغالل مليون هكتا 20شرنا الى المناطق السهبية فإننا نتحدث عن أوا 

عداد الماشية على مساحة ذات قدرة أ وخصوصا ظاهرة الرعي الجائر والمتمثل في زيادة غير العقالني 
مليون  12النباتات الرعوية )  ختفاء عدد كبير منإطعام هذه الماشية فيؤدي ذلك الى إمحدودة على 

 120طق من نتاجية هذه المناإدى الى تناقص أس من الماشية تعيش في المناطق السهبية ( مما أر 
 (3) .وحدة في  الوقت الحالي 60الى  1978وحدة علفية عام  150 الى

دخال المكينة الغير مناسبة  لطبيعة المنطقة لزراعية الحبوب إهذا باإلضافة الى  ستصالح االراضي وا 
 300.000 ، حيث تبلغ نسبة الفقد في التربة منمع هشاشة التربة في هذه المناطق والتي ال تتناسب

همية كبيرة وهو الزيادة أ ضفنا الى هذه العوامل عامل يكتسب أذا ا  هكتار سنويا، و  350.000الى
مام مشكل ملح فتشير أننا أنجد  3.5السكانية حيث يبلغ معدل النمو السكاني في هذه المناطق 

ا قسيمهن المناطق السهبية يمكن تأعن بعد الى  بواسطة المركز الوطني لالستشعار الخريطة المنجزة
مناطق متوسطة  3.677.035، مناطق حساسة 5061.388مناطق متصحرة،  487.902الى 

 مناطق غير حساسة. 2.379.170، ومناطق شديدة  الحساسية 2.215.035، الحساسية

                                                 

 .05، ص: مرجع سبق ذكره شروق محمد الدوسري،(  1)
 ، 22/02/2015. تاريخ االطالع : 1ص:  ،في الجزائر وأثاره االجتماعية واالقتصادية واقع التصحر وائل الزريعي،(  2)
         https : //www.iefpedia .com 
 . 2، ص: المرجع نفسه(  3)
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خذنا على سبيل المثال والية البيض كإحدى الواليات الرعوية بالدرجة االولى حيث تمثل أذا ا  و   
من هذه المراعي في تدهور تصنف الوالية تبعا لدراسات المركز  ℅ 80 نإف ℅ 86المناطق الرعوية 

نخفاض إثار التصحر في آالوطني للتقنيات الفضائية كمنطقة شديدة الحساسية للتصحر وتتضح 
 1.200.000ساسي من مكونات البيئة في المنطقة من أمناطق نبات الحلفاء والذي يعتبر مكون 

ضافة لظاهرة الترمل حيث تتعرض طرق الوالية لهذه الظاهرة بشكل هكتار باإل 417.000هكتار الى 
زالتها حوالي إ، بلغت تكلفة متر مكعب من الرمال 61.692الطرق عمال تهيئة هذه أ دائم فقد بلغت 
دت الظاهرة الى خلل في التركيبة االجتماعية أ، كما 2000ر جزائري لعام دينا 10.826.946

ل مما يؤدي لتفاقم ظاهرة ان نحو المدينة التي ال تستطيع توفير فرص العمالتقليدية متبوعة بهجرة السك
 .البطالة

  تأثيران تدهور االراضي يؤثر أبعاد خطيرة على المدى البعيد حيث أذا فمشكلة التصحر مشكلة ذات إ
 .ات وبالتالي على االقتصاد الوطنيمباشرا على االنتاج الزراعي والمراعي والغاب

تساعه، حيث ا  ستمرار التصحر و إستمرارية العجز في االكتفاء الذاتي إدت الى أتي سباب المن األ
جتماعية تؤثر في ا  و  صاديةقتإرة الشيء الذي يصاحبه مضاعفات يترتب عليه زيادة االراضي المتصح

 (1). سر التي تعتمد على هذه المناطق كمصدر للرزق حياة األ
، وطبيعة بأبعادهالحل فهي تتطلب وعي كامل ن مشكلة التصحر مشكلة معقدة وليست سهلة اإ

التركيبة االجتماعية لسكان المناطق المتضررة وحيث يؤدي الجهل بالنظام االجتماعي واالقتصادي 
 (2).الرعوي الى تفاقم المشكلة وليس حلها
ت ، فهناك الكثير من مساحاثر في مستقبل الزراعة في الجزائرويعد التصحر مشكلة رئيسية تؤ 

 ، وتتركز معظمها بالمناطق السهبية كما يوضحه الشكل التالي:ي المعرضة الى هذا الخطراالراض
 
 
 
 

                                                 

  .2ص:  ،مرجع سبق ذكره ،وائل الزريعي(  1)
 .3ص:  ،المرجع نفسه(  2)
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 : المساحات المتصحرة والمهددة بالتصحر بالسهوب في الجزائر 12.3الجدول رقم 
 )الوحدة : هكتار(

اجمالي المساحة 
 السهبية

المناطق القليلة 
و غير أ

 الحساسة

المناطق 
المتوسطة 
 الحساسية

ناطق الم
 الحساسة

المناطق 
 الحساسة جدا

 المناطق
 المتصحرة

انماط 
المناطق 
المعرضة 
 للتصحر

المساحة  487.902 2.215.035 5.061.388 3.667.035 2.379.170 13.820.530
 )بالهكتار(

النسبة من  %3.53 %16.03 %36.62 %26.61 %17.21 %100
 االجمالي

 

 ،17/03/2008 :، تاريخ االطالعبرنامج العمل الوطني حول مكافحة التصحر، ةوزارة الفالحة والتنمية الريفي المصدر:

programmes/africa/national/2004/algerie.fee.pdf http://www,uneed.int/action.  

  
دها لمجموع ، نظرا لتهديستعجاليةإصبحت قضية أفي الجزائر ن ظاهرة التصحر أيبين الجدول  

ن المساحات المهددة أ، حيث الرعوية عالية الجودة في البالد ، وهي المنطقةالمجال السهبي الواسع
وذلك بتأثير  (1) ،من مساحة السهوب %69ي مايعادل أهكتار  13.820.530بظاهرة التصحر هي 

اف، األنشطة البشرية ثم إن هذه المنطقة ال تتحمل أكثر من أربعة ماليين رأس من عدة عوامل كالجف
 (2) الغنم لكنه يزيد عن ذلك عشر ماليين رأس.

بمرسوم رئاسي  1996ولقد صادقت الجزائر على االتفاقية الدولية حول مكافحة التصحر في ماي   
 صالح إلتنمية المستدامة تساهم في امة لداة هأوهي تعتبر  22/01/1996الموافق ل  03/96رقم 
 

                                                 

 ، 08/04/2008 :، تاريخ االطالع2006 جويلية ،29العلوم االنسانية، العدد لة مج ،في حماية البيئة تجربة الجزائر سهام بلقرمي،(  1)
http ://www.ulminsania.net 

كلية ، ر الدراسات النفسية واالجتماعيةمنشورات مخب ،رح(في سبيل مقاربة سوسيولوجية للبيئة في الجزائر )تصور مقت، ( الطاهر ابراهيمي 2)
 .82، ص: 2014جامعة بسكرة، الجزائر،  العلوم االنسانية واالجتماعية،

http://www,uneed.int/action.%20programmes/africa/national/2004/algerie.fee.pdf
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وضعية االنظمة البيئية للمناطق المتضررة باإلضافة الى ذلك بذلت الجزائر جهودا في مكافحة 
  .(1) التصحر منها :

لتشجير على مستوى صحاري ا إلعادةول مشروع أ: وهو وتطوير الغاباتمشروع للتشجير  -
عادة إ ذ وجب تعزيزها بعمليات إ، لوطنيهم المناطق على المستوى اأ  عتبارهاإالجلفة ب

 .  1968تشجير خارجية والتي قام بها الديوان الوطني لألشغال الغابية سنة 
هذا  أتصحر في الجزائر، وقد بدلمقاومة ا كبر مشاريع أ: يعد من مشروع السد االخضر- -

 03نشاء حزام ثانوي يمتد على مساحة مقدارها إيهدف الى وكان  1971المشروع سنة 
 1500ماليين هكتار ويمتد من الحدود المغربية الى الحدود التونسية في الشرق بطول قدره 

 كلم.20كلم وعرض 
 قتصادية اإلثارها آمشكلة النفايات في الجزائر و  ع:الرابالمبحث  

و من حيث أبيئية سواء من حيث كمية النفايات المنتجة وأحجامها  إن إنتاج النفايات يعد مشكلة  

أن كثير ستهالكي إال ى حدوثها من زيادة النشاط اإلنتاجي واإلها ومخاطرها واألسباب المؤدية النوعيت

دوير ما ينتج منها وتحقيق فوائد عادت توا  همية التقليل من النفايات في المصدر أ  من الدول تفطنت الى

   .قتصادية وصحية وبيئيةإ

 تراكمها ىلوم النفايات والعوامل المؤثرة عمفهالمطلب االول : 

بات مستقبل الحياة على كوكب األرض مهددا بأخطار جسيمة بسبب سوء تصرف اإلنسان وما خلفه  

التلوث وهو أحد صور الفساد الذي أحدثه اإلنسان على توازن الطبيعة بسب تخلصه لمختلف نفاياته 

 ومخلفاته في الطبيعة.

  تعريف النفايات اوال:

ل هناك تعاريف مختلفة، قد تلتقي في بعض الجوانب لكنها قد تختلف تعريف موحد للنفايات، ب يوجدال 

                                                 

  ،08/04/2015 :. تاريخ االطالع2، ص: 2001، ماي مكافحة  التصحر تجربة الجزائراحمد ملحة، (  1)
http ://www.univ bouira.dz. 
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في الكثير منها، على أساس أنه ما يعتبر نفاية لدى البعض قد يكون لدى البعض اآلخر قابل 

 " كل ما تخلفه عملية إنتاج أوعلى أنها : النفايات المشرع الجزائري  وعرفستخدام، اإلستهالك أو لإل

      (1)بصفة أعم كل شيء منقول همله أو تخلى عنه صاحبه"  ل مادة أو منتوج أوستعمال وكتحويل أو إ

 كما توجد تعاريف أخرى للنفايات نذكر منها ما يلي:

شيء قيمته  وأقتصادية تعتبر نفاية كل مادة إوجهة نظر  من :التعريف االقتصادي للنفايات-

  (2) .و سلبية بالنسبة لمالكهأاالقتصادية معدومة 

و سالبة من وجهة نظر صاحبها في وقت أقتصادية معدومة إهي مادة ذات قيمة  للنفاية:خر آيف تعر 

 .(3)وزمان معينين " 

ذا إما أصبح ليس له قيمة في االستعمال أالشيء الذي راء البنك الدولي النفاية بأنها كما عرف خب

 مكوناته، ففي هذه الحالة ع بعض سترجاإو أستعماله إمكن تدوير)رسكلة( هذا الشيء بحيث يمكن أ

 (4) .يعتبر نفاية

 و المخلفاتأو القاذورات أمصطلح النفاية يقصد به القمامة  نإ: تعريف منظمة الصحة العالمية-

ت ليست لها أهمية صبحوأوقت ما يريدها في مكان ما و  بح صاحبها الصأشياء التي وهي بعض األ

 (5)وقيمة .

 

 

                                                 

 ،2002،الجزائر ،كرةبس، جامعة محمد خيضر 2العدد ،مجلة العلوم االنسانية ،ضرورة المعالجة االقتصادية للنفايات ،تومي ميلود(  1)
 .2ص:  
جامعدة  ،الجمعيدة الجغرافيدة السدعودية سلسدلة ثقافيدة جغرافيدة، ،النفايات الصلبة تعريفهوا انواعهوا وطورق عالجهوا محمد بن ابراهيم الدغيري،(  2)

 22/06/2015http://geoqassim.org/pdfsتاريخ االطالع: .3ص:  ،الملك سعود، المملكة العربية السعودية
(3) Mayster Lucien Yver et Al Lamerne , Les déchets urbains , presse polytechnique universitaire :,France 
1994, P1. 

 .33، ص: 1997الدار العربية للنشر، مصر، ، سس تدوير النفاياتأ احمد عبد الوهاب عبد الجواد،(  4)
 . 4، ص:نفسه المرجع ( 5)

http://geoqassim.org/pdfs
http://geoqassim.org/pdfs
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 كم النفاياتترا ىالعوامل المؤثرة عل ثانيا:
ن عملية تحديد مواصفات النفايات الصلبة وخصوصا البلدية منها عملية صعبة نظرا الختالف هذه إ

، وكذلك لكثرة العوامل المؤثرة في خواص النفايات الصلبة بلد آلخر ومن مدينة ألخرى  المواصفات من
، ونذكر من بين ع الزمننها تتباين مأالواحد كما والتي تختلف من مجتمع آلخر بل وضمن المجتمع 

   (1)هذه العوامل ما يلي : 
 مائي المركزي مداد النظمة الرفاهية كأنظمة اإلأ: وتعني وجود مستوى رفاهية المنطقة السكانية

نظمة جمع النفايات الصلبة أ، وكذلك وأنظمة الصرف الصحي، وأنظمة التدفئة المركزية
 المنزلية بواسطة القساطل. 

  س الجافستمرار الطقإمدة الظروف المناخية و. 
 الصلبة الناتجة عنه  مستوى المعيشة : يؤثر مستوى معيشة الفرد بشكل كبير في كمية النفايات

 .وفي نوعيتها
 ستهالك السكان للخضار والفواكهإ. 
 تطور التغذية االجتماعية. 
 اليومي للنفايات البلدية الصلبة عدد مرات الجمع. 
 .عدد السكان وعاداتهم 
  المواطنين.سلوكيات 
 .مدى توافر التشريعات البيئية 
  خيالموقع الجغرافي والفصل المنا 

، وعلى مواصفات رح النفايات اليومي للشخص الواحدوتؤثر هذه العوامل بشكل مباشر في معدل ط

  .النفايات الصلبة

 

 

                                                 

، محاضرات في حماية البيئة، السنة الخامسة، قسم الهندسة البيئية، كلية الهندسة المدنية، جامعة ادارة النفايات الصلبةبسام العجي، (  1)
 .http ://www.damascus university .edu 12/08/2015، تاريخ االطالع 4ص:، 2011، سوريا
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 نواع النفايات ومصادر تولدهاأ المطلب الثاني:

 (1) : لنفايات الى المجموعات التاليةاويمكن تقسيم  نواع النفايات:أوال : أ

 نفايات غازية ى نفايات صلبة ونفايات سائلة و *وتقسم ال
بة : وتشمل القمامة، السباخ البلدي، سماد الطيور، المخلفات الزراعية، سماد المجازر نفايات صل -

 ، الحمأة.الصلبة
 رف الصناعي.، والصوتشمل مخلفات الصرف الصحي، الصرف الزراعي ائلة:سنفايات  -
و من خالل أ: وتشمل جميع الغازات التي تلوث البيئة سواء الناتجة من المصانع نفايات غازية -

 .سباخكوام األأو في أالكيماوية التي تحدث في التربة  التفاعالت
 *وتقسم النفايات حسب قابليتها الستفادة منها الى : 

الحديد و  ، الزجاج، المعادن، القماش القديم، الجلديات قابلة للتدوير: وتشمل الورق، البالستيكنفا -
 العظام.و لمنيوم واأل
 المجازر والمخلفاتمخلفات  ،الجزء العضوي من مخلفات القمامة نفايات غير قابلة للتدوير: وتشمل -

 .نواعهاأالزراعية بكافة 
 *وتقسم النفايات حسب درجة خطورتها الى :

 .مة العادية، والمخلفات الزراعيةمثل مخلفات القما رة:خطنفايات غير  
نفايات خطرة : وتشمل مخلفات المستشفيات والمعامل كمعامل التحاليل ومعامل الكليات الجامعية  -

 (2).الى جانب المصانع وكذلك المبيدات الحشرية والفطرية
و أذرية نفايات شديدة الخطورة : وتشمل المواد المشعة ونفاياتها الموجودة في مؤسسات الطاقة ال-

 الجهات العلمية التي تعمل في مجال النظائر المشعة.
 ربع عائالت وفق معيار طرق المعالجة الى :أيجمع الباحثون واألساتذة النفايات الصلبة في و 
هامدة ( حيث ال تتغير  وأتتكون بشكل عام من عناصر معدنية مستقرة )  النفاية الهامدة :-

 ي وسط توضع فيه.أفي خصائصها الكيميائية والفيزيائية 
                                                 

 25ن االوضاع البيئية ) بعدئية في مصر ال مركزية اتخاذ القرار من خالل التخطيط بالمشاركة لتحسيواقع االوضاع البي يوسف فريد،(  1)
  http://www.maatpeace.org/node/3939.  5/06/2014تاريخ االطالع :  ،7ص: ،يناير(

 .6، ص: هسنفمرجع ال ( 2)
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الرمل،  ،حية ) تنظيف التربة...(، الردومنشطة فالأ، نشطة التعدين والمناجمأفايات من تنتج هذه الن
نشطة الحصول وأ ولية ثانوية، تثمين طاقوي لردومأالبقايا الى منتجات ، تحويل هياكل مركبات النقل
 .على مشتقات الحليب

جات منتو  من الورق، البالستيك، الكرتون  ساسا من نفايات مكونةأفئة ذه التتكون ه النفايات المنزلية :-
 (1).لصناعية والتجارية المتشابهة لهامصدر هذه النفايات هي المناطق السكنية وكذا االنشطة ا الخشب

الطعمة عالوة ساسا من بقايا اأالتي تتكون  تلك النفايات :نهاأ علىوتعرف النفايات المنزلية كذلك 
خرى مثل البالستيك والورق والزجاج والمعلبات سواء المتخلفة عن تعبئة الفضالت األعلى بعض 

 (2).منزلية والتي يستغنى عنها لتلفهاالمواد الغذائية ومختلف المتطلبات ال
، نشطة الصناعية )الصبغوثة ناتجة عن األقد تحوي النفايات الخاصة عناصر مل النفايات الخاصة :-

ضرار أنتاج نفايات في نفس الموقع بكميات معتبرة قد تحدث إذا تم إيضا ، أ...(رماد ناتج عن الحرق 
 .معيةامخابر الجالات المستشفيات و ذا نفاية خاصة مثل نفايإالوسط الطبيعي فهي  على
ضرار على أمة لها هي نفايات خاصة تحتوي على كميات معتبرة من مواد سا نفايات خطيرة :-

حواض معالجة أ، عن المطاحن، مخلفات عضوية معقدةتربة وغبار ناتج أا مثلتهأمن ، الوسط الطبيعي
 (3)و الصوبة الزجاجية (أحترار )مواد تسبب ظاهرة اإلCfc، نفايات الزئبق المحتوية على كروم سطحاأل
 :  ما وفق معيار مصدر النفايات فتقسم الىأ*
المختلفة التي تمثل بقايا المواد الخام  : وهي النفايات الناتجة عن االنشطة الصناعية نفايات صناعية-

و الناتجة عنها وقد تشمل على بعض المواد السامة والخطرة مثل أالمستخدمة في عمليات التصنيع 
 (4) .الزئبق والرصاص والمذيبات والمواد الكيميائية والزيوت

كان في ين يعيش السأختصاص البلديات إيات الداخلة في التشريع وهي محل هي مجموع النفا
 .عية الحضريةوساطهم الطبيأ

                                                 
(1) Ministère d’aménagement du territoire et de l’environnement et du tourisme, ibid. 

 .38، ص: مرجع سبق ذكره احمد عبد الوهاب عبد الجواد،(  2)
(3)Ouzrir Malika , these nomme  Mayster Lucien Yver et Al Lamerne , Gestion ecologique des dechets 

solides industriels cas d’etude de la ville d’arzew ,magister , universite de M’sila , option : Gestion 

ecologique de l’environnement urbain Les déchets urbains, 2008, P:27. 
العدد  ،السنة الثانية نشرة نصف سنوية ملحقة بمجلة العلوم والتقنية تصدر عن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ،البيئة والمجتمع(  4)

 .kacst.edu.edu. .http ://www 10/06/2015، تاريخ االطالع  02ص:  ،1427محرم  ، السعودية،04
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: وهي النفايات التي تصدر من المنشئات النووية وما شابهها وهي نفايات  شعاعية نوويةإنفايات  -
جد خطيرة تتطلب وسائل خاصة لمراقبتها ومعالجتها وقد تكون لها مصادر أخرى كالمصانع 

 واد المشعة وغيرها وبشكل عام يعتبروالمستشفيات والمخابر والمراكز التجارية المتخصصة في الم
مصدرا للنفايات المشعة كل نشاط من شأنه أن يلوث أو يضر بالسكان مثل إستيراد أجهزة أو مواد من 
شأنها أن تصدر إشعاعات أيونية، وكذا إنتاجها وصنعها وحيازتها والعبور بها ونقلها وعرضها للبيع أو 
ستعمالها ألغراض تجارية أو صناعية أو علمية أو طبية أو غيرها. )1(   بيعها والتنازل عنها وتوزيعها، وا 

نفايات و ستشفائية إالذكر: نفاية منزلية وما شابهها، نفايات النفايات الحضرية الفئات التالية وتضم 
جثث و ، نفايات الصرف الصحي ن تنظيف االسواق واالماكن العامة، نفايات ناتجة عمضايقة

 (2).، الخشب ومواد الحفركالكروم الحيوانات، نفايات البناء
 مصادر تولد النفايات   ثانيا:
  الوحدات السكنية 
  المناطق المفتوحة 
 والورش الصغيرة والمحالت العامة المتاجر 
 المرافق العامة 
  المنشئات االدارية 
  المنشئات الصحية 
 المنشئات التعليمية  
 المنشئات الرياضية 

 النفايات ومعالجتهادارة إمراحل وطرق  الثالث:المطلب 
تعد النفايات من أهم المشكالت البيئية البارزة على المستوى العالمي وهي مصدر من مصادر التلوث 
البيئي حيث تساهم مساهمة كبيرة في تلويث عناصر البيئة المختلفة من ماء وتربة وهواء وتعمل على 

ها نتيجة لعدم إتباع الطرق السليمة تشويه المنظر العام للوسط البيئي وهذا نتيجة تزايدها وتراكم
 والمناسبة في جمع ونقل وتخزين ومعالجة هذه النفايات وهو ما سنتناوله في هذا المطلب:     

                                                 

 .6، ص: مرجع سبق ذكره ،تومي ميلود(  1)
(2) Ouzrir Malika, Loc.cit. 
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  دارة النفاياتإالفرع االول :  مراحل 
 (1) دارة النفايات بمرحلتين هما:إتمر 

 المرحلة االولى : الجمع والنقل والترحيل وتشمل هذه المرحلة على :
 و المتعهدين.أجمع منزلي ونقل وفرز بواسطة عمال النظافة -أ
 نقل الى محطات المناولة ) المحطات الوسيطة (.-ب
 عزل المرفوضات.-ج

 المرحلة الثانية: الفرز والتدوير والتخلص النهائي من المرفوضات 
 تتم هذه المرحلة في المدفن الصحي وتشمل :

 .ستقبال المخلفات ووزنهاإ -أ
 .العضوية والمفروزات والمرفوضات ية الفرز لفصل المخلفاتجراء عملإ -ب
 .السماد تحويل المخلفات العضوية لسماد عضوي في مصانع -ت
 موقع التجميع والكبس. نقل المفروزات الى -ث
  .التخلص من المرفوضات في الخاليا المجهزة بالمدفن الصحي -ج

 دارة النفايات إالفرع الثاني : طرق 
ل هو طمر والحل المقبو لن حلول لتقليل كمية النفايات والكمية التي ترسل ليبحث المسؤولون اليوم ع

  (2): معالجة مدمجة تشمل
ستهالك وذلك عن طريق تقليل اإل *تقليل المصدر: ويقصد به تقليل كمية النفايات التي ننتجها

 ستهالك منتجات تنتج كمية قليلة من النفايات وغيرها.ا  و 
 و لهدف متشابهأستعمال المتكرر والمعاد للمنتجات للهدف نفسه به اإلستعمال المتكرر: ويقصد *اإل
خرى أستعمالها مرة ة للشحن المتكرر إلمثلتها شحن بطاريات قابلأومن ، لقائها في تيار النفاياتإبدل 

 ستعمال مرطبانات وقنان مستعملة للتخزين ...إ
 تعمالها كمواد خام إلنتاج منتجات جديدة.سا  مواد مختلفة من تيار النفايات و  خراجإستحداث : عملية إ*

                                                 

: ، ص ص2011، مصر، يناير35، مجلة اسيوط للدراسات البيئية، العدد المخلفات الصلبة  البيئة واالقتصادندى عاشور عبد الظاهر، (  1)
 .aum.edu .http ://www ،08/07/2015ريخ االطالع . تا96-97
 .51، ص: هسنفمرجع ال(  2)
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لعضوية الموجودة في ستغالل الطاقة الكامنة في المواد اإات: عن طريق نتاج كهرباء من النفايإ*
 .جل توليدها بطرق مختلفةأالنفايات من 

ائل التي تفرز من النفايات ، مع معالجة السو ت في مواقع النفايات المعدة لذلك: طمر النفايا*الطمر
، والنفايات الخطيرة مثل فات بيئيةآجل منع أتي تنطلق من على ملوثات مختلفة والغازات ال ي وتحتو 

البطاريات المستعملة التي تحتوي على مواد سامة وخطيرة يتم نقلها الى موقع خاص بذلك وبالتالي 
  .فصلها عن النفايات العادية

 : طرق معالجة النفايات الصلبة  المطلب الرابع 
و أالصلبة الخطرة لجعلها غير خطرة  د هنا الطرق التي يمكن من خاللها تغيير خواص النفاياتويقص

و التخلص أو تخزينها أو جمعها أكثر فيمكن نقلها أيمكن بعدها التعامل معها بأمان  قل خطورة حيثأ
 (1) : ضرارا لإلنسان والبيئة ومن الطرق المستخدمة ما يليأن تسبب أمنها دون 

للتخلص من النفايات الصلبة ويجب شهر الطرق المتبعة أيعد الردم من  و الطمر الصحي:أ الردم-1
تعتمد على رص النفايات الصلبة ، حيث هندسية خاصةن تتميز مواقع الردم الصحي بمواصفات أ
ات بطبقة طينية عازلة وغير نافذة، كما يجب كبر كمية ولتقليل النفاذية وتغطية النفايأستيعاب إل
ضرار بالبيئة عن لمواقع البديلة بحيث تضمن عدم اإلار موقع الطمر بعد دراسة جيولوجية لكل اختيإ

  .من تحلل النفايات للمياه الجوفيةطريق تسرب السوائل الناتجة 
را للمحاسن عتماد طريقة الطمر الصحي في معالجة النفايات الصلبة نظإ حيان يجري في كثير من األو 

  (2) والتي نذكر منها مايلي : ،الكثيرة لهذه الطريقة
، ايقتصادإمعالجة النفايات الصلبة  كثر الطرائق التقليدية فيأتعد طريقة الردم الصحي من -

نظرا لتوافر المساحات الكافية والواسعة والرخيصة  وصا في ظروف مشابهة لظروف بالدناوخص
شغيلها مقارنة مع ء هذه الطريقة وتنشاإ ةنخفاض كلفمالئمة إلقامة مواقع الردم الصحي، ونظرا إلوال

 .خرى الطرائق األ
نه يمكننا االستغناء عن أي أستقبال جميع عناصر النفايات الصلبة للبلدية إيمكن بهذه الطريقة -

 .خرى كما في الطرائق التقليدية األعمليات فرز المواد المرفوضة وفصلها 
                                                 

 . 9ص:  ،2009المكتبة العصرية، مصر، ،االدارة المتكاملة للنفايات أحمد علي أبو العطاء، ،أيمن محمد الغمري (  1)
 . 9، ص:مرجع سبق ذكره ،بسام العجي(  2)
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حجام متفاوتة من النفايات أستيعاب إن الردم الصحي طريقة مرنة للمعالجة، حيث يمكتعد طريقة -
 .الصلبة

مكانية تنفيذ هدف محلي للردم إلبة بهذه الطريقة بشكل نهائي مع يجري التخلص من النفايات الص-
 .لصحيا
  منها:ما سلبيات هذه الطريقة فنذكر أ
زايدة وبسبب ة المتالسيطرة البيئي قوانينزيادة تكلفة طريقة الردم الصحي مع الزمن بسبب متطلبات  -
ه يجاد مساحات كافية لهذإالمسؤولة عن النفايات الصلبة من حيث تعاني المؤسسات  األراضي،سعار أ

 .ليها كبيرةإالمواقع مالم تكن مسافة النقل 
ضرورة التقيد بتنفيذ عملية الردم الصحي بمقاييسه الدقيقة حتى ال تتحول هذه العملية الى ردم -

 مكشوف.
قامة هذه المشاريع لما لهذه المشاريع من إردم الصحي على لقريبين من مواقع العتراض السكان اإ - 

 مشكالت مرتبطة بالضجيج والغبار والنفايات المتطايرة والروائح الكريهة...الخ.
نتشارا على مستوى العالم في السنوات الماضية وتتم إكثر الطرق أوتعد هذه الطرقة من  الحرق :-2
لة و مجرد الحرق المفتوح في الساحات وهذه الطريقة تستخدم لقأتقنية عالية  ما بواسطة محارق ذاتإ

 .المساحات المتاحة للطمر الصحي
بعد جمعها وفرزها لالستفادة من بعض مكوناتها  تعادة تصنيع النفاياإ وهي  :عادة تدوير النفاياتإ-3

 .غراض مختلفةأ في 
مادة محسنة  تمثلسمدة عضوية أصلبة الى النفايات العضوية ال وهو تحويل: التحلل العضوي -4

عادة المواد الى دورتها ا  و التحلل الحيوي و أالزراعية عن طريق التخمر العضوي لخواص التربة 
 (1).الطبيعية 

 

                                                 

 . 9، ص:رهمرجع سبق ذك ،محمد بن ابراهيم الدغيري (  1)
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ير السليم من المخلفات ورميها ن التخلص غاإلقتصادية فإ وبالنسبة لمشكلة النفايات في الجزائر وآثارها
قتصادية حيث تشكل هذه ن التدهور البيئي وضياع الفرص اإلنشوء حالة م ىال ىدأنطاق واسع  على

 .جمالي الناتج المحلي للجزائرمن إ % 0,3الخسائر ما نسبته 
  %45مليون طن سنويا منها  5. 13وينتج هذا البلد أحجام كبيرة من النفايات الصلبة تقدر ب:      

وتتكون هذه النفايات من مواد مختلفة  (1) %3تبلغ قابلة إلعادة التدوير وبزيادة سنوية في نشوئها 
الحجم  من % 73وبنسب متباينة حيث تشكل المواد الغذائية والمخلفات العضوية أكبر نسبة إذ تبلغ 

وأخرى  % 2والمعادن  % 1والزجاج  % 7الى  2,5جمالي للنفايات وهي تتكون من الورق بنسبة اإل
   %65 ىال 60لنفايات في الجزائر بطرق مختلفة إال أن من ويتم التخلص من ا (2)% 13الى  11من 

كالحرق  ى خر أيتم التخلص منها بطرق  % 10 ىال 5منها تلقى في مكبات مكشوفة وعشوائية ومن 
عن طريق  %5,2سماد و %1سوى بنسبة  ةفي حين ال تتم معالجتها بالطرق العلمية والتكنولوجي

إعادة التدوير إال بنسب ضعيفة مما يفوت عليها فرص تحقيق  الجزائر ال تلجأ الى وهكذا فإن الطمر،
نشاء مصانع المكاسب والفوائد االقتصادية الكثيرة لهذه العملية، حيث تساهم في إنتاج الطا قة والغذاء وا 

متصاص البطالة وا   خرى الصحية والبيئية واالجتماعية اش االقتصاد ناهيك عن الفوائد األنتعجديدة وا 
 وقت خسائر لالقتصاد الجزائري. وهي في نفس ال

مكانيات قوية في مجال غير مستغل بالشكل الكافي لكنه ذو إويبقي قطاع تدوير النفايات هامشيا و 
االستثمارات وخلق فرص الشغل كما يتسم نشاط جمع وتدوير النفايات في غالبيته بكونه نشاط غير 

نطالقا من النفايات يكاد إنتاج السماد إن أذ إ، وم محدودةمهيكل وتبقي مشاركة القطاع الخاص لحد الي
مليون أورو سنويا بسبب عدم  300كتابة الدولة المكلفة بالبيئة، فإن الجزائر تفقد ال يذكر، وحسب 

مين عادة تدوير النفايات كما تسجل الجزائر تأخرا مهما في مجال تدبير الجمع، النقل، التخلص وتثإ 
  .قتصادية وصحية مهمةاسات إالنفايات وهو االمر الذي له إنعك

نتاج النفايات والرفع من ويسعي البرنامج الوطني للتدبير المندمج للنفايات الحضرية الى تقليص إ 
 . % 6و 5مقابل نسبة تتراوح حاليا بين  2020فق سنة في أ % 70معدل التدوير للوصول لنسبة 

                                                 

 ، 2014،االمم المتحدة، نيويورك، االقتصاد االخضر في الجزائر فرصة لتنويع االنتاج الوطني وتحفيزهاللجنة االقتصادية إلفريقيا،(  1)
 .12ص: 

 .120ص:، 2012ديسمبر، نيويورك، 3ط، تحديات التحول الحضري   2012/2013حالة المدن العربية برنامج االمم المتحدة، (  2)
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 الثالث : ة الفصلالصخ    
 

كن وصفها بالخطيرة فهي من الدول المعنية بندرة المياه وهذه االوضاع وضاع  بيئية يمأتشهد الجزائر 
على الزراعة ويفاقم  رتفاع درجة الحرارة مما سينعكس سلباا  خطورة في ظل التغيرات المناخية و ستزداد 

 .هذا بالنسبة للموارد المائية من الغذائيمن مشكلة األ
مكانيات قوية في مجال الشكل الكافي لكنه ذو إير مستغل بويبقي قطاع تدوير النفايات هامشيا وغ 

االستثمارات وخلق فرص الشغل كما يتسم نشاط جمع وتدوير النفايات في غالبيته بكونه نشاط غير 
 مهيكل وتبقي مشاركة القطاع الخاص لحد اليوم محدودة.

العوامل التي من يشهد مجموعة  حيث ساسي هو قطاع النقلن مصدره األإلتلوث الهواء فأما بالنسبة 
ديزل ( قدم عمر مركبات  ،بنزين نها نوع الوقود ومواصفاته )نبعاث غازات الدفيئة مإتؤدي الى زيادة 

 .يجاد الحلول المناسبةإذا يستدعي الحظيرة االعتماد على النقل الخاص وغيرها وه
لة نضوب هذه  يعد الجزائر بلد طاقوي يعتمد على الموارد النفطية الناضبة وبالتالي سيواجه مشك

 .ور وأبرز مظاهره هي مشكلة التصحرالموارد كما تعاني التربة في الجزائر من التده
ومما يزيد من سوء االوضاع البيئية في الجزائر هي خصائص السكان واإلقليم وكل ذلك يطرح   

دراكا  ة،ثارها السلبيآنعكاسات هذه االوضاع و قتصاد الجزائري وللحكومات نظرا إلتحديات كبيرة لال وا 
يجاد الحلول لها.  منها لهذه االوضاع وضرورة التصدي لمشكلة البيئة وا 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

  
  ::الفصل الرابعالفصل الرابع

 
   الجزائر يف البيئةساسية لمعالجة مشكلة جوانب أ

  قتصاديقتصاديإإمن منظور من منظور 
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  ::  تمهيدتمهيد
يئية المختلفة مواردها وتدهور نوعيتها وبعد ظهور المشاكل الب إستنزافبعدما تعرضت البيئة الى      

صبح لزاما على االفراد والحكومات في جميع الدول سواء المتقدمة أو المتخلفة أ المتعددة والمعقدة،
صالح األ وضاع السائدة التفكير والعمل الجاد من أجل حماية البيئة، وذلك من خالل إما معالجة وا 

ما من خالل الوقاية من تف اقم المشاكل البيئية الحالية والتخفيف أو للبيئة المتدهورة المحلية والعالمية وا 
ثارها وتطورها والعمل على حماية البيئة الطبيعية والحفاظ على توازن أنظمتها آالتقليل من حدة 

 وضمان ديمومة هذا التوازن لتفادي أخطار ومشاكل بيئية في المستقبل.
انة وعالج البيئات المتضررة ول في صيتجاه األلحماية البيئة يتمثل اإل إتجاهينويوجد حاليا     

تجاه ثارها والتقليل من مخاطرها، ويتمثل اإلآومحاولة التحكم في حجم المشكلة البيئية والتخفيف من 
نظمة البيئية الثاني في حماية البيئة من خالل عدم تعريضها لألخطار بالمحافظة على توازن األ

ستنزاف عند الال عقالنيا ال يعرضها لإلسراف واإلستغإستغاللها ا  الطبيعية وعدم هدر الموارد البيئية و 
ستخدامها، كما يمكن للدول والحكومات أن تنتهج األسلوبين معا لحماية البيئة أي الوقاية والعالج في إ

 نفس الوقت.
قتصادية والبرامج التنموية وتشكل محورا أساسيا وتكتسي حماية البيئة أهمية بالغة في السياسات اإل    

ستهالك والتنمية نتاج واإلقتصاد المستدام بجعل كل من اإلنها وهدفا أساسيا للتحول نحو اإلفي مضامي
في الجزائر  بصفة عامة تنمية مستدامة وفي هذا السياق تتواصل المجهودات المبذولة لحماية البيئة

والقانونية  قتصاديةعن السبل والوسائل واألدوات الكفيلة بتحقيق ذلك ومن أهمها اآلليات اإل والبحث
  دوات األخرى التثقيفية والتعليمية كاإلعالم والتربية البيئية.األ والتنظيمية باإلضافة الى

  ؟والسؤال المطروح هل هي كافية مجهودات الجزائر إلحتواء أوضاعها البيئية وحماية بيئتها
 .جابة عليه من خالل هذا الفصلوهو ما سنحاول اإل
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 في الجزائر لطبيعيةمات االمقو  : المبحث االول
المقومات المؤسساتية والتمويلية  تلك ساسية تتمثل فيأحماية البيئة توفر مقومات  تتطلب      

ساسا من أوتتكون ، وأدواتهالحماية البيئة  اطار إوالمقومات القانونية والتشريعية وهي تشكل مجتمعة 
البيئة وكذلك مصادر تمويل البرامج التنموية  مسؤولية حماية ىالهياكل والمؤسسات والهيئات التي تتول

اف حماية البيئة والتي هي هدأ القوانين والتشريعات التي تسمح بتحقيق  ىضافة الإوبرامج حماية البيئة 
لك وتمتتبر بدورها من المقومات البيئية هذه الموارد التي تع ،ساس حماية للموارد الطبيعيةفي األ

 اول تسليط الضوء عليها.سنح نهاالجزائر قاعدة مهمة م
 والسكان في الجزائر المطلب األول: الظروف المناخية

حماية الموارد الطبيعية وتعد الجزائر من بين الدول التي تزخر بالكثير  ىي سياسة بيئية الأتهدف    
نية والباطنية والتنوع الثروات المعد ىمن الهبات الطبيعية بدءا من الموقع والمساحة الشاسعة ال

وكذلك تحديات مرتبطة  تحديات مرتبطة بالعوامل الطبيعيةنها تواجه في نفس الوقت أ إال، البيولوجي
ويتجلى الوجه السلبي في ، و سلبيأيجابي إما بشكل إالبيئة  ىن االنسان يؤثر علأذ إبالعنصر البشري 

فراط لسكانية وبالتالي اإلب عليها نتيجة الزيادات االطبيعية وزيادة الطل الموارد ىزدياد الضغوطات علإ
نه تلويث أر ذلك مما من شستغالل األراضي الزراعية وزيادة حجم النفايات والصرف الصحي وغيإفي 

  .نظمة البيئية الطبيعيةاأل نهيارا  ستنزاف مواردها و ا  البيئة و 
 الموارد الطبيعية في الجزائر :الفرع االول 
الطبيعي واإلمكانيات الطبيعية بصفة عامة يمثل كل من الموقع والمساحة وخصائص الوسط   

ومات والضغوط التي مقومات بيئية مهمة حيث تكشف دراسة العامل الجغرافي عن مجموعة المق
  .قليمإيتعرض لها كل 

 والمناخ: الموقع-1    
درجة ولهذا  37و درجة 18 فريقيا وموقعها الفلكي بين دائرتي عرضإتقع الجزائر شمال  : الموقع-أ

بيض يحدها من الشمال البحر اال، قاليم المناخية ) حرارة وتساقط ( والنباتيةثره في تباين األأقع المو 
هذا التعدد ، بيا ومن الغرب المغرب وموريتانياالمتوسط ومن الجنوب مالي وتشاد ومن الشرق تونس ولي

 ىراع السيما علن تشكل هذه الحدود مصادر محتملة للصأتمايزها من الممكن في الدول المجاورة و 
 (1).كلم  2381741مساحة تقدر ب  ىالطبيعية وتتربع الجزائر عل الموارد

فريقية وتتميز من القارة اإل % 8نها تمثل أحيث المساحة كما  فريقيا منإدولة في  ولأوهي بذلك  
نتظاره من إالطبيعية ال يتناسب مع ما يمكن  ن مردود المواردأبتنوع الموارد والتضاريس المختلفة غير 

                                                 

  https://ar.wikipedia.org ، 06/11/2014تاريخ االطالع :  ،الجزائر ( 1)

 

https://ar.wikipedia.org/
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حيث  مثل هذه المساحة، ألنها محدودة وهشة بسبب الظروف المناخية وكذا سوء توزيعها على اإلقليم،
كلم في القارة  2000بأكبر من  كلم من الشواطئ المتوسطية وتتوغل 1622تمتد الجزائر على طول 

 :هي ميزها ثالث تجمعات فيزيائية كبرى فريقية في أعماق الصحراء وتاإل
 من االقليم؛  % 4ل التل جبا -
 من االقليم؛ 9% الهضاب العليا  -
  .من االقليم 87%الصحراء -

 فهذا التباين الفيزيوغرافي الى جانب التنوع الكبير للمناظر يفسر جزئيا ثراء وهشاشة الموارد الطبيعية.
 قاليم المناخية وهي كالتالي :أليسود الجزائر عدد من االمناخ  :  -ب 
الشمالي الى غاية شمال االطلس الصحراوي ويتميز  ر االبيض المتوسط : يغطي القسمبحمناخ ال-
 كتوبر الى ماي ( وفصل حار في باقي الشهور؛أمعتدل رطب ) في  فصل -  : ب

 .تجهنا نحو الجنوب ونحو الغرب (إات التساقط  ) تقل االمطار كلما تذبذب وتفاوت  كمي -      
 قليم:اإلمختلفتين في هذا  بين منطقتين ويمكن أن نميز

 ؛ملم سنويا ( 1000وهي المنطقة التلية ) :منطقة رطبة  -
 ؛ملم سنويا ( 400المنطقة الداخلية ) جافة:منطقة شبه  -

رتفاع إيمتاز ب ،الجنوب ىالصحراوي الطلس غطي مساحة شاسعة من جنوب األمناخ صحراوي : ي-
 .الحرارة وندرة االمطار

تختلف فيما بينها من حيث  ى ليم كبر اقأثالثة  ىال تنقسم الجزائر :يخصائص الوسط الطبيع-2   
 (1) .توزيع الكثافة السكانية والمناخ وخصائص الوسط الطبيعي

الداخلية  يسلسلة االطلس التل ىاالبيض المتوسط شماال ال يمتد من البحر قليم الشمالي :اإل  - أ
 :تقدر مساحته بوالية  25يشمل  ،ربية غرباود المغالحد ىجنوبا ومن الحدود التونسية شرقا ال

  800 - 600لكثافة السكانية به  بين  وتبلغ ا نسمة 18827000وعدد سكانه حوالي كلم  102781
وفرة األراضي  - ملم 800 كثر منأعتدال المناخ ووفرة التساقط  إ  ىكلم الواحد ويعود ذلك ال/نسمة

 .وتوفر المرافق الضرورية للحياة –وفرة شبكات المياه-ليةالزراعية الخصبة في السهول الساحلية والداخ
االطلس الصحراوي  ى: يمتد من السلسلة التلية الداخلية شماال ال قليم الهضاب العليا والسهوبإ –ب 

والية يمتد  14موازيا لإلقليم الشمالي يضم  ،الحدود المغربية غربا ىجنوبا ومن الحدود التونسية شرقا ال
تتراوح  الكثافة نسمة و  7771660كلم ويقدر عدد سكانه بحوالي  300000والي در بحمساحة تق ىعل

كلم الواحد وهي منخفضة نسبيا بسبب قساوة الظروف المناخية /نسمة 500 / 300السكانية به ما بين 
 .وقلة المساحات الزراعية

                                                 

 (1  ) www.ouarsenis.com ،  : 06/11/2014تاريخ االطالع.  

http://www.ouarsenis.com/
http://www.ouarsenis.com/
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حدود مالي والنيجر  ىالالصحراوي شماال  لألطلسيمتد من السفوح الجنوبية  قليم الصحراوي :اإل -ج 
 ىالصحراوية والموريتانية غربا علالحدود المغربية  ىجنوبا ومن الحدود التونسية والليبية شرقا ال

نسمة ويتميز بضعف  2735000كلم وبعدد سكان يقدر بحوالي  2000000 :مساحة تقدر بحوالي
تتمثل في  ألسبابلم الواحد ك/نسمة 1,5كلم الواحد و/نسمة 0,5الكثافة السكانية حيث تتراوح بين 

 .العزلة قلة االراضي الصالحة للزراعة –الحرارة المرتفعة  –سيادة الجفاف 
 ن نميز وجود نوعين رئيسيين هما:أيمكن  الموارد الطبيعية:-3
 تتمثل في المياه والغطاء النباتي والطاقة الشمسية. :المتجددةالموارد -
مليار متر  100لجزائر بتساقط االمطار والثلوج التي بلغ حجمها تتجدد الثروة المائية في ا المياه :*

المؤكدة )السطحية  الطبيعية كمية مياهها ماأو ، مليار متر مكعب 8ال إمكعب سنويا ال يستغل منها 
مليار متر مكعب لمياه التحلية  0,10سنويا مقابل  مليار متر مكعب 19,2 ( فقد وصلتوالجوفية معا
 .االصطناعية

مليار  92ن حجم المياه الضائعة تجاوز مليار متر مكعب أل 15,7ي الجزائربلغ العجز المائي فو      
طاقة  ، حيث تمثل2005سد سنة  110جاوز متر مكعب بسبب قدم السدود وقلة عددها الذي لم يت

مليون متر  100ستيعابها إطاقة فاقت سدا فقط  22منها  ،متر مكعب مليار 4تخزينها مجتمعة 
  .برها سد بني هارون في ميلة شرق الجزائركأمكعب 

في مطلع القرن  فأنجزتستغالل كافة مواردها المائية يم سدودها إلشرعت الجزائر في بناء وترمقد و 
 –تيزي وزو  –سكيكدة  –باتنة  -ميلة   –سدا في واليات جيجل  11( 2004 - 2000سنوات ) 21

ب: جميعا  تخزينها حجم وقدر –بسكرة  –البيض  –عين الدفلي  –تيسمسيلت  –تلمسان  –البويرة 
 (1).مليار م مكعب 1.922

ة يتمثل النبات الطبيعي بالجزائر في الغابات والحشائش والنباتات الصحراوي الغطاء النباتي:-4
 ىوالتي وزعت عل ،نباتا طبيا 80ا في الجزائر منها نوعا نباتي 3139وكشفت االحصائيات عن وجود 

 ما هو موضح في الجدول أدناه:ك النحو التالي
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 .توزيع النباتات في الجزائر : 1-4 جدول                                
 

 نواع النباتأ الشائعة المحمية النادرة النادرة نسبيا النادرة جدا

 العدد 1131 425 647 289 640

 
  http://www.onef.edu.dz. 06/11/2014: تاريخ االطالع  ،06، ص: الموارد الطبيعية في الجزائر المصدر:

 
 2000مليون هكتار سنة  4الجزائر  كثر الغطاء النباتي كثافة وقد بلغت مساحتها فيأهي  :الغابات-
 نواعهاأبرز أوهي تتمركز شمال البالد عند سفوح الجبال و  من المساحة العامة %1,6ي بنسبة أ

 ،شجار االرزأصنافها البحري والجبلي والكاليتوس و أالصنوبر بكافة  ،البلوط ،شجار الفلينأحراج و اال
 (1).والزيتون  ،العرعار

 
 .2000نواع االشجار في الجزائر سنة أتوزيع   : 2.4 جدول                      

 هكتار( مليون  )الوحدة :                                                                                            

 
  http://www.onef.edu.dz. 06/11/1420تاريخ االطالع :   ،06، ص: الموارد الطبيعية في الجزائر المصدر:

 
التلي  ناألطلسيستبس التي تنمو في المناطق شبه الجافة بين هي نوع من حشائش اإل :الحشائش-

 همها الحلفاءأ بحشائش السفانا و هكتار وهي تمتاز بقصرها مقارنة  مليون  2,6والصحراوي مساحتها 
هم أ م  1تعد الحلفاء التي ال يتجاوز طولها  ...السدرة ، الطرفة، الدرين، طوملبا ،الدبس ،الشيح

لدورها  وأيضاسنويا  ف طنآال 8 :نتاجا با  لف هكتار و أ 440 :مساحة بية الحشائش االستبس
 ..(والغليون.. ،والحصر ،السجاد ،القفف ،السدادات ،صناعة الورق قتصادي )اإل
وراقها وقصر جذوعها وطول جذورها كالصبار أت شوكية تتميز بصغر : هي نباتاالنباتات الصحراوية-
 (2) ... الضمران، صناف من النباتات كالعجرمأعدة  ىضافة الإ

                                                 

 . 60ص: ، مرجع سبق ذكره الموارد الطبيعية في الجزائر،   ( 1)
 . 70ص: ، المرجع نفسه ( 2)

 االشجار الصنوبر الفلين البلوط االحراج الزيتون  البقية
 المساحة 1،058 0،287 0،500 1،876 0،106 0،173

 %النسبة 26،45 7،17 12،5 46،9 2،65 4،33

http://www.onef.edu.dz/
http://www.onef.edu.dz/
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المنطقة الحارة والجافة المعروفة  ىمن مساحة الجزائر ال %89تنتمي  الطاقة الشمسية :-6
في   2م / واط 500وبمعدل  ساعة سنويا 3000الشمسي مدة تفوق  لإلشعاعبالصحراء وهي تتعرض 

مليار كيلو واط  1 :ها تقدر بستغاللإفي حالة  ،ن للجزائر طاقة شمسيةأفترة النهار وهو ما يعني 
خمسينات القرن  العهد االستعماري في ىالطاقة الشمسية في الجزائر ال ستخدامإويعود تاريخ  ،ساعي

 .لعشرين لتوليد الطاقة الكهربائيةا
ومركز الطاقة الشمسية في  1982ت محافظة الطاقة المتجددة سنة أنشأقد  وكانت الجزائر    

درار أيد الطاقة الكهربائية في ملوكة ببوزريعة وتم تركيب خاليا فوتوفولتية )صفائح االلمنيوم( لتول
 .كيلو واط ساعي  30طاقتها 

الطاقة  ع توليدبمشرو  2006ماي  28االسبانية بموجب مناقصة دولية في  بينارأوفازت شركة    
 160شهرا وبغالف مالي بلغ  32الكهربائية بواسطة الطاقة الشمسية في حاسي الرمل ومدة المشروع 

 (1).واطميغا  150مليون دوالر لتوليد 
ستغاللها إفراط في عملية ي تتعرض للزوال والنفاذ نتيجة اإلهي الموارد الت: الموارد غير المتجددة -7

 .قوية والمعدنيةل في الموارد الطاوتتمث
ستثناء إب، والطاقة الكهربائية ،الفحم الحجري ، الغاز الطبيعي ،هي البترول الخام: الموارد الطاقوية  -أ

ويوضح هذا الجدول المدة المتبقية االفتراضية  التي صنفت ضمن الموارد المتجددة الكهرومائية الطاقة
حتفاظ بنفس كمية حواض جديدة واإلأو  كتشاف آبارإفي حالة عدم  2000الطاقوية سنة  للموارد
                      .(2)االنتاج

 . 2000نتاج واحتياطي الموارد الطاقوية في الجزائر سنة إ:  3-4جدول 
 

 الموارد     البترول الخام الغاز الطبيعي الفحم الحجري 

 االنتاج    مليون طن 60,5 مليار م مكعب 119 الف طن 24

 االحتياطي   مليون طن       1255 مليار م مكعب        4077 مليون طن 80

المدة االفتراضية من سنة  سنة 20.74 سنة 34.26 سنة 33.33
2000 

 
  http://www.onef.edu.dz. 06/11/2014تاريخ االطالع :  ،06، ص: الموارد الطبيعية في الجزائر : المصدر

 
                                                 

 .08، ص: مرجع سبق ذكره الموارد الطبيعية  في الجزائر، ( 1)
 المرجع نفسه. ( 2)

http://www.onef.edu.dz/
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ة الرخيصالمعادن واليورانيوم و ، الفضة، يد وبقية المعادن الثمينة كالذهبوهي الحد ارد المعدنية :المو 
 الزنك والنحاس. ،كالفوسفات

وقدر االحتياطي الذي ال يستغل  2002مليون طن سنة  1,06 نتاج الحديد في الجزائرإوبلغ       
هي  لنفاذهن المدة الزمنية أهو ما يعني مليار طن و  2 :في منجم غار جبيالت العمالق في تندوف ب

) منجم جبل العنق في  حتياطها  و  2002لف طن سنة أ 200نتاج الفوسفات وصل ا  سنة و  1886
 (1) .سنة 5000ي مدة أمليار طن  1 :تبسة (  قدر ب

 
 الفرع الثاني : السكان في الجزائر

الموارد الطبيعية سواء و  انياتباإلمكبعد تقديم الخصائص الطبيعية للجزائر خاصة فيما يتعلق   
السائدة سنحاول تقديم المعطيات  المتجددة وكذلك الظروف الطبيعية والمناخية و غيرأالمتجددة 

كل من العوامل البشرية والطبيعية في فهم وشرح ليس  ألهميةالضرورية حول السكان في الجزائر نظرا 
سات البيئية المستقبلية ورسم السيا التحديات ىطالع علنما أيضا اإلا  فقط المشاكل البيئية الحالية و 
 .البيئية في ظل هذه المتغيرات

 همية دراسة السكان بالنسبة للبيئة أوال : أ
  تتمثل أهمية دراسة السكان بالنسبة للبيئة في النقاط التالية:

الحكومات  قدرة ىالموارد الطبيعية وعل ى: يحدث النمو السريع ضغوطا حادة عل النمو الديمغرافي -1
كل  إلعالةنه يحد من التنمية ويقلص من قاعدة الموارد الطبيعية المتاحة أتوفير الخدمات كما  ىعل

 .ساكن
الحياة البشرية  عالةإ  ىحدود قدرة االرض عل : نهائي للسكان في الكرة االرضيةمكانة الحجم ال - 2

المساحات الخضراء وتدهور  وضغط السكان هو عامل متنامي من عوامل تدمير، غير معروفة بدقة
 .األخرى ستغالل الحياة البرية والموارد الطبيعية إفي  واإلفراطالتربة 

 همية توزيع السكان :  تطور المدن الكبيرة لها عواقب بيئية ضخمة فالمدن تقوم بتركيز النفاياتأ  – 3
اس وتدمر النظم الن ىوضاع لها خطورتها علأحيان في من األ والمواد الملوثة فتتسبب في كثير

بطاء إ ىتجاه الحالي نحو النهوض بالتنمية القروية النشيطة للمساعدة علفاإل ،الطبيعية المحيطة بها
ثار البيئية من اآل األدنىلحد لالتقليص  ىتؤدي ال تتكنولوجياعتماد ا  المدن و  ىحركة الهجرة ال

  .للتحضر
 

 

                                                 

 . 90ص: ، مرجع سبق ذكره الموارد الطبيعية  في الجزائر، ( 1)
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   رالنمو السكاني والكثافة السكانية في الجزائثانيا : 
تمثل الجزائر واحدة من دول الوطن العربي وهي جزء من المنطقة العربية والتي نشر حولها برنامج   

 ىالضوء عل ىلقأالذي وقعات البيئة للمنطقة العربية " " تبعنوان  2010األمم المتحدة للبيئة تقريرا سنة 
 ىخطر العوامل المؤدية الأمن بين  نهماأ ىالنمو السكاني غير المستدام والكثافة السكانية المرتفعة عل

ن يصل أمو سكاني في العالم ومن المتوقع ن ىعلأ وتسجل المنطقة العربية  ،تدهور البيئة في المنطقة
سكان العالم   من % 6ما يمثل نسبة  2050مليون نسمة بحلول عام  586 ىمجموع السكان ال

المياه والموارد غير المتجددة  ستهالكإوزيادة البيئة  ىتزايد الضغط عل ىوسيؤدي هذا النمو السكاني ال
رف الصحي ستخدام غير المستدام للموارد المائية والتلوث ومياه الصث والرعي المفرط واإلرتفاع التلو ا  و 

ذ استنفتؤدي الى إتنوع البيولوجي هي عوامل ستعمال التجاري لموارد الوالنفايات الصناعية واإل
 (1).يالتنوع البيولوجهذا  مكانيات إ

 وتعرف الجزائر بدورها نموا ديموغرافيا نبينه من خالل الجدول التالي :
 

 .تطور عدد سكان الجزائر : 4.4جدول رقم 
 

 

 

Source : l’office national des statistiques ,démographie Algérienne 2012 , Alger,2013,p03. 

 

 ةزيادبمليون نسمة  39,4 :2014 الجزائر في االول من جانفي بلغ عدد السكان المقيمين في-
رتفاع معتبر إوهو  % 2,15ي ما يعادل معدل نمو طبيعي أنسمة   840000 :قدرت ب طبيعية

الزيادة المعتبرة في حجم  ىساسا الأود هذا االرتفاع عي % 2,07حيث بلغ  2013ة نمقارنة بس
 .رتفاع حجم الوفياتإة  بالرغم من الوالدات الحي

                                                 

 ، االمم المتحدة،: المبادئ والفرص والتحديات في المنطقة العربيةوالقضاء على الفقرنمية المستدامة االقتصاد االخضر في سياق الت (1)
 .17ص: ، 2011نيويورك،

 السنة 1990 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

 عدد السكان 25022 30416 34591 35268 35978 36717 37495 38297 39114

 يالنمو الطبيع 624 449 663 690 731 748 808 795 840
 )باألالف(

 معدل النمو 2,49 1.48 1.92 1.96 2.03 2.04 2.16 2.07 2.15
 الطبيعي)بالمئة(
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  449000 نتقل منإخيرة حيث ي للسكان خالل الخمس عشرة سنة األو الطبيعنالحظ تضاعف النم 
وتيرة النمو الطبيعي لسنة ستقرت إذا إوفي حالة ما ، 2014و 2000بين سنتي  840000 ىال

 2016ول جانفي أمليون نسمة بحلول  40,4لسكان المقيمين سوف يبلغ ل االجمالي عددالن إف 2014
ن الكثافة السكانية الجزائرية تتميز بتوزيعها غير المنتظم إلسكاني المرتفع فالنمو ا لىا باإلضافة    

كثر من ثلثي السكان أن المنطقة التلية تضم أيتضح و  ،وهذا لصالح المنطقة الشمالية للبالد ليمااالقفي 
من التراب  % 4 ىتتعد ن مساحتها الأ( في حين % 64,7ي بنسبة )أ 1998الجزائريين سنة 

في المناطق  % 8,8ربع سكان الوطن و ى في الهضاب العليا التي ال تضم سو  % 9قابل الوطني م
 .الجزائر جمالي مساحةإمن  % 87الجنوبية التي تمثل مساحة 

نسبة تركز السكان في سنة  ، حيثريافاألنه في كثر مأيتركز في المدن  ن توزيع السكانكما أ
ستشرافية وتظهر الدراسات اال % 38,3 بنسبة افريكثر منه في األأ % 61,7 بلغ في المدن 2002

ن يتجاوز التركز السكاني أفمن المتوقع  أسوأ ن تطور وتوزيع السكان بين االرياف والمدن ما هوأبش
 ، كما هو موضح في الجدول التالي:% 70نسبة  2020في المدن خالل 

 
 : معدالت الكثافة السكانية االجمالية والحضرية بآالف والنسبة المئوية للكثافة5.4جدول رقم 

  السكانية

 
، ديسددمبر 2ط الحضووري،تحووديات التحووول   2012/2013حالووة الموودن العربيووة برندامج االمددم المتحدددة، المصوودر : 

 121، ص:2012
 

ل ضغوطات وتركزه في المناطق الشمالية وبالضبط في المدن يشكالسكان  هذا النمو المرتفع لعدد كل
  .تهدد التوازنات البيئية

 
 

 السنة 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

الكثافة السكانية  25.283 28.292 30.506 32.888 35.423 37.954 40.630 42.043 44.726
 االجمالية باآلالف

الكثافة السكانية  13.168 15.828 18.246 20.804 23.555 26.409 29.194 31.779 34.097
 الحضرية باآلالف

النسبة المئوية  52.1 56.00 59.81 63.42 66.50 69.43 71.85 74.11 76.23
لكثافة السكانية ل

 الحضرية 
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 تحديات حماية البيئة في الجزائر:  المطلب الثاني
أدركت الجزائر على غرار باقي دول العالم ضرورة إيجاد توازن بين الواجبات البيئية ومتطلبات   

بد من محاولة تقليص الفجوة بين نمو النشاط االقتصادي وتدهور البيئة التنمية ولتجسيد هذا التوازن ال
ستراتيجية ات حماية البيئة يلزم علينا رسم إوتباطئ عمليات التنمية المستدامة، ومن أجل مواجهة تحدي

تنموية بيئية تتحقق بها التنمية المستدامة عن طريق تبني سياسات بيئية تنسجم مع النمو االقتصادي 
  ى تحقيق التنمية المستدامة.ومسع

 الفرع االول : مؤشرات االستدامة البيئية في الجزائر
بالرغم من كون االهتمام بالبيئة ومشكالتها الزال متخلفا في الدول النامية على المستويات الحكومية 

ن كانت ضمن هذه الدول فهي تسعى الى إعادة االعت بار للبيئة والمؤسساتية والشعبية، إال أن الجزائر وا 
 2012/  2002وقد أعدت ألجل ذلك إستراتيجية وطنية للبيئة، وخطة عمل للبيئة والتنمية المستدامة )

( يوجد  2015/2050( ومخطط وطني للمناخ )2030 /2010( والمخطط الوطني لتهيئة االقليم )
وسطرت  ( 2003/2013في مرحلة التتميم وهو يعوض مخطط المالئمة مع التغيرات المناخية )

الكثير من البرامج لتحقيق األهداف البيئية في مجاالت كثيرة هي التربية البيئية والموارد الطاقوية 
قتصاد الماء، مالءمة قطاع الموارد المائية مع التغيرات المناخية والمحافظة على األنظمة البيئية  وا 

زالة التلوث الصناعي كما تم إعتماد تدابير ترم ي الى تحسين الفعالية الطاقية وبرنامج وتنمية األرياف وا 
 للنهوض بالطاقات المتجددة ويمكن تلخيص مجمل برامج السياسة البيئية وأهدافها في الجدول التالي : 

 : برامج السياسة البيئية وأهدافها في الجزائر6-4جدول رقم 
 

 

 ( 2050- 2015هداف المخطط الوطني للمناخ  ) أ
 

  من خالل حجز وتخزين ثاني أكسيد الكربون.تقليص انبعاثات الكربون 
 .النهوض باستعمال الطاقات النظيفة 
 .تقليص حضور الكربون في االنشطة الصناعية واألسرية 
  مالئمة البنيات التحتية للتغيرات المناخية: تحسين النظام المائي التشجير المكثف وتوسيع

 السدود الخضراء من أجل مكافحة التصحر.
 مع التغيرات المناخية. مالئمة الفالحة 

.../... 
 
 

.../... 
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 ( 2030 -2011البرنامج الوطني للتنمية الطاقات المتجددة ) 

  
  :مليار دوالر ) تجري حاليا مرحلة المشاريع  100-80تقدر الكلفة االجمالية للبرنامج ب

جراء التجارب على مختلف القطاعات (  النموذجية وا 
  الطاقات المتجددة.( حول 2004) 09-04القانون رقم 
 ( يمول ب:2009الصندوق الوطني للطاقات المتجددة )من الجباية البترولية.  %1 
 ( 2030االهداف في افق: ) 
 من االنتاج الكهربائي(. %22ألف ميغاواط للسوق الوطنية )  12ألف ميغاواط في منها  22 -
 (%37ة والضوئية )% من حاجيات البلد من الكهرباء: الطاقة الشمسية الحراري40تغطية  -

، وستنتقل حصة الطاقات المتجددة من االستهالك الوطني للكهرباء من %3والطاقة الريحية 
 .2030سنة  %40و 2020سنة  %14و  2015سنة  %5الى  2011سنة  2%

 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. 200خلق نحو  -
 مليار متر مكعب من الغاز. 600إقتصاد نحو  -
 .2030سنة  %40اج الصناعة المحلية: الرفع من معدل إدم -
 ميغا واط  150إحداث اول محطة توليد الكهرباء اعتمادا على الطاقة الشمسية والغاز توفر  -

 ميغا واط اعتمادا على الطاقة الشمسية الحرارية ) حاسي مسعود (. 25منها 
 وضع برنامج وطني للبحث في الطاقات المتجددة. -
 التجهيزات. : مرحلة نشر وتصنيع2015-2020 -
 : مرحلة التطوير على نطاق واسع.  2020-2030 -

  
 

االمم ،االقتصاد االخضر في الجزائر فرصة لتنويع االنتاج الوطني وتحفيزهإلفريقيا، االقتصادية اللجنة  المصدر:
 .09، ص: 2014المتحدة، 

 

ؤكد مجهوداتها في سبيل يتضح من البرامج البيئية وأهدافها التي يتضمنها الجدول نية الجزائر وي    
تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثالث البيئية واإلجتماعية واإلقتصادية وهذه بعض مؤشرات 

 اإلستدامة البيئية.
_ النمو السكاني : يعد النمو السكاني عامل تفسيري للتدهور البيئي إذ يساهم السكان في أنواع   1

زيادة أعدادهم أو من حيث توزيعهم على االقليم أومن حيث  كثيرة من االجهاد البيئي، سواء من حيث
نعكاسات خطيرة على األوضاع البيئية  التركيب الريفي والحضري ونمو المدن، ولكل ذلك آثار كبيرة وا 
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خاصة  في الجزائر حيث يشكل التزايد السكاني وتوزيعه ضغوطات على الموارد الطبيعية المحدودة
الهواء ويساهم في زيادة اإلنبعاثات من غازات االحتباس الحراري وتغير المناخ المياه والغابات والتربة و 

نتيجة لما يتميز به النمو السكاني في الجزائر  حساب المساحات الخضراء ىالتوسع عل ىال باإلضافة
  والذي يمكن حوصلته في اآلتي :

 % 4الشمال على مساحة من السكان يتجمعون في  % 6_ االختالالت في تموقع السكان إذ أن  1 
من اإلقليم في  % 9من السكان في الهضاب العليا على مساحة  % 28من التراب الوطني ويتموقع 

من السكان  %9من المساحة االجمالية للبالد إال  % 87حين ال تستقبل مناطق الجنوب التي تشكل 
    (1) .2008وهذا حسب اإلحصاء العام للسكان والسكن لسنة 

 % 69حيث بلغت نسبة السكان في المدن  للجزائر والحضري التركيب الريفي ل كبير في _ إختال 2
الهجرة غير  تكمن فيية في النزوح الريفي نحو المدن المشكلة الحقيقو  2013من سكان الجزائر سنة 

 .مخطط لهاغير والالمنظمة 
وتيزي وزو في الوسط  ائر هي واليات الجز  ى خمسة مراكز كبر _ تتواجد مراكز التجمع السكاني في  3

سطيف في الهضاب العليا ووهران في الساحل الغربي وهي تجمعات  ،وراس بالشرق باتنة في األ
ويبقي الشريط الساحلي المركز الرئيسي لتجمع ، ي فاق عدد سكانها مليون نسمةأ مليونيةسكانية 

ي أمن مساحتها العامة  % 1,7ال نسبة إ لال يمثنه أرغم  % 40,25السكان في الجزائر بنسبة 
في كلم المربع في الجنوب  سمةن 1,29 زال تتجاو نها أفي كلم المربع في حين  سمةن  316,5بكثافة 

 .من مساحة الجزائر %89,6الصحراوي الذي يشكل بوالياته العشرة 
يئة إال ومع ذلك تجدر اإلشارة الى أن مؤشر النمو السكاني على قدر أهميته وتأثيره األكيد على الب   

أن هذا التأثير ال يرتبط باألعداد المطلقة لزيادة السكان بقدر ما هو مرتبط بعوامل أخرى، كالنمو في 
رتفاع معدل الدخل وغيرها، فقد توصلت إحدى الدراسات التي نشرت  في مجلة البيئة اإلستهالك وا 

ر المناخ فالنمو السكاني ن النمو السكاني ليس عامل رئيسي في تغيأ ىوالتمدن البريطانية توصلت ال
نماجدا كبير  تأثيربحد ذاته ليس له   ثرأالسكان هو ما له  ىشراهته لد ىستهالك ومداإلالنمو في  وا 

  .كبير في التغيرات المناحية
نخفاض في نسبة المساحات القابلة لإلستغالل _ ال 4 مساحات الزراعية والغابية: تشهد الجزائر تدني وا 

إليها الجزائر باألساس نظرا لطبيعتها التضاريسية إذ تمثل االراضي غير المنتجة  الفالحي والتي تفتقر
من المساحة االجمالية حيث تراجعت المساحة االجمالية للغابات، والجدول  % 80وغير الفالحية 

 التالي يوضح ذلك : 
 

                                                 

 40ص:، 2005، تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائروزارة تهيئة االقليم والبيئة،  ( 1)
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 .2011و  2000: نسبة المساحة الزراعية والغابية في الجزائر بين الفترتين 7.4جدول رقم 
 

 السنوات 2000 2011

 مساحة االجمالية للغابات من إجمالي  المساحة الكليةال 0.7 0.6

 المساحة القابلة الستغالل الفالحي من إجمالي  المساحة الكلية  3.2 3.2

 المساحة المزروعة من إجمالي  المساحة الكلية 0.2 0.4
 

Source : world Development Indicators , world Bank Staff estimates based on United 

Nations, World Urbanizatuon prospects, 2014 ,available on: 

for observation level metadata.        http://wdi.worldbank.org/table/3.1 

 
ة تقدر بأكثر من مليوني كيلومتر مربع، وعلى الرغم من ذلك إال تتربع الجزائر على مساحة إجمالي   

أن حجم المساحات الغابية والزراعية يعد ضئيل جدا بالمقارنة مع المساحة اإلجمالية وهذا ما يوضحه 
الجدول إذ يبين أن حجم المساحات الغابية والزراعية هي في تراجع نتيجة للعوامل الطبيعية 

 .البشرية كحرائق الغابات الضغوطاتوالتضاريسية و 
تعتبر المردودية العامة لشبكة مراقبة نوعية المياه السطحية والجوفية ضعيفة لعدم  _ نوعية المياه : 5

 مكانيات على مستوى مفتشياتوحماية المياه خاصة في ظل ضعف اإلوجود برنامج وطني للمراقبة 
لموارد المائية عن نوعية المياه المستعملة أن حديثة قامت بها الوكالة الوطنية لالبيئة وتبين دراسة 

 (1) .ذات نوعية رديئة % 15ذات نوعية مرضية بينما  % 45منها ذات نوعية جيدة و 40%

يؤدي التخلص غير السليم من المخلفات ورميها على نطاق واسع الى نشوء  _ تسيير النفايات: 6
الجزائر حيث تشكل هذه الخسائر ما نسبته قتصادية في ن التدهور البيئي وضياع الفرص اإلحالة م
   (2) من إجمالي الناتج المحلي في الجزائر. % 0,3

وفي ضوء تسجيل زيادة مطردة في معدالت جمع المخلفات الصلبة في المناطق الحضرية إال أن نسبة 
 % 58المخلفات التي يتم التخلص منها في المكبات المكشوفة بدال من المطامر الصحية قد بلغت 

     (3) في الجزائر.
النفايات وهو األمر الذي له ( وتثمين ا في مجال )الجمع، النقل، التخلصوتسجل الجزائر تأخرا مهم

مهمة كما أن قطاع تدوير النفايات يبقي هامشيا كما أن إنتاج السماد  قتصادية وصحيةإنعكاسات إ

                                                 

/t611=topic ,consulté le 23/02/2014  forum.net-://Islamfine.orghttp (1) 

 .112ص :  ،مرجع سبق ذكره ،تحديات التحول الحضري   2012/2013حالة المدن العربية برنامج االمم المتحدة،  ( 2)
 .13، ص: مرجع سبق ذكره ،تحفيزهاالقتصاد االخضر في الجزائر فرصة لتنويع االنتاج الوطني و ، اللجنة االقتصادية إلفريقيا ( 3)

http://wdi.worldbank.org/table/3.1
http://islamfine.org-forum.net/
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مليون  300كلفة بالبيئة، فإن الجزائر تفقد إنطالقا من النفايات يكاد ال يذكر، وحسب كاتبة الدولة الم
 أورو سنويا بسبب عدم إعتماد تدوير النفايات.

يسعى البرنامج الوطني للتدبير المدمج للنفايات الحضرية الى تقليص إنتاج النفايات والرفع من معدل و 
 على %6و 5مقابل نسبة تتراوح حاليا بين  2020في أفق سنة  %70التدوير للوصول لنسبة 

إنطالقا من  % 40المستوى القريب وتم وضع هدف طموح من أجل تحسين تدوير النفايات لتبلغ نسبة 
عن طريق إبرام إتفاقيات مع أرباب الصناعات المعنيين وكذا إطالق أنشطة للتوعية  2016سنة 

قامة إ 2015والتواصل والتكوين من أجل ضمان إستدامة قطاع النفايات ومن المقرر إبتداءا من سنة 
 مصنع للمعالجة الحرارية للنفايات ووحدة لتحويل البالستيك ومصنع إلنتاج السماد. 

_ نوعية الهواء : تواجه الجزائر تدهورا مستمرا في نوعية الهواء فبالرغم من إستقرار أو تراجع  7
حضرية قد معدالت النصيب الفردي من بعض أنواع تلوث الهواء إال أن الزيادة في الكثافة السكانية ال

 أدت الى زيادة عامة في مستويات التلوث.
وتعتبر كل من مجاالت الصناعة والنقل ومحطات توليد الكهرباء من أبرز عوامل تلوث الهواء 
 باإلضافة الى الدور الذي تساهم به كل من عوامل الكفاءة المتدنية للطاقة المستخدمة في المباني

 القديمة.  والمعدالت المرتفعة إلستخدام المركبات
وطبقا لإلتجاهات المتبعة في جميع أنحاء العالم فقد تمكنت جميع دول المغرب العربي من خفض 
معدالت النصيب الفردي من إنبعاثات المواد المحمولة بالهواء بيد أنه ال تزال المعدالت المسجلة في 

من تلك المواد إضافة الى  ميكروغرام في المتر المكعب 50الجزائر أعلى من المتوسط العالمي البالغ 
ميكرو غرام لكل متر مكعب كما تعد  20تجاوزها للمعيار الذي حددته منظمة الصحة العالمية والبالغ 

الجزائر ضمن الدول اإلثنى عشر في العالم والتي الزالت تسمح بإستخدام الوقود المحتوي على 
     (1) الرصاص.

 (2) نوع حيواني 5000نوع نباتي وقرابة  8000كثر من أيوجد في الجزائر _ التنوع البيولوجي : 8
يدة من وهي نباتات ذات خاصيات وراثية فر  ،صنفا 3139إحصاؤها ويبلغ عدد النباتات التي تم 

جتماعية فكل هذه األصناف لها منافع طبيةقتصادية و إهمية أ تكتسي  ،نوعها عطرية، غذائية  ،ا 
المناخية الخارجة عن التربة وتقاوم الجفاف االحيائي وعلفية تتكيف مع الظروف  ،زراعية ،صناعية

ختفي ما ال يقل عن ثالثين صنفا بصفة كلية وأصبح إ ،ائي لكن منذ بداية القرن العشرينوغير االحي
ن هذه الثروة في تراجع مستمر بسبب العوامل أالمالحظ و صناف مهددا بالفناء وجود عدد كبير من األ
ن الجزائر تتميز بتنوع ى ذلك فإباإلضافة ال ،(3)نظمة البيئيةى تدهور األلا ىدأالمناخية والبشرية ما 

                                                 

 .112، ص: مرجع سبق ذكره  تحديات التحول الحضري،  2012/2013حالة المدن العربية برنامج االمم المتحدة،  ( 1)

 .145، ص: مرجع سبق ذكره ،2007حول حالة ومستقبل البيئة  تقريروزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،  ( 2)

 .10، ص:  مرجع سبق ذكره المخطط الوطني لتهيئة االقليم،االقليم والبيئة، وزارة تهيئة  ( 3)
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جبال االطلس التلي  ،شاطئ الغني بالسهول، الر وعناصر طبيعية تتمثل في الساحلكبير في المناظ
 ى الهضاب الكبر جبال االطلس الصحراوي، التشكيالت الرملية الكبرى،  ،السهول السهبية العليا

ه العناصر تشكل بتنوعها وثرائها وكل هذ ىالسل الجبلية في قلب الصحراء الوسطالصحراوية والس
 ومناظر ذات جودة عالية.حتياطات حيوية هامة إ

 الفرع الثاني : التهديدات البيئية التي تتعرض لها الجزائر
  اوال : نضوب الموارد الطاقوية

ارد األحفورية فيما تشغل الطاقات يعتمد اإلستهالك الطاقي الوطني بشكل شبه تام على المو     
 المتجددة )المائية، الريحية، الشمسية، الكتلة االحيائية ...الخ ( نسبة ضعيفة جدا من اإلنتاج الطاقي 

ميغاواط من الكهرباء( ويتم إنتاج الكهرباء بشكل شبه كلي من الغاز الطبيعي الذي يستهلك  5)
 %7,6اإلستهالك الوطني للطاقة إرتفاعا متزايدا ) من حجمه اإلجمالي، ويعرف % 40الكهرباء نحو 

مليون طن مكافئ للنفط  50,6الى  2011مليون طن مكافئ للنفط سنة  46,1سنويا ( وقد إنتقل من 
 0,357وقد بلغت كثافة إستخدام الطاقة  2013مليون طن مكافئ للنفط سنة  53,5والى  2012سنة 

ن الناتج المحلي االجمالي أي ضعف المعدل المسجل في دوالر م 1000طن مكافئ للنفط بالنسبة ل: 
     (1) دول منظمة التنمية والتعاون االقتصادي.
 ثانيا : هشاشة التربة واألنظمة البيئية  

تعتبر ثالثة أرباع تربة الفضاء الشمالي تربة شبه جافة وغير قادرة على إعادة خصوبتها، األمر الذي 
فقار المناطق المخصصة للفالحة في الشمال، وتنقل نشاط الفالحة نحو مناطق  يؤدي الى تشبع وا 

 الهضاب العليا والجنوب األقل مالءمة للفالحة.
إنخفاضا شديدا إذ  2006وسنة   1960وقد سجلت المساحة الفالحية الصالحة للزراعة ما بين سنة 

 1985في هكتار  0,34و 1970هكتار في سنة  0,52الى  1960هكتار للفرد في  1نزلت من 
هكتار من االراضي الفالحية  250000في حين فقد القطاع الزراعي  2008هكتار في سنة  0,24و

 لفائدة البناء.
ولكونها هشة ومحدودة، تعرف مواردنا من التربة وتلك المغطاة بالنبات حالة تدهور مستمرة، بسبب 

 كتساب فضاءاتكل األقاليم معنية بإالممارسات الزراعية، والتلوث والعوامل الطبيعية وفعل اإلنسان، ف
 (2) جديدة بفضل اإلستصالح تبدو صعبة أكثر فأكثر بسبب :

 مليون هكتار في المنطقة الجبلية.  12_  االنجراف المائي الذي يمس أساسا الشمال الغربي ويهدد 
 مليون هكتار.  32_ االنجراف الريحي ويشمل المناطق القاحلة وشبه القاحلة أي 

                                                 

 .13، ص: مرجع سبق ذكره ،االقتصاد االخضر في الجزائر فرصة لتنويع االنتاج الوطني وتحفيزه، اللجنة االقتصادية إلفريقيا ( 1)

 .09، ص: سبق ذكره مرجع ،المخطط الوطني لتهيئة االقليموزارة تهيئة االقليم والبيئة،  ( 2)
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ماليين هكتار ومساحة االراضي الحساسة للتصحر تقدر ب:  3المراعي في حالة جيدة ب:  _ وتقدر
 مليون هكتار. 11

  ._ إنتشار ملوحة التربة أساسا في األراضي المسقية في الغرب والواحات
وتلعب الغابة في هذا السياق دور حماية التربة ضد اإلنجراف، في حين فقدت المساحة المشجرة    
بسبب الحرائق والرعي الجائر واإلحتطاب ولم تفلح المبادرات  1955رقعتها منذ سنة من  21%

ذا كانت حمالت إعادة التشجير الهامة قد شملت  المؤسساتية في كبح هذا التوجه إال بصعوبة بالغة وا 
، فإن ضعف فعاليتها يساهم في جعل حماية 1962هكتار من الغابات منذ سنة  1450000قرابة 

 لغابي وتأهيلها إحدى أهم األولويات لحماية البيئة. التراث ا
 ثالثا: ندرة المورد المائي وديمومته  

ملم  500تعاني الجزائر من ندرة المياه حيث يقل متوسط نصيب الفرد من إجمالي الموارد المائية عن 
 من موارد المياه المتجددة. % 65و 45 نمكعب في الجزائر كما لوحظ إستنزاف ما بي

رغم من إمكانية االستفادة من عمليات تحلية مياه البحر ومصادر المياه الجوفية في المناطق بال
الصحراوية إال أن التكاليف المترتبة عليها تعد باهضة للغاية عدا عن ذلك تراوحت معدالت المياه 

يق وذلك تماشيا مع السياسات الهادفة لضمان تحق % 95و 60 نالمستعملة ألغراض زراعية ما بي
 األمن الغذائي. 

من جانب آخر تواجه الجزائر صعوبة في عمليات التبادل ما بين األمن الغذائي واألمن المائي وذلك 
سنويا باإلضافة لزيادة معدالت  %1,8و 1,5في ظل تسجيل معدالت نمو سكاني تتراوح ما بين 

 االستهالك في المناطق الحضرية. 
في  % 51في وهران و % 43مياه في الجزائر لتصل الى كما أن إرتفاع معدالت الفاقد من ال 

في المدن  % 20الى  7في الرباط والدار البيضاء و % 25في تونس و % 18الجزائر بالمقارنة مع 
 (1)االوربية والواليات المتحدة تشير الى ضرورة تحسين عمليات صيانة شبكات التوزيع. 

حسين القدرة على تعبئة الموارد المائية السطحية للسدود لقد تم تحقيق تقدم مهم في ما يتعلق بت      
 ومعدل ربط الساكنية الحضرية بالشبكة العمومية للماء الشروب والشبكة العمومية للتطهير. 

وفي مجال تثمين الموارد المائية غير التقليدية ثمة برنامج مهم إلنجاز محطات جديدة للتطهير قدرت 
مليار متر  1,2ن يمكن من بلوغ قدرة تطهير إجمالية تصل الى وحدة والذي من شأنه أ 239ب: 

 2010مليون متر مكعب سنويا المسجلة في  750و 660مقابل ما بين  2014مكعب سنويا سنة 
مليون متر مكعب سنة  6000وقد بلغ حجم المياه العادمة المطهرة والموجهة لالستخدام الفالحي 

ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الحجم في أفق  1999سنة مليون  90في حين لم تكن تتجاوز  2011

                                                 

 .108، ص: مرجع سبق ذكره تحديات التحول الحضري،  2012/2013حالة المدن العربية برنامج االمم المتحدة،  ( 1)
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بفضل محطات التطهير الجديدة الموجودة قيد اإلنجاز وقد تم وضع إطار قانوني من أجل  2014
 تأطير إستعمال المياه العادمة في الري يضم مقتضيات تهم حفظ الصحة والبيئة.

ن متر مكعب في اليوم وثمة مصنعان مليو  1.4هناك تسع مصانع للتحلية تبلغ قدرتها اإلنتاجية 
يوجدان قيد اإلنجاز ويجري تنفيذ برامج نموذجية من أجل تشجيع وضع وحدات للتحلية تعتمد على 

      (1)الطاقات المتجددة من قبيل الطاقة الشمسية والريحية. 
 خامسا : التغيرات المناخية 

اع درجات الحرارة باإلضافة لزيادة معدالت تشير التوقعات الى إمكانية مساهمة تغير المناخ في إرتف
الجفاف في منطقة شمال إفريقيا بحلول نهاية هذا القرن، وبصورة عامة تشير التوقعات بالنسبة لمنطقة 
المغرب العربي سوف يساهم تغير المناخ في تغيير موقع هبوب الرياح الغربية مما سيساهم بدوره في 

إضافة لذلك فسوف يساهم  2030بحلول عام  % 12بنسبة خفض المتوسط السنوي لهطول األمطار 
كال هذين اإلتجاهين في زيادة وتيرة وشدة الظروف المناخية المتطرفة، وخصوصا على صعيد حاالت 

 0,1الجفاف الحاد، كما تشير النماذج أيضا الى إحتمالية إرتفاع منسوب مياه البحار بنسبة تتراوح بين 
ما سيؤدي بدوره الى تسرب المياه المالحة الى طبقات المياه الجوفية م 2050مترا بحلول عام  0,3و

   (2)الساحلية الهامة. 
كما ستنشأ العديد من التأثيرات السلبية البالغة نتيجة هذه التغيرات حيث ستنعكس على المدن العربية 

دات الغذائية من خالل تهجير المزارعين وزيادة الضغوط الناجمة عن عمليات التحضر وزيادة الوار 
والحد من مستويات توفر المياه في منطقة تعاني أصال من ندرة المياه مما يساهم في زيادة إحتمالية 
حدوث الفيضانات في المناطق الساحلية حيث تقطن الغالبية العظمى من سكان الدول العربية، فضال 

 لمياه.عن زيادة مستويات الطلب على مصادر الطاقة ألغراض التبريد وتحلية ا
السواحل  وتآكلغراق المحيطات تتضمن تزايد اإل ى رتفاع مستو يكولوجية إلالبشرية واإل واآلثار     

العيش  الرطبة وحيز واألراضيراضي المحاصيل الساحلية أوتملح مستودعات المياه الباطنية وفقدان 
عداد السكان أ مهددة ، وغيرها من الظواهر الجوية الخطرةعاصير يضا كثافة وتواتر األأوقد تزيد 

رتفاع درجات حرارة سطح الكرة االرضية والتغيرات في حجم الى جانب إالمتزايدة في المناطق الساحلية 
موارد ل جديدة رسم خريطةوكل هذه التغيرات قد تساهم في إعادة  ،التساقط وكثافتة وتوزيعه الجغرافي

نتاج العالمي فمن المؤكد لم تؤثر في صافي اإل مأ المناخيةثرت هذه التغيرات أوسواء  ،العالم المتجددة
 .نتاجية فيما بين المناطق والبلدان وداخل البلداننها ستحدث تحوال في اإلأتقريبا 

 الغابات والموائل والتنوع البيولوجي  سادسا :   

                                                 

 .8-7: ص ، ص مرجع سبق ذكره ،االقتصاد االخضر في الجزائر فرصة لتنويع االنتاج الوطني وتحفيزه، اللجنة االقتصادية إلفريقيا (1)

 .18، ص: مرجع سبق ذكره تحديات التحول الحضري، 2012/2013حالة المدن العربية م المتحدة ، برنامج االم (2)
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رة نتاج الكإكثر من أو أ %50و 39ما يقدر بنسبة تتراوح بين  ىو يستولون علأن يستخدم الناس اآل 
ختفي نصف غابات العالم إوقد  األخرى  واألنشطةعن طريق الزراعة والحراجة  ،يالبيولوجاالرضية 

صلي في مناطق كبيرة من الغطاء الغابي األ % 22 ى ولم يبق سو  ،لسابقمنذ نهاية العصر الجليدي ا
 ىعلأ ماضية زالة الغابات في العقود القليلة الإوقد بلغت معدالت  بشري كبير تأثيروسليمة بدون 

 .يضاألنمو السكاني العالمي ذروته مستويات لها في التاريخ مع بلوغ ا
  التنوع البيولوجي :

ضفاف البحر  ىمليون ساكن عل 150يعيش نحو ين أالبحر االبيض المتوسط  ىتطل الجزائر عل 
ا فتئت المشاطئة لهذا البحر ومي ما يعادل ثلث سكان البلدان أو داخل جزره أاالبيض المتوسط 

قليم المتوسطي قبلة للزوار والسياح بما ن اإلأقتصادية تتسع وتتنامي في هذه المناطق كما نشطة اإلاأل
شديدة  تأثيراتوهذا ما نتج عنه تفاقم متواصل لظاهرة التلوث مع  ،مليون شخص كل سنة 200يقارب 

في المآلف  خسارة ىلضافة اإنوعية حياة السكان  ىالمنظومات البيئية الهشة وعل ىالسلبية عل
ن التوجهات أالتنوع البيولوجي الساحلي والبحري و  ىمفزعة بالنسبة ال التأثيراتالطبيعية وتعتبر هذه 

مزيد من تعكير  ى يمكن لها سو  غرار التغيرات المناخية ال ىالحالية والمقبلة لهذه الظواهر السلبية عل
 .الحالة
وهو يتميز المحيطات والبحار الموجودة في العالم   من % 0,7ى وال يمثل البحر المتوسط سو      

فريقياسيا أوربا و أثالث قارات وهي  ىنفتاحه علإبوضع جغرافي خاص بسبب  وهذا ما يجعل من هذا  وا 
من الثروات البحرية الحيوانية  %7,5 ىالبحر المزود بالجزر واحة للتنوع البيولوجي حيث يحتوي عل

النقاط  ىحدإاتية الموجودة في العالم ويعتبر البحر االبيض المتوسط من الثروات البحرية النب % 18و
 لىواع البحرية وقد تطورت كل من الثروة النباتية والحيوانية المتوسطية عنالساخنة بخصوص تنوع األ

نواع ذات المناخ المعتدل وتحت مدارية مع ماليين السنين وسط مجموعة فريدة من نوعها من األ ىمد
 (1) .(% 28نواع المستقرة  )من األ نسبة مرتفعة

للتنوع الحيوي  ىواحدا من النقاط الساخنة الخمس والعشرين االول فريقياإشمال  تنتمي الجزائر الىو   
ن أستخدام النباتات الطبية ويمكن إفي العالم من حيث تقاليد  ىغنواألقدم ومن المناطق األ ،العالمي

ذاللصحة العامة  يالبيئساس من الغذائي وتضعف األنعدام االإتفاقم خسارة التنوع الحيوي  خذنا أما  وا 
من  %40حيث يعتمد  قتصاد العالميتنوع الحيوي في اإلهمية المتزايدة للاأل عتبارفي عين اإل

ن الكثير من فرص التنمية المستدامة سوف تفقد إمنتجات وعمليات حيوية ف ىقتصادية علنشطة اإلاأل
 .نقراض الحاليةاإل مخاطررت ستمإذا إ المنطقةفي هذه 

                                                 

 . 20/08/2016، تاريخ االطالع : 01برنامج العمل االستراتيجي للمحافظة على التنوع البيولوجي باإلقليم المتوسطي، ص :  ( 1)
  http://www.rac-spa.org/nfp11/nc04/sapbioara.pdf 
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من خالل مؤشرات اإلستدامة البيئية والتهديدات التي تواجهها البيئة في الجزائر فإننا نتوصل الى نتيجة 
مؤسفة وهي أن الجزائر تتسم بهشاشتها االيكولوجية التي تتمثل في حساسية أنظمتها البيئية والجفاف 

من مساحة البالد كما أن الواحات أخذة في  % 90والتصحر) المناخ الجاف يشمل أكثر من 
اإلنقراض ( والتآكل الساحلي الحاد وشح الموارد المائية ) اإلجهاد المائي ( في بعض المناطق وبمعدل 

متر مكعب للنسمة في السنة، تدخل الجزائر ضمن فئة البلدان الفقيرة في مجال الثروات  600أقل من 
 2013من الساكنة تعيش في المدن سنة  % 69ير المتحكم فيه ) المائية، كما أن التوسع العمراني غ

ومسلسل التصنيع غير المتحكم فيه بطريقة جيدة يتسببان في معدالت  2000سنة  % 58مقابل 
متنامية للتلوث ويهدد التغير المناخي بشكل خاص الفالحة والموارد المائية والصحة وقد قدرت كلفة 

من الناتج المحلي اإلجمالي لسنة  4,3و 1,3لمناخية نسبة تتراوح ما بين األضرار المرتبطة بالتغيرات ا
2009 .(1)       
لتنمية المستدامة نجازات التي حققتها الجزائر في جوانب كثيرة إال أن خطواتها نحو ابالرغم من اإل    

الجدول التالي يبين و من الجهد والعمل لتحقيق ذلك  قتصاد البيئي تحتاج الى بذل المزيدوالتحول الى اإل
 .التي ال يزال على الجزائر بذلها المجهودات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ال يزال على الجزائر بذلها يساسية الجهود الت: المؤشرات الدولية األ 8.4 الجدول رقم
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 تبين المؤشرات الدولية  األساسية الجهود التي ال يزال على الجزائر بذلها
 

  من أصل  86( الرتبة 2014النسبة لمقياس األداء البيئي )سنة بلدا ب 178من أصل  92الرتبة
 .2011بلدا سنة  163من اصل  42( والرتبة 2012بلدا )سنة  132

  والرتبة الثانية 2014بلدا بالنسبة لمؤشر أداء الهندسة الطاقية سنة  124من أصل  66الرتبة ،
بلدا(  124من أصل    79تبة في صفوف منطقة الشرق االوسط وشمال إفريقيا قبل المغرب )الر 

 بلدا (  124من أصل  86بلدا( و ليبيا)الرتبة  124من أصل  81ومصر )الرتبة 
 بلدا (. 124من أصل  60وتونس)الرتبة 

  نقطة( 71بعد المغرب ) 45الجزائر  2013منح المؤشر العربي لطاقة المستقبل برسم سنة 
نقطة( في  20نقطة ( وليبيا ) 25نقطة( وقبل السودان ) 47نقطة ( وتونس ) 53ومصر )

 مجال تنمية الطاقات المتجددة في المنطقة العربية.
  ( بعد المغرب 2013بلدا حسب مقياس حكامة الموارد الطبيعية سنة)  58من أصل  45الرتبة

 (.55( وليبيا  )الرتبة 38( ومصر )الرتبة 25)الرتبة 
  وراء المغرب  2004بتغير المناخ سنة بلدا حسب مؤشر االداء المتعلق 58من أصل  49الرتبة

 (. 26( ومصر)الرتبة 15)الرتبة 
     

 
 

      االمم  ،االقتصاد االخضر في الجزائر فرصة لتنويع االنتاج الوطني وتحفيزهاللجنة االقتصادية إلفريقيا،  المصدر:
 .11، ص: 2014المتحدة، 

 
 
 
 
 
 
 

 في الجزائر المبحث الثاني: معالجة اقتصادية لمشكلة البيئة
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سنحاول في هذا المبحث إعطاء نظرة حول سياسة الدولة الجزائرية إتجاه البيئة والمحافظة عليها من 
خالل التطرق الى مختلف اآلليات اإلقتصادية للسياسة البيئية ومصادر تمويلها الى جانب التحديات 

 التي تواجه الجزائر لتطبيق سياستها البيئية. 
 ائب البيئية في الجزائرالمطلب االول : الضر 

اآلليات اإلقتصادية من أهم األدوات التي تعتمدها الدول في تحقيق أهداف سياساتها البيئية تعد 
والجزائر من بين الدول التي تعتمد على هذه األدوات كوسيلة للحماية البيئة والحفاظ على مواردها، 

 وهو ما سنتطرق إليه في هذا المطلب.
 البيئية *الضرائب والرسوم  

نتهجتها ضمن سياستها  تمثل الضرائب والرسوم البيئية أهم اإلجراءات الردعية التي إتخذتها الجزائر وا 
 البيئية والهادفة لتحسين السلوك البيئي لألفراد والمنشئات اإلنتاجية والتي تتمثل في : 

 الرسوم الردعية  /1  
 ة:تتمثل الرسوم الردعية في الجزائر في الرسوم التالي

  و الخطيرة على البيئةالرسم على النشاطات الملوثة أ 1-1
و ألرسم على النشاطات الملوثة ا (1)،في تنظيمه 1992حال المشرع بموجب قانون المالية لسنة أ  

بمناسبة صدور قانون  نشاطات وقد تم مراجعة هذا الرسمالخطيرة على البيئة للتنظيم تعريف هذه ال
ساس معايير تم تحديدها بموجب المرسوم التنفيذي أمنه وعلى  54مادة بموجب ال 2000المالية لسنة 

نشاطا مصنفا بعضها يخضع  327والذي حدد  1989نوفمبر 03المؤرخ في  339 – 98رقم 
خر المجلس الشعبي الوطني وبعضها اآل و لرئيسأو الوالي ألترخيص من الوزير المكلف بالبيئة 

  (2). يخضع لمجرد التصريح
  (3) :ليوهي كالتا

 .لرخصة من الوزير المكلف بالبيئة دج بالنسبة للمنشئات المصنفة الخاضعة 120.000
 كثر من عاملين.دج إذا لم تشغل أ 240.000

                                                 

 .1993، 14عدد ج ر، ال،المتعلق بطرق تطبيق الرسم على االنشطة الملوثة او الخطيرة على البيئة، 68- 93المرسوم التنفيذي رقم (  1)
 جامعة ابو بكر بقايد  ،مجلة العلوم القانونية واالدارية كلية الحقوق ، ةعن طريق الجباية والرسوم البيئيالبيئة ماية ح، يلس شاوش بشير(  2)

 .137ص:  ،2003 ،الجزائر، تلمسان
 . 138ص:  ،المرجع نفسه ( 3)
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قليميا ويخفض هذا الي المختص إمن الو  ةدج بالنسبة للمنشئات المصنفة الخاضعة لرخص 90.000
 .دج إذا لم تشغل أكثر من عاملين 18.000المبلغ الى 
رئيس المجلس الشعبي البلدي  من ةدج بالنسبة للمنشئات المصنفة الخاضعة لرخص 20.000

 .من عاملين كثردج إذا لم تشغل أ 3.000بلغ الى ويخفض هذا الم
دج إذا لم تشغل   2.000اضعة للتصريح وتخفض الىدج بالنسبة للمنشئات المصنفة الخ 9.000

 .أكثر من عاملين
 خر وهو معيار تطبيق المعاملآضاف المشرع معيار أوعدد العمال باإلضافة الى التصنيف و 

، حسب الطبيعة والنوع على كل نشاط من هذه النشاطات 10و 01المضاعف الذي يتراوح مابين 
مستغل لمؤسسة على كل وتطبيق غرامة تحدد بنسبة الضعف  ة الفضالت والنفايات الناجمة عنهوكمي

ويتضاعف الرسم بنسبة المنشأة،  قديم المعلومات الضرورية عنمتنع عن تإو قدم تصريحات خاطئة أ
  الة عدم الدفع في اآلجال المقررة.في ح % 10

 الرسم التكميلي على المياه الملوثة. 1-2
انع على ضرورة الرفع من لزام المصإجل أمن  2003ستحدث هذا الرسم بموجب قانون المالية لسنة أ

المعدل المطبق  ويحدد مبلغ هذا الرسم بالرجوع الى، عمالأ م به من هتمام البيئي في ما تقو مستوى اإل
حسب نسبة تجاوز القيم  05الى  01نشطة الملوثة مع تطبيق معدل مضاعف من على الرسم على األ

 المحدودة.
 (1) :ويخصص حاصل هذا الرسم كما يأتي 

زالة التلوثلفائدة الصن  %50 -  .دوق الوطني للبيئة وا 

 .انية الدولةلفائدة ميز   20% -

 . للفائدة البلديات 30% -
 الرسم التكميلي على التلوث الجوي  3 – 1
ويفرض الرسم على  2002من قانون المالية لسنة  205قر المشرع هذا الرسم عمال بأحكام المادة أ

التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي على الكميات المنبعثة عندما تتجاوز حدود القيم المحددة  
من قانون  54ساسي السنوي الذي حدد بموجب المادة الرسم بالرجوع الى المعدل األ هذاويحسب 

 .2000لسنة  ةالمالي

                                                 

 . 2002، 86العدد ، ج ر ،2003المتضمن قانون المالية لسنة ، 11-02قانون  رقم (  1)
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   (1) :توزع حصيلة هذا الرسم على النحو التالي

زالة التلوثلفائدة الصن  75% -  .دوق الوطني للبيئة وا 

 لفائدة الخزينة العمومية.  15% -
 .للفائدة البلديات  10% -

 الوقودالرسم على  4 -1
والمحدد قيمته بدينار واحد عن كل لتر من البنزين  2002من قانون المالية لسنة  38حددت المادة 

 الممتاز والعادي المحتويين على الرصاص.
  (2) :توزع حصيلة هذا الرسم على النحو التاليو 

زالة التلوثلفائدة الصن  %50 -  .دوق الوطني للبيئة وا 

  . الطرق السريعةو لطرق لفائدة الصندوق الوطني ل  %50 -

 كياس البالستيكية.الرسم على األ  1-5
كياس أساس كمية األعلى  ويحسب 2004من قانون المالية لسنة  53سس هذا الرسم بموجب المادة أ

ستيكية كياس البالدج عن كل كيلوغرام من األ 10.50ليا ويقدر ب: و المصنوعة محأالمستوردة 
زالة التلوثالبالستيكية كياس ويدفع حاصل الرسم على األ    (3) .لفائدة الصندوق الوطني للبيئة وا 

 .الرسم على رفع القمامات المنزلية 1-5
ن رسم رفع القمامات ائب المباشرة والرسوم المماثلة بأمن قانون الضر  263نص المشرع في المادة 

لمشرع الملكيات المعفية من نفس القانون بين ا 265يشمل كل الملكيات المبنية وفي المادة  ةالمنزلي
من الرسم وهي الملكيات التي ال تستفيد من خدمات رفع القمامات المنزلية التي تقوم بها مصالح 

 :النظافة وقد حدد المشرع  قيمة رسم التطهير على النحو التالي
 .دج 1000دج  الى  500من ستعمال السكني المحالت ذات اإل -
دج الى  1000و الصناعي من أو الحرفي ألتجاري و اأستعمال المهني المحالت ذات اإل -

ات الصادرة دج  عندما تكون كمية النفاي 100.000دج الى  10.000دج ومن  10.000
 .عن هذه المحالت كبيرة

دج بسبب النفايات التي  20.000دج الى  5000االراضي المهيأة للتخييم والمقطورات من  -
توقيف المقطورات التي تعد بمثابة بيوت و أتطرح عند نصب الخيام على هذه االراضي 

 و من دون عجالت.أمتنقلة على عجالت 

                                                 

 .2001، 86العدد ، ج ر ،2002المتضمن قانون المالية لسنة ، 21-01ن  رقم قانو  ( 1)
 مرجع نفسه.ال ( 2)
 .2003، 83العدد ، ج ر ،2004المتضمن قانون المالية لسنة ، 22-03قانون  رقم  ( 3)
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 .الشحوم  وتحضير الشحومالرسم على الزيوت و  1-7
  2006من قانون المالية  61تم تأسيس الرسم على الزيوت والشحوم وتحضير الشحوم بموجب المادة 

ب الوطني والتي تنجم عن خل التراو مصنوع داأعن كل طن مستورد دج  12.500: وحدد ب
 :هذا الرسم كما يلي لستعمالها زيوت مستعملة وتخصصت مداخيإ

 لفائدة الخزينة العمومية.  15% -
 .للفائدة البلديات  35% -
زالة التلوثلفائدة الصن 50% -  .دوق الوطني للبيئة وا 

 : الرسوم التحفيزية /2
المجلس الشعبي الوطني بمناسبة تقديم  مام نوابأقليم والبيئة مما جاء في مداخلة وزير تهيئة اإل

ن حماية البيئة ال تقتصر على أطار التنمية المستدامة الى بحماية البيئة في إمشروع قانون المتعلق 
تستفيد المؤسسات الصناعية المستوردة  ، إذ ال يضا على التدابير والتحفيزاتتعتمد أالعقوبات بل 

غازات الساخنة ال سيما غاز ثاني بإزالة ال إنتاجهاو أها للتجهيزات التي تسمح لها في سياق صناعت
شخاص الطبيعيون المالية والجمركية كما يستفيد األوكسيد الكربون وغاز الكلوروكربون من التحفيزات أ

والمعنويون الذين يقومون بأنشطة ترقية البيئة من تخفيض في الربح الخاضع للضريبة حسب الكيفيات 
  (1) .ماليةالمحددة في قانون ال

من  76خالل ما نصت عليه المادة  حتباس الحراري مننهج المشرع التحفيزي للحد من اإل وتأكد
جمركية تجدد بموجب قانون المالية ) تستفيد من حوافز مالية و  :ذ جاء فيها قانون حماية البيئة الجديد إ

 وأبإزالة  و منتوجاتهاأها المؤسسات الصناعية التي تستورد التجهيزات التي تسمح في سياق صناعت
 شكاله(. أالتقليص من التلوث في كل تخفيف ظاهرة اإلحتباس الحراري و 

و معنوي يقوم بأنشطة ترقية أ) يستفيد كل شخص طبيعي  :من ذات القانون على 77صت المادة ون
 من تخفيض في الربح الخاضع للضريبة يحدد هذا التخفيض بموجب قانون المالية (. ةالبيئ
المتعلق  2001ديسمبر 12المؤرخ في  20-01راده المشرع في قانون رقم أو ذات التوجه الذي وه

من  58عاله نص المشرع في المادة أ  57في الفقرة األولى من المادة  قليم وتنميته المستدامةبتهيئة اإل
ي تمركز نين المالية لغرض تفادطار قوااءات ردعية إقتصادية وجبائية في إجر إنفس القانون على 

 .يم المصادق عليها في بعض المناطققلأنشطة ال تتماشى وأدوات تهيئة اإلقامة إو أنشطة األ
 :ومن بين التطبيقات القانونية للرسوم التحفيزية نجد 

 و الخطيرة أالصناعية الخاصة  تالرسم التحفيزي للتشجيع على عدم تخزين النفايا 2-1

                                                 

 .81:ص، 2007الجزائر، معة تلمسان،ام، جارسالة دكتوراه في القانون الع ،نية لحماية البيئة في الجزائراآلليات القانو ، وناس يحي ( 1)
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لزام المؤسسات على عدم إعلى  2002نون المالية لسنة من قا 203هدف المشرع من خالل المادة 
نطالق في تنفيذ تبدأ بعد ثالث سنوات من تاريخ اإلوهذا الرسم جبايته ثل هذه النفايات، تخزين م
دج عن كل طن مخزن من هذا النوع من  10.500زالة هذه النفايات وقدره إنجاز منشئات إمشروع 
 النفايات.

  (1) :لى النحو التاليدات هذا الرسم عتوزع عائ 

زالة التلوث .  75% -  لفائدة الصندوق الوطني للبيئة وا 

 لفائدة الخزينة العمومية.  15% -
 .للفائدة البلديات  10% -

في  الرسم التحفيزي للتشجيع على عدم تخزين النفايات المرتبطة بأنشطة العالج  2-2
 .المستشفيات والعيادات الطبية

دج للطن كما  24.000 :ويحدد سعره ب 2002نون المالية لسنة من قا 204نصت عليه المادة 
 .بالتجهيزات المالئمة دتمنح ثالث سنوات للمستشفيات والعيادات الطبية لتزوي

صطلح المشرع الجزائري عليه بالرسم على عدم تخزين النفايات المرتبطة بأنشطة العالج في أوقد    
 .  والعيادات الطبية تالمستشفيا

   (2) :لي زيع حصيلة هذا الرسم على النحو التاويتم تو  

زالة التلوثلفائدة الصن  75% -  .دوق الوطني للبيئة وا 

 لفائدة الخزينة العمومية.  15% -
 .للفائدة البلديات  10% -

نشطتهم المتعلقة بإنتاج المواد والخدمات المقامة على أى تخفيض ضرائب أرباح الشركات عل 2-3
 مستوى والية الجنوب   

ستفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقامة إعلى  2004سنة من قانون المالية ل 08صت المادة ن
كبير والمستفيدة من الصندوق الخاص لتنمية واليات الجنوب ال ،في واليات الجنوب والهضاب العليا

باح ر أقتصادية للهضاب العليا من تخفيض في مبلغ الضريبة على والصندوق الخاص بالتنمية اإل
المقامة على مستوى هذه الواليات  ،نشطتهم المتعلقة بإنتاج المواد والخدماتأالشركات المستحقة على 

سنوات   05للفائدة واليات الجنوب وذالك لمدة  %20لفائدة واليات الهضاب العليا و  %15يقدر ب 
 . 2004ول يناير أبتداء من إ

                                                 

قانون المالية  المتضمن 2004ديسمبر  21-04معدل بالقانون رقم  السابق 2002المتضمن قانون المالية لسنة ، 21-01قانون  رقم (  1)
 .2001، 85العدد ، ج ر ،2005لسنة 

 مرجع سبق ذكره. ،2002المتضمن قانون المالية لسنة  ،21-01قانون  رقم (  2)
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 محروقات.في مجال ال حكام هذه المادة المؤسسات العاملةويستثنى من أ
 ب/ االتاوات الجبائية 

 تاوة رخصة الصيد إ/1
تاوة سنوية للحصول على رخصة إتؤسس  :وجاء فيها 2006من قانون المالية  55نصت عليها المادة 

 1000دج الى  3000دج فيما تعلق بالصيد البحري والتجاري و 80.000دج الى  300الصيد من 
   (1).طريق الغوص دج الصيد الترفيهي والصيد عن

 تاوة المياهإ /2
تاوة  قتصاد الماءإتاوة إ :أو الفالحة للنوعين من األتاوي و الصناعة أتخضع المياه المستعملة للشرب  وا 

 .المحافظة على جودة الماء
 قتصاد الماء إتاوة إ /2-1

صل لفائدة تاوة والتي تحعلى هذا النوع من اإل 1996من قانون المالية لسنة  173نظمت المادة 
 الصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموارد المائية وتحدد كما يلي:

  :تاوة هيالجهوية لتوزيع المياه فنسبة اإل ذا كانت المياه مسيرة من قبل المؤسساتإ
 .للفالحة بالنسبة لواليات الشمال وأو للصناعة أمن مبلغ فاتورة الماء الصالح للشرب  04%-
 .للفالحة بالنسبة لواليات الجنوب وأو للصناعة أالماء الصالح للشرب  من مبلغ فاتورة 02%-
طار إو المعنوية التي تستغل وتسير المياه في أشخاص الطبيعية إذا كانت المياه مسيرة من قبل األما أ

    (2) :تاوة هياالمالك الوطنية العامة فنسبة اإل
الري مضروب في كمية المياه  ياهلم وألماء الصالح للشرب لمن مبلغ السعر االساسي  04%-

 .لواليات الشمالبالنسبة ل، المقتطعة
و للفالحة بالنسبة لوالية االغواط وغرداية أو للصناعة أمن مبلغ فاتورة الماء الصالح للشرب  02%-

ليزي  وتمنراست وأدرار وبسكرة وورقلة.والوادي و   تندوف وبشار وا 
 ه  تاوة المحافظة على جودة المياإ/  2-2

وتنطبق عليه ذات االحكام  1996من قانون المالية لسنة  174تاوة بموجب المادة أستحدثت هذه اإل
 .إتاوة إقتصاد الماء المذكورة سلفاالمذكورة في 

 
 
 في الجزائر لمطلب الثاني: مصادر تمويل حماية البيئة ا

                                                 

 . 2005، 85العدد  ،ج ر ، 2006المتضمن قانون المالية لسنة ، 16-05قانون  رقم  ( 1)
 . 1995، 82العدد ، ج ر ، 1996المتضمن قانون المالية لسنة  ،27 -95قانون  رقم  ( 2)
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المتوسط والطويل االجل  يتراتيجإن سياسة التمويل البيئي تعني: اإلطار المنهجي لتحقيق التوازن اإلس
بين االهداف البيئية والخدمية في القطاعات البيئية التي تحتاج الى إستثمارات في مشروعات البنية 

  (1)التحتية الكبيرة وبين التمويل المتاح في المستقبل لهذه القطاعات.
حماية البيئة إذ إنتهجت وعملت الجزائر على توفير مصادر مختلفة ومتنوعة لتمويل مشاريع وأنشطة  

إتجاهين إثنين هما مصادر التمويل الداخلي والمحلي للمشاريع البيئية ومصادر التمويل الخارجي 
 للمشاريع البيئية، والجدول الموالي يوضح أبرز نماذج آليات التمويل من صناديق ورسوم بيئية:

 
 :  أبرز نماذج آليات التمويل 9.4رقم  جدول

 
 

 م االيكولوجيةنماذج من الرسو
 

 

 أبرز الصناديق الوطنية

 *رسم على االنشطة الملوثة والخطيرة على البيئة.  
*رسوم متعلقة بتلويث الجو )رسم على   

المحروقات ، رسم على المنتجات النفطية، رسم 
 على االكياس البالستيكية (.

*رسم للحث على التخلص من النفايات الصناعية 
 السامة والخطيرة.

 تكميلي على المياه الصناعية العادمة.*رسم 
*رسم تكميلي على تلويث الجو الناجم عن 

 الصناعة.
 *رسم جمع النفايات المنزلية. 

زالة التلوث.  *الصندوق الوطني للبيئة وا 
 *الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة.

 *صندوق االستثمار الفالحي.
 *صندوق الطاقات المتجددة.
 *صندوق مكافحة التصحر.

 *صندوق حماية السواحل والمناطق الشاطئية.

 
،االمم االقتصاد االخضر في الجزائر فرصة لتنويع االنتاج الوطني وتحفيزه ،اللجنة االقتصادية إلفريقيا المصدر:
 .10، ص: 2014 ،المتحدة

 
 
 

 : المصادر الداخلية الولالفرع ا

                                                 

) قائمة المعلومات الخاصة بموارد التمويل  تعبئة الموارد المالية لتنفيذ الخطط االستراتيجية لالتفاقية بازل( وكالة حماية البيئة الدنماركية،  1)
  .97-08، ص ص: 2004مارس  ،2ج، الممكنة الدارة المخلفات (
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أجل نظام تمويل متطابق لمبدأ الملوث المشاريع البيئية في الجزائر وذلك من تعددت مصادر تمويل 
الدافع القائل: " من يلوث يدفع " وتتمثل هذه المصادر في: الميزانية العامة ممثلة في ميزانية التسيير 

 وميزانية التجهيز.
 نفقات التسيير للدولة الممنوحة للقطاع :-1

حسب كل دائرة وزارية، نجد والمقسمة  2002بالرجوع الى ميزانية نفقات التسيير للدولة لعام      
وبالنسبة لوزارة تهيئة اإلقليم والبيئة فإن الميزانية  %15.9النسبة األكبر تعود الى وزارة الدفاع بنسبة 
، وبنسبة ال تتعدى 2001مليون دينار جزائري في عام  397المعتمدة تبقى متواضعة إذ لم تتعد مبلغ 

مبلغ  2002كما لم تتعد هذه الميزانية في عام  من مجموع الميزانية المخصصة للتسيير، 0.04%
مليون  611الى حوالي  2004لتصل في عام  %0.05مليون دينار جزائري وبنسبة ال تتعدى  523

 . 2004من مجموع ميزانية التسيير لعام  %0.05دينار جزائري، وبنسبة 
 قطاعات. ومن هنا يتضح تواضع الميزانيات المخصصة لقطاع البيئة مقارنة ببقية ال

 :الصناديق المالية المتعلقة بحماية البيئة -2
العديد من الصناديق المالية المخصصة لتنفيذ السياسة الوطنية لحماية البيئة وتمويل  نشاءإتم  

 المشاريع البيئية نذكر منها: 
أسس في شكل حساب تخصيص للخزينة بمقتضى قانون المالية لسنة * الصندوق الوطني للبيئة : 

نما هو وسيلة لتجميع االموال بهدف تغطية النشاطات  (1) 2199 وهو ال ينشئ أدوات لحماية البيئة وا 
البيئية، وتتصرف فيه الوزارة المكلفة بالبيئة حيث يتم الحصول على الموارد من الرسم على النشاطات 

ية والتعويضات بعنوان الملوثة والخطيرة وحصيلة الغرامات والهبات المتنوعة، والتبرعات الوطنية والدول
المصاريف الموجهة لمحاربة التلوث، أما فيما يخص المصاريف فتتمثل في نشاط مراقبة التلوث 
والدراسات والبحوث والتدخالت المستعجلة، اإلعالم والتوعية والتعليم، اإلعانات للجمعيات ذات المنفعة 

زالة  2001وقد حول من خالل قانون المالية التكميلي  (2)العامة، الى الصندوق الوطني للبيئة وا 
 التلوث، ومن مهام هذا الصندوق في صيغته الجديدة إضافة الى المهام السابقة:

زالة التلوث الحضري ) النفايات الصلبة ( وأعمال  المساهمة في تمويل أعمال إزالة التلوث الصناعي وا 
تكفل بالنفقات المتعلقة بالتدخالت نظيفة، ويساهم في ال تتحويل التجهيزات القائمة الى تكنولوجيا

العاجلة في حاالت التلوث المرضي فيما يتعلق بالمداخيل فقد عرف الصندوق تقدما ملحوظا منذ سنة 
بسبب إعادة تقويم الرسوم على األنشطة الملوثة والخطيرة وخاصة الرسم على الوقود الملوث    2001

 (3)جمالي الرسوم.من إ  %85( ويجلب حولي  2002)الذي أسس في عام 
                                                 

 . 1991، 65، العدد ج ر، 1992المتضمن قانون المالية لعام ،  25-91قانون رقم  ( 1)
 .19، ص: مرجع سبق ذكره احمد ملحة، ( 2)
 .340-339، ص ص: مرجع سبق ذكره ،حالة ومستقبل البيئة في الجزائرتقرير حول  ،وزارة تهيئة االقليم والبيئة(  3)
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أنشئ هذا الصندوق بموجب قانون المالية *الصندوق الوطني للتهيئة والتنمية المستدامة لإلقليم : 
 وهو موجه لمنح عالوات لتهيئة اإلقليم ومساعدات لتصنيف األنشطة والتي تتعلق ب: 1995لسنة 

الترقية في المجاالت إنشاء مؤسسات عامة تتكون من عشرة عمال دائمين على األقل في مناطق -
 المرتبطة باألنشطة اإلنتاجية.

إنشاء مؤسسات عامة تتكون من خمسة عمال دائمين على األقل في نفس المناطق وفي مجاالت -
 الخدمات من النوع السامي ) تقنيات جديدة لالتصال (.

 أما عالوات تهيئة اإلقليم فتتعلق ب: 
لبحوث أو مكاتب الدراسات المتعلقة بمجال تهيئة الدراسات والبحوث المنجزة من طرف معاهد ا-

 اإلقليم والبيئة؛
 مشاريع وعمليات إعادة الهيكلة لألنسجة العمرانية خصوصا في المناطق الساحلية؛-
 المشاريع اإلقتصادية التي تستعمل التكنولوجيات النظيفة.-

بموجب قانون المالية  أنشئ هذا الصندوق  : الوطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئية*صندوق 
وينتظر أن يتم إعداد إطار عمله التنظيمي من خالل التشريع، وتتمثل مهامه األساسية  2003لسنة 

في تمويل دراسات وبحوث تطبيقية المتعلقة بمجال حماية الساحل والمناطق الشاطئية، تمويل دراسات 
زالة التلوث، حماية وتثمين التخصص لرد اإلعتبار للمواقع السياحية الساحلية، تمويل أعما ل مكافحة وا 

الساحل والشواطئ، المساهمة في النفقات المتعلقة بالتدخالت اإلستعجالية في حاالت حوادث التلوث 
 البحري.

وتحدد إيراداته كنسبة من ناتج الرسوم الخاصة والتي يتم تحديدها في قوانيين المالية المقبلة، أتاوى 
الكيماوية بمياه البحر( إضافة الى مواد أخرى ) تخصيصات موازنة وغرامات )على تفريغ المواد 

 الدولة، الهبات والتبرعات الوطنية والدولية (. 
 وهناك صناديق  أخرى متخصصة منها :

 الصندوق الخاص لتنمية مناطق الجنوب.-
 الصندوق الخاص بالتنمية االقتصادية للهضاب العليا.-
 عي ... وغيرها من الصناديق.صندوق محاربة التصحر وتنمية الر -
 
 
 :التمويل من خالل برنامج دعم اإلنعاش اإلقتصادي-3

ساهم وضع وتنفيذ البرنامج الثالثي لدعم اإلنعاش اإلقتصادي الوطني في تطوير وتوفير المزيد من 
مليار دوالر للبرنامج، أو  7.5، حيث تم رصد 2004-2002الهياكل التحتية الالزمة سواء ببرنامج 

( وأولى هذا البرنامج األهمية 2009-2005برنامج التكميلي لدعم اإلنعاش اإلقتصادي الوطني )ال
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مشروعا تتعلق بحماية البيئة والتهيئة العمرانية، يمكن  799لحماية الوسط البيئي، حيث تم تسجيل 
  (1) تلخيصها في ما يلي :

 مليون هكتار من السهول السهبية. 2.5حماية حوالي -
 ألف هكتار. 60ألغراض رعوية شملت مساحة حوالي  الزراعة-
 نقطة ماء. 330بئر و 180حفر -
قامة  13تشجير -  كلم من المسالك والطرقات الجبلية والريفية. 1100ألف هكتار وا 
 مراكز لدفن النفايات الصلبة. 10مفارغ عمومية و 10تهيئة -

ون دوالر أمريكي على مدى ثالث سنوات ملي 970وتبلغ الكلفة التقديرية لألعمال في مجملها قرابة 
مليون دوالر أمريكي في مجال  50مليون دوالر في السنة(، وهذا المبلغ يشمل  320)حوالي 

 اإلستثمارات، هذه األخيرة التي نجدها مست مجاالت بيئية متنوعة نذكر منها: 
 مليار دج؛ 09شبكات المياه : -
 ليار دج؛م 8.2حماية المناطق السهبية واالحواض : -
 مليار دج؛ 5.5معالجة النفايات : -
 مليار دج؛ 03مكافحة التلوث : -
 مليار دج؛ 1.7تهيئة االقليم : -

مجموعة من  وتبعا لمسار اإلصالح الجبائي األخضر الذي إعتمدته الجزائر فقد تم إقرار     
ء والماء، مع اإلشارة الضرائب والرسوم كمحاولة لوضع حد لمختلف أنواع التلوث، وخاصة تلوث الهوا

، حيث تم فرض الرسم 1992الى أنه تم إدخال أول ضريبة بيئية من خالل قانون المالية لسنة 
المتعلق بالنشاطات الملوثة أو الخطيرة، إال أن تجسيد الجباية البيئية كأداة إقتصادية لم يتم إال من 

جبائية من خالل قوانين المالية  خالل السنوات القليلة الماضية، حيث تم إستحداث عدة ترتيبات
 (2). 2003، 2002، 2000لسنوات 

 

 : المصادر الخارجية  الفرع الثاني
إن إرتفاع تكاليف تمويل مشاريع حماية البيئة إستدعى ضرورة البحث عن مصادر للتمويل البيئي 

طني لألنشطة الخارجي، وهذا بالفعل ما حدث حيث أنعقد مؤتمر دولي حول إنطالق تنفيذ المخطط الو 
جوان  17/18بفندق االوراسي بالجزائر العاصمة يومي  (PNAE-DD)البيئية والتنمية المستدامة 

 شارك فيه العديد من البنوك والصناديق الدولية من بينها: 2002
                                                 

(1) République Algérienne Démocratique et Populaire , Conseil Nationale Economique et social , Bilan de 

programme de soutien de la Relance Economique , Algérie ,2009 ,p: 18. 

(2avenir de ’état et L’Rapport sur L ,Environnement  ’énagement  du Territoire et de LAm’) Ministère de L

.: 320 2003 ,p Algérie, RNE),(  L’Environnement 
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 FEMصندوق البيئة العالمي -
 FADESالصندوق العربي للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية -
 FSDمية الصندوق السعودي للتن-
 FMAصندوق النقد العربي -
   FIDAالصندوق العالمي للتنمية الفالحية -
 البنك الدولي -
 BEIرالبنك األوروبي لالستثما -
  BADالبنك اإلفريقي للتنمية -
  BIDالبنك اإلسالمي للتنمية -
حدث  ماإن ضعف البنوك في مجال حماية البيئة إستوجب البحث عن التمويل الخارجي وهذا بالفعل  

نعقدت البيئة والتنمية المستدامة التي أنشطة حول ة الدولية إلنطالق مخطط األتخاذ الندو حيث بإ
السيد  ربالبنك األوروبي لإلستثما ، أكد مسؤول قسم البلدان المتوسطية2006بالجزائر في جوان 

من تمويالته  %34نك "غيروبرودوم " أن هيئته مستعدة لتعزيز تعاونها مع الجزائر، ولقد كرس هذا الب
لمشاريع متعلقة بحماية البيئة، إضافة الى مجموع  2001في حوض البحر االبيض المتوسط سنة 

مليون أورو مقابل  733ب:  2001و 1997القروض التي منحها البنك االوروبي للجزائر في سنتي 
جتماعية أن هيئته تعير مليون أورو لتونس، وأكد ممثل الصندوق العربي للتنمية اإلقتصادية واإل 869

إهتماما متزايدا لكل المشاريع الرامية لحماية البيئة من خالل منح دعم لكل األنشطة ذات اإلنعكاس 
 مليار دوالر للجزائر لتمويل عدة إنجازات. 5.1اإليجابي على البيئة ومنح 

مشاريع بيئية، كما ماليين أورو للجزائر لتمويل أربعة  07وكانت إيطاليا قد قدمت مساعدة تقدر ب: 
إقترحت بلدان مانحة منها النمسا وسويسرا والسويد جعل الجزائر تستفيد من سلسلة من الحلول 

مشروعا للنفايات الصناعية  2000التكنولوجية العالية في مجال التلوث، ووضعت سويسرا منذ سنة 
 بهذا الهيكل القاعدي. بالبليدة غير أن الصعوبات ظهرت فيما يخص الكيان القانوني الذي سيتكفل

ومن المشاريع الهامة التي إستفادت منها الجزائر ضمن التمويل الدولي عن طريق القروض نذكر    
   (1) مايلي:

 (2) المشاريع التي قام البنك الدولي بتمويلها نذكر مايلي:ومن  :تمويل البنك الدولي-1
مليون دوالر، مدة  15.98إلنحدارية مبلغ المشروع النموذجي للتنمية الغابية وتهيئة األحواض ا-أ

 .1993سنوات وبداية األشغال كانت في مارس  05اإلنجاز 
                                                 

 لألشغال التربوية،، مطبوعات الديوان الوطني الوسائل القانونية والمؤسساتية لحماية الغابات في الجزائر (نصر الدين هنوني،  ( 1)
 .174، ص: 2001جزائر،ال
 . 84، ص: 1997الجزائر، ،مشروع تقرير حول البيئة في الجزائر رهان التنميةالمجلس االقتصادي واالجتماعي،  ( 2)
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سنوات وبداية االشغال  3مليون دوالر، ومدة المشروع  89مشروع التشغيل الريفي، مبلغ القرض -ب
 .1997كانت في جويلية 

تفاق تم المصادقة عليه في مليون دوالر أمريكي، إ 78مراقبة التلوث الصناعي: قرض بمبلغ -ت
 وينقسم الى :  1997ووضع حيز التنفيذ في جوان  11/09/1996مجلس الحكومة بتاريخ 

 مليون دوالر أمريكي. 15:  (ASMIDAL) المنشأة الوطنية لألسمدة -
 مليون دوالر أمريكي. 38.5:  (ENSIDER)  المنشأة الوطنية للحديد والصلب-
 مليون دوالر أمريكي. 10.5تدعيم هياكل البيئة : -
 دوالر أمريكي. 600.000دراسة البرنامج الوطني لألعمال البيئية -
 مليون دوالر أمريكي. 1.7( بابا علي، ومستغانم ب :  CELPAPفيما يخص شركة )-
 مليون دوالر تتعلق بما يلي:  1.4دراسات -

 *مخطط نموذجي المدمج للمياه.
 ئية بمستغانم.*الجدوى من إعادة تموين الطبقة الما

 المياه القذرة الموجود بالهضاب العليا *الجدوى من المعالجة الواسعة عن طريق إنشاء أحواض لتطهير
مليون دوالر لتوريد التجهيزات والمعدات لفائدة المنشئات  250بقيمة  AL2821قرض رقم -ث

نجاز العمومية للمياه الصالحة للشرب الخاصة بأشغال التزويد بمياه الشرب وقنوا ت صرف المياه، وا 
 محطات تطهير المياه القذرة بمغنية وتلمسان وسطيف.  

مدن  10مليون دوالر إلصالح شبكات تزويد بمياه الشرب في  110بمبلغ  3743ALقرض رقم -ج
 محطة لتطهير المياه القذرة. 22و
 واض السدود.مليون دوالر لتدعيم المؤسساتي والمخططات الرئيسية لتهيئة أح 19.2قرض بمبلغ -ح
  من أجل التشغيل الريفي في المناطق الغربية. 1997مليون دوالر في  89قرض بمبلغ -خ
   المشاريع الممولة عن طريق الهبات-2
 الصندوق العالمي للبيئة :-أ
مليون  20ماليين دوالر من بين تكلفة إجمالية بالنسبة للمنطقة قدرها  07الغربية هبة قدرها  طقةالمن-

 ريكي.دوالر أم
 ماليين دوالر. 7هبة قدرها  الحظيرة الوطنية للقالة :-
: تدعيم اإلجراءات المؤسساتية والمخابر وتكوين ووضع (PNUD)برنامج االمم المتحدة للتنمية -ب

دوالر أمريكي، تكملة للكلفة االجمالية للمشروع  900.000نظام لجميع المعلومات ونشرها، هبة بمبلغ 
 دوالر أمريكي. مليون  1.8المقدرة ب 

 دوالر أمريكي. 300.000متابعة المعاهدة العالمية حول التغيرات المناخية، هبة بمبلغ -
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 10جمهورية ألمانيا: التدعيم المؤسساتي والتكوين في ميادين النفايات والمياه القذرة، هبة بمبلغ -ج
 ماليين دوالر امريكي.

ة في إتالف طبقة االوزون: هبة صندوق متعدد للقضاء على المواد المتسبب مونتريالبروتوكول -د
 منشئات عمومية وخاصة. 10مليون دوالر لفائدة  11.5األطراف بمبلغ 

تأهيل ثروات التنوع البيولوجي، مبلغ  (1)هبة االتحاد الدولي لحماية الطبيعة ألجل مشروع إعادة-ه
 سنوات. 04شروع مدة الم 1996فرنك  سويسري، تاريخ بداية المشروع  202.000المشروع 

تمويل من طرف الصندوق الدولي للتنمية الفالحية: هناك مشروع واحد يتمثل في المشروع -و
مليون  14النموذجي للتنمية المندمجة للحوض اإلنحداري لألوالد مالق والية تبسة، مبلغ المشروع 

 (2). 1989سنوات بداية األشغال كانت في سبتمبر  09دوالر، ومدة إنجاز المشروع 
 المبحث الثالث : الجوانب القانونية والمؤسساتية لمعالجة مشكلة البيئة في الجزائر 

في مجمل دول العالم لما  نتشاراوا  ستخداما إمن أكثر األدوات  تعتبر األدوات القانونية والمؤسساتية  
بات عقو دوات من تفاعل وتكامل في حماية البيئة والحفاظ على مكوناتها، وذلك بفرض اللهذه األ

يتبعها ويصاحبها  ضرار البيئية عن طريق تفعيل القوانين والتشريعات وماالرادعة على المتسببين في األ
سنتناوله ونتعرف  من هيئات ومؤسسات تنفيذية وكل ذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة وهو ما

  عليه في هذا المبحث.
 عالجة مشكلة البيئة في الجزائرلموالتشريعية الجوانب القانونية :  االول المطلب

 ى المستو  ىتتمثل المقومات التشريعية والقانونية في تلك القوانين والمراسيم التي تم سنها عل     
مواردها وعناصرها المختلفة من هواء وماء  ىبهدف حماية البيئة والمحافظة عليها وعل ،المحلي للدولة

تفاقيات ليها مختلف المعاهدات واإلإكما يضاف  ،االستنزاف شكال التلوثأتربة وغيرها من كل و 
 .تي تهتم وتعتني بالقضايا البيئيةالدولية ال
 ىهتمام المتزايد بتأثير البيئة علالجزائر عدة تطورات تزامنت مع اإلولقد شهد التشريع البيئي في       

قوانين والمراسيم و الدولي نتج عنها عدد كبير من الأالمحلي  ى المستو  ىمسار التنمية سواء عل
ا همها في هذأ سنتناول نية والتنظيمية في ميدان البيئة نها تعزيز الترتيبات القانو أوالتشريعات التي من ش

 .المطلب
  والمتعلق بحماية البيئة: 1983فيفري  5المؤرخ في  83/03قانون رقم -1

ستخالفها ويهدف هذا القانون الى تنفيذ سياسة وطنية لحماية البيئة من خالل حماي ة الموارد الطبيعية وا 
تقاء القضاء عليها، إتقاء كل شكل من أشكال التلوث واألضرار ومكافحته وتحسين إطار المعيشة  وا 

                                                 

 .86: ص، مرجع سبق ذكره ،مشروع تقرير حول البيئة في الجزائر رهان التنمية المجلس االقتصادي واالجتماعي، ( 1)

 .174: ص ،بق ذكرهمرجع سنصر الدين هنوني،  ( 2)
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ونوعيتها، كما ينص القانون على مجموعة من التدابير تهدف الى إدماج أحسن لضروريات حماية 
إلطار المؤسساتي والتشريع البيئي من البيئة ضمن السياسات الوطنية األخرى من جهة والى تدعيم ا

جهة أخرى، ومن أهم التدابير التي جاء بها قانون حماية البيئة والتي من شأنها أن تساهم في وضع 
 سياسة وطنية لحماية البيئة نذكر مايلي: 

 *إدماج فكرة ضرورة حماية البيئة.
 *تدعيم التشريع البيئي.

 وركز القانون على محاور رئيسية منها : 
 *حماية الطبيعة والمحافظة على الفصائل الحيوانية والنباتية.

 *الوقاية من ظواهر التلوث المضرة بالحياة والناجمة عن المنشئات المصنفة.
 *إجبارية تقييم مدى تأثير حوادث المشاريع على المحيط وذلك بإجراء دراسة التأثير.

يعة، وأوساط اإلستقبال، الحماية من المضار كما تضمن أيضا عدة تدابير وأحكام تتعلق بحماية الطب
دراسة مدى تأثير والبحث عن المخلفات ومعاينتها، حماية الحيوانات والنباتات، المحميات الطبيعية 

الطبيعية، حماية المحيط الجوي، حماية المياه، حماية البحر، المنشئات المصنفة، النفايات  روالحظائ
 المواد الكيماوية، والضجيج .

زالتهاالنفايات و المتعلق بتسيير  2001ديسمبر 12المؤرخ في  01/19انون رقم ق-2  :    مراقبتها وا 
على  02يهدف هذا القانون الى تحديد كيفيات تسيير النفايات ومراقبتها ومعالجتها حيث تنص المادة 

زالتها يرتكز على المبادئ اآلتية :   (1) أن تسيير النفايات ومراقبتها وا 
 والتقليص من إنتاج وضرر النفايات من المصدر؛*الوقاية 

 *تنظيم فرز النفايات وجمعها ونقلها ومعالجتها؛
*تثمين النفايات بإعادة إستعمالها أو برسكلتها أو بكل طريقة تمكن من الحصول بإستعمال تلك 

 النفايات على مواد قابلة إلعادة اإلستعمال أو الحصول على الطاقة؛
 لعقالنية للنفايات؛*المعالجة البيئية ا

*إعالم وتحسيس المواطنين باألخطار الناجمة عن النفايات وآثارها على الصحة والبيئة، وكذلك 
 التدابير المتخذة للوقاية من هذه األخطار والحد منها أو تعويضها.

على إنشاء مخطط وطني لتسيير النفايات الخاصة، والذي يتضمن وفق المادة   12كما نصت المادة 
 على مايلي:  13

 *جرد كميات النفايات الخاصة ال سيما الخطرة منها المنتجة سنويا على مستوى التراب الوطني؛

                                                 

 . 233-230ص :  ص ،2006 ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، البيئة واألمن،، فؤاد حجري (  1)
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*الحجم اإلجمالي لكمية النفايات المخزنة مؤقتا وكذا تلك المخزنة بصفة دائمة مع تحديد كل صنف 
 منها؛

 *المناهج المختارة لمعالجة كل صنف من أصناف النفايات؛
 واقع والمنشئات المعالجة الموجودة؛*تحديد الم

*اإلحتياجات فيما يخص قدرة معالجة النفايات مع األخذ بعين اإلعتبار القدرات المتوفرة وكذا 
األولويات المحددة إلنجاز منشئات جديدة مع مراعاة اإلمكانيات اإلقتصادية والمالية الضرورية 

 لوضعها حيز التطبيق.
 المتعلق بتهيئة االقليم وتنميته المستدامة:      2001ديسمبر 12 المؤرخ في 01/20قانون رقم -3

التوجيهات واألدوات المتعلقة بتهيئة اإلقليم، والتي من  01تحدد أحكام هذا القانون حسب المادة 
 (1)طبيعتها ضمان تنمية الفضاء الوطني تنمية منسجمة ومستدامة على أساس :

 تنمية من هذا النوع؛ *االختبارات اإلستراتيجية التي تقتضي
 *السياسات التي تساعد على تحقيق هذه اإلختبارات؛

 *تدرج أدوات تنفيذ سياسة تهيئة اإلقليم وتنميته المستدامة.
من هذا القانون على أن الدولة هي التي تبادر بالسياسة الوطنية لتهيئة اإلقليم  02ونصت المادة 

اسة باإلتصال مع الجماعات اإلقليمية في إطار وتنميته المستدامة وتديرها، وتسير هذه السي
إختصاصات كل منها، وكذلك بالتشاور مع األعوان اإلقتصاديين واإلجتماعيين للتنمية كما يساهم 

 المواطنون في إعداد هذه السياسة وتنفيذها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
 :  04المستدامة وفقا للمادة وأهداف هذه السياسة الوطنية لتهيئة اإلقليم وتنميته 

 *تنمية مجموع اإلقليم الوطني تنمية منسجمة على أساس خصائص ومؤهالت كل فضاء جهوي؛
 *خلق الظروف المالئمة لتنمية الثروة الوطنية والتشغيل؛

 *تساوي الحظوظ في الترقية واإلزدهار بين جميع المواطنين؛ 
التنمية ووسائلها بإستهداف تخفيف  مقاليم لدعائ*الحث على التوزيع المناسب بين المناطق واأل

 الضغوط على الساحل والحواضر والمدن الكبرى وترقية المناطق الجبلية والهضاب العليا والجنوب؛
*دعم األوساط الريفية واألقاليم والمناطق والجهات التي تعاني صعوبات وتفعيلها من أجل إستقرار 

 سكانها؛ 
 ضرية وترقية الوظائف الجهوية والوطنية والدولية للحواضر والمدن الكبرى.       *إعادة توازن البيئة الح

قتصاديا وتثمينها؛  *حماية الفضاءات والمجموعات الهشة إيكولوجيا وا 
 والسكان من األخطار المرتبطة بالتقلبات الطبيعية؛ م*حماية األقالي

                                                 

 . 266-264ص:  ، صسبق ذكرهمرجع ، فؤاد حجري  (  1)
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 والطبيعية والثقافية وحفظها لألجيال القادمة. *الحماية والتثمين والتوظيف العقالني للموارد التراثية 
 فتنص على أدوات تهيئة اإلقليم وتنميته المستدامة وهي :  07أما المادة 

*المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم الذي يترجم بالنسبة لكافة التراب الوطني، التوجيهات والترتيبات 
 ة اإلقليم وتنميته المستدامة؛اإلستراتيجية األساسية فيما يخص السياسة الوطنية لتهيئ

، يترجم بالنسبة قليموافق مع المخطط الوطني لتهيئة اإلالمخطط التوجيهي لتهيئة السواحل الذي بالت*
للمناطق الساحلية والشريط الساحلي للبالد الخاصة بالمحافظة على الفضاءات الهشة والمستهدفة 

 ؛وتثمينها
 حة التصحر؛*المخطط التوجيهي لحماية االراضي ومكاف

*المخططات الجهوية لتهيئة اإلقليم التي تحدد بالتوافق مع المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم التوجيهات 
 والترتيبات المتضمنة في المخطط الوطني لتهيئة الساحل؛

*مخططات تهيئة اإلقليم الوالئي التي توضح وتثمن، بالتوافق مع المخطط الجهوي لتهيئة اإلقليم 
 تيبات الخاصة بكل إقليم والية، في مجال ما يأتي، على الخصوص :المعني التر 

 تنظيم الخدمات العمومية؛-
 مساحات التنمية المشتركة بين البلديات؛-
 البيئة؛-
 السلم الترتيبي والحدود المتعلقة بالبيئة الحضرية؛-
ة االقاليم المخططات التوجيهية لتهيئة فضاءات الحواضر الكبرى التي تحل محل مخططات تهيئ-

 الوالئية لفضاءات الحواضر الكبرى المحددة في المخطط الوطني لتهيئة االقليم.
 
 
 
 
 
 
والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  2003جويلية  19المؤرخ في  03/10قانون رقم   -4

 المستدامة:
 (1)  منه على ما يلي: 02حيث تنص المادة 

 سيير البيئة؛*تحديد المبادئ االساسية وقواعد ت

                                                 

 . 297-295ص :  ، صسبق ذكرهمرجع ، فؤاد حجري (  1)
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 *ترقية تنمية وطنية مستدامة بتحسين شروط المعيشة، والعمل على ضمان إطار معيشي سليم؛
 *الوقاية من كل أشكال التلوث واألضرار الملحقة بالبيئة، وذلك بضمان الحفاظ على مكوناتها؛

 *إصالح االوضاع المتضررة؛
ية المتوفرة وكذلك إستعمال التكنولوجيا األكثر *ترقية االستعمال اإليكولوجي العقالني للموارد الطبيع

 نقاء؛
 *تدعيم اإلعالم والتحسيس ومشاركة الجمهور ومختلف المتدخلين في تدابير حماية البيئة؛

 فتنص على المبادئ العامة التالية:  03*أما المادة 
 مبدأ المحافظة على التنوع البيولوجي؛-
 مبدأ عدم تدهور الموارد الطبيعية؛-
 أ االستبدال حيث يكمن إستبدال عمل مضر بالبيئة بآخر يكون أقل ضررا عليها؛مبد-
مبدأ االدماج حيث يكمن دمج الترتيبات المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة عند إعداد -

 المخططات؛
أحسن  لمبدأ النشاط الوقائي وتصحيح األضرار البيئية واألولوية عند المصدر، وذلك بإستعما-
 لتقنيات المتوفرة وبتكلفة إقتصادية مقبولة؛ا
مبدأ الحيطة إذ يجب أال يكون عدم توفر التقنيات نظرا للمعارف العلمية والتقنية الحالية سببا في -

 تأجيل إتخاذ التدابير الفعلية والمناسبة؛
 مبدأ الملوث الدافع؛-
بحالة البيئة والمشاركة في مبدأ اإلعالم والمشاركة بحيث يحق لكل شخص في أن يكون على علم -

 اإلجراءات المسبقة عند إتخاذ القرارات التي قد تضر بالبيئة؛
وتشير المادة الرابعة الى أن " الجزائر تسعى من خالل التوفيق بين تنمية إجتماعية وتنمية إقتصادية 

يال المستقبلية حاجات األجيال الحاضرة واألج ةمع مراعاة الجوانب البيئية في إطار تنمية تضمن تلبي
 أي إدماج البعد البيئي لتحقيق تنمية شاملة ومستمرة ."

 منه فإن أدوات تسيير البيئة تتشكل من: 05وحسب المادة 
 هيئة لإلعالم البيئي؛-
 تحديد المقاييس البيئية؛-
 تخطيط األنشطة البيئية التي تقوم بها الدولة؛-
 نظام لتقييم اآلثار البيئية لمشاريع التنمية؛-
 تحديد لألنظمة القانونية الخاصة والهيئات الرقابية؛-
 تدخل االفراد والجمعيات في مجال حماية البيئة؛ -

  والمتعلق بالمياه: 2005غسطس أ 4المؤرخ في  02/12قانون رقم -5
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منه الى تحديد المبادئ والقواعد المطبقة إلستعمال الموارد المائية  01يهدف هذا القانون حسب المادة 
 ييرها وتنميتها المستدامة كونها ملكا للمجموعة الوطنية.وتس

: ترمي االهداف التي تدعو الى إستعمال الموارد المائية وتسييرها وتنميتها الى ضمان ما 02المادة 
 (1) يأتي :

التزويد بالمياه عن طريق حشدها وتوزيعها بالكمية الكافية والنوعية المطلوبة وذلك قصد تلبية -
كان وتربية المواشي وتغطية طلب الفالحة والصناعة والنشاطات اإلقتصادية واإلجتماعية حاجيات الس

 األخرى المستعملة للماء.
الحفاظ على النظافة العمومية وحماية الموارد المائية واألوساط المائية من أخطار التلوث عن طريق -

 السيالن في المناطق الحضرية.جمع المياه المنزلية والصناعية  وتصفيتها وكذا مياه االمطار و 
البحث عن الموارد المائية السطحية والباطنية وتقييمها وكذا مراقبة وضعيتها من الناحية الكمية -

 والنوعية.
 تثمين المياه غير العادية مهما كانت طبيعتها لتحسين المخزون المائي.-
سطحية قصد التقليص من التحكم في الفيضانات من خالل عمليات ضبط مسرى جريان المياه ال-

آثار الفيضانات المضرة وحماية االشخاص واألمالك في المناطق الحضرية والمناطق االخرى 
 المعرضة للفيضانات.

: تتمثل المبادئ التي يرتكز عليها إستعمال الموارد المائية وتسييرها وتنميتها المستدامة فيما 03المادة 
 يلي: 

طهير لتلبية الحاجيات األساسية للسكان في ظل إحترام التوازن الحق في الحصول على الماء والت-
 االجتماعي والقواعد التي يحددها هذا القانون في مجال الخدمات العمومية للماء والتطهير؛

الحق في إستعمال الموارد المائية لكل شخص طبيعي أو معنوي يخضع للقانون العام أو القانون -
وبإحترام الواجبات التي يحددها هذا القانون والنصوص التنظيمية  الخاص في حدود المنفعة العامة

 المتخذة لتطبيقه؛
اإلسترجاع الكافي لتكاليف التدخل العمومي المرتبطة بحماية الكمية والنوعية للموارد المائية واألوساط -

 المائية من خالل أنظمة األتاوي إلقتصاد الماء وحماية نوعيته؛
الماء وتثمينه بإستعمال مناهج وتجهيزات مقتصدة للمياه وكذا تعميم أجهزة  تنظيم ممارسات إقتصاد-

 عد المياه المنتجة والمستهلكة لمكافحة تسربات المياه وتبذيرها؛
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إستشارة اإلدارات والجماعات اإلقليمية والمتعاملين المعنيين وممثلي مختلف فئات المستعملين -
بإستعمال المياه وحمايتها وبالتهيئة المائية على مستوى  ومساهمتهم في التكفل بالمسائل المرتبطة

 وطني.
  (1) منها :إضافة الى العديد من القوانين 

 المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة. 17/02/2003المؤرخ في  03/11القانون رقم -
طبيعية المتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث ال 25/10/2003المؤرخ في  03/16القانون رقم -

 وبتعويض الضحايا.
المتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية  23/07/2004المؤرخ في  04/03القانون رقم -

 المستدامة.
المتعلق بالطاقات المتجددة في إطار التنمية  14/08/2004المؤرخ في  04/09القانون رقم -

 المستدامة.
لمتعلق بالوقاية من األخطار الكبرى وتسيير ا 25/12/2004المؤرخ في  04/20القانون رقم -

 الكوارث في إطار التنمية المستدامة.
المتعلق بحماية البذور والمشاتل النباتية  في إطار  06/02/2005المؤرخ في  05/03القانون رقم -

 التنمية المستدامة.
 المتعلق بالمحروقات. 28/04/2005المؤرخ في  05/07القانون رقم -
المتعلق بحماية بعض األنواع الحيوانية المهددة  15/11/2006المؤرخ في  06/15 القانون رقم-

 باإلنقراض والمحافظة عليها.
 المتعلق بالمناجم في إطار التنمية المستدامة. 01/05/2007المؤرخ في  07/02القانون رقم -
تنميتها المتعلق بحماية المساحات الخضراء و  13/05/2007المؤرخ في 07/05القانون رقم -

 المستدامة.
 باإلضافة الى المراسيم الرئاسية والتنفيذية ومن بينها:

والمتضمن إنضمام الجزائر الى إتفاقية  1980جانفي  26المؤرخ في  80/14المرسوم الرئاسي رقم -
 .1976فيفري  16حماية البحر االبيض المتوسط من التلوث المبرمة ببرشلونة في 

 الخاص بدراسة التأثير على البيئة. 1990فيفري  27المؤرخ في  90/70المرسوم التنفيذي رقم -
، يتضمن إحداث مجلس أعلى للبيئة 1994ديسمبر  25مؤرخ في  94/465مرسوم رئاسي رقم -

 والتنمية المستدامة ويحدد صالحياته وتنظيمه وعمله.
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ائر الى إتفاقية والمتضمن إنضمام الجز  1998ماي  16المؤرخ في  98/158المرسوم الرئاسي رقم -
 بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطيرة والتخلص منها عند الحدود.

، يتضمن االدارة المركزية في وزارة تهيئة 2001يناير 7المؤرخ في  01/09مرسوم تنفيذي رقم -
 اإلقليم والبيئة.
 الجوانب المؤسساتية لمعالجة مشكلة البيئة في الجزائر:  المطلب الثاني

مرحلتين هما  ىت في الجانب المؤسساتي يمكن تقسيمها الهد قطاع البيئة في الجزائر تطوراقد شل     
رة نشاء وزاإوالمرحلة الثانية وهي مرحلة ، مهمة حماية البيئة ىمرحلة تناوب هياكل االدارة المركزية عل

طلب نتناول هذه المراحل ، وفي هذا المقليم والبيئةسم وزارة تهيئة اإلإخاصة مكلفة بشؤون البيئة تحت 
براز الدور الذي تلعبه جميع  الى جانب تسليط الضوء على الهيئات المركزية والمحلية لحماية البيئة وا 

   هذه الهياكل والمؤسسات في حماية البيئة.
 الفرع االول : مراحل تطور هياكل حماية البيئة في الجزائر

في هياكله مما جعله تابعا لعدة  ر تذبذبا والإلستقراريئة في الجزائعرف اإلطار المؤسساتي لقطاع الب
  قطاعات قبل ظهور وزارة تتكفل به وقد مر القطاع البيئي بمراحل مختلفة وهي :

 مهمة حماية البيئة  ى: تناوب هياكل االدارة المركزية عل ىالمرحلة االول
البيئة كما أسندت القضايا  تميزت هذه المرحلة بتناوب عدة وزارات وأجهزة مختلفة على حماية    

البيئية الى عدة قطاعات منها الري، الغابات، الفالحة، البحث العلمي، التربية والداخلية ونلخص ذلك 
 في ما يلي : 

إنشاء المجلس الوطني للبيئة وهو هيئة مكونة من عدة لجان مختصة في ميادين مختلفة  1974*سنة 
المرسوم رقم هذه اللجنة التي تم إنشاؤها بموجب  تتكفلاحلي... ( ) الغابات، الري، البحار، التهيئة الس

قتراحات حول المكونات الرئيسية إوتقدم ، بمهام البيئة 1974 – 07 – 12في  المؤرخ 156 -74
بالتهيئة العمرانية  يضا المجاالت ذات الصلةأقتراحاتها إية للهيئات العليا للدولة وتشمل للسياسة البيئ
  (1) .جتماعيةتصادية واإلقوالتنمية اإل

ستصالح األراضي وحماية البيئة حيث تم 1977*سنة   تحويل مهمة حماية البيئة الى وزارة الري وا 
وتحويل  1977 – 08 – 15المؤرخ في  199 –77طني للبيئة بموجب المرسوم رقم حل المجلس الو 

للبيئة ضمن مخطط مديرية ثت دستح، وقد أستصالح االراضي وحماية البيئةا  وزارة الري و  ىحه اللمصا
 (2) .حتلت البيئة وألول مرة مكانة في تسمية دائرة وزاريةإالوزارة  وهكذا 

ستصالح االراضي  1981*سنة  إلغاء مديرية البيئة وتحويل مصالحها الى كتابة الدولة للغابات وا 
 49 – 81م رقم وذلك بموجب المرسو  بحيث تم تسميتها مديرية المحافظة على الطبيعة وترقيتها،

                                                 

 .  1974، 59العدد ، ج ر ، المتضمن احداث لجنة وطنية للبيئة، 156 -74رقم المرسوم  ( 1)
 .1977، 64العدد ، ج ر ، المتضمن انهاء نشاطات اللجنة الوطنية للبيئة، 119 - 77المرسوم رقم  ( 2)
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التراث الطبيعي كالحدائق  ىهذه المديرية في المحافظة عل ويكمن دور 1981- 03-23بتاريخ 
نجزت عدة مشاريع منها تهيئة أوقد ، ات والموارد البيولوجية الطبيعيةوالمجمعات الطبيعية والحيوان

 الجزائر العاصمة :ةانات في جل عواصم المدن الساحلينشاء حدائق للحيو ا  ماكن غابية للتسلية و أ
 .وهران، قسنطينة، عنابة
أسندت البيئة الى وزارة الري والبيئة والغابات حيث تم إنشاء أربع مديريات مركزية تابعة  1984*سنة 
ليها المصالح المتعلقة بحماية البيئة بعدما إضمت ، وهكذا تتكفل كل منها بجانب لحماية البيئةلها 

 12- 84ستصالح االراضي وذلك بموجب المرسوم رقم ا  للغابات و كتابة الدولة  ىكانت تابعة ال
 ىالتكفل بالمشاكل البيئية وقد توصلت ال ىوقد عملت هذه الهيئة الجديدة عل ،1984المؤرخ في عام 

و أالتلوث سواء تعلق االمر بالبحار  نشارإعداد برنامج عمل تناول العديد من التدابير للحد من إ 
 .الموارد الطبيعية ق الحضرية وكذابالمناط
تحويل االختصاصات المتعلقة بحماية البيئة الى وزارة الداخلية والبيئة وبعضها الى وزارة  1988*سنة 

صبحت كلمة بيئة ألحقت بوزارة ذات سيادة حيث أن المصالح المتعلقة بالبيئة أوالمالحظ هنا الفالحة 
  .مدرجة ضمن تسميتها الرسمية

االختصاصات البيئية الى كتابة الدولة المكلفة بالبحث العلمي لدى تحويل  1992_  1991*سنة 
المصالح كتابة الدولة للبحث العلمي مديرية ضمت كل  ىحدثت لدأ 1992في عام ف  وزارة الجامعات

تم  1993وفي عام  لوزارة الداخلية ووزارة الفالحة ليها بعدما كانت تابعةإوحولت المتعلقة بحماية البيئة 
لحاقهاي كتابة الدولة للبحث العلمي أبدورها لغاؤها إ  235–93 بوزارة الجامعات بموجب المرسوم رقم وا 

 (1) .1993 – 02 – 10المؤرخ في 
لمرة الثانية التي ا كانتإلحاق قطاع البيئة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وقد  1994*سنة 

 نشاء المديرية العامة للبيئة بمقتضي المرسوم التنفيذيإتم  حيثهذه الوزارة  ىحماية البيئة التسند فيها 
من هذه السنة من  بتداءإكبر أوقد منح قطاع البيئة عناية  1994–08–10المؤرخ في  284–94 رقم

 (2)الوزارة ومنها :  ىسندت الأخالل المهام التي 
 ؛للتلوث عرضة االوساط التي تعتبر ىالمحافظة على _ تحديد القواعد الرامية ال  
 ؛البيئة والصحة ىالصناعية والمواد الخطرة عل تبالمنشئاعداد المدونات الخاصة إ _  
 ؛_ تقنين شروط وكيفيات تخزين ونقل ومعالجة النفايات  
 ؛والمساحات الخضراء للتسليةنشاء وتطوير حدائق ا  جراء جرد للمواقع الطبيعية و إ_   

                                                 

 .   1993، 65، العدد ج ر ،ات والبحث العلمياالدارة المركزية للجامع، 235 - 93المرسوم رقم  ( 1)
  ،المتضمن تنظيم االدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة واإلصالح االداري ، 284 - 94المرسوم التنفيذي رقم  ( 2)

 .1994، 53، العدد ج ر
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و أاالوساط الطبيعية سواء نباتية  ىالمحافظة عل ىالرامية ال _ مشاركة كل الوزارات المعنية بالقواعد  
 ؛حيوانية

التمكن من تطويق ظاهرة التلوث  ىوقد شكلت هذه المحاور برنامجا واضحا يشجع المختصين عل   
 البيئة.وتوفير وسائل فعالة لحماية 

سنة عامة البيئية أنشأت كتابة الدولة المكلفة بالبيئة تشرف على السياسة ال 1999_ 1996*سنة 
 عضاءأ والمتعلق بتعيين  1996–01–05بتاريخ  01–96بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996
لبيئية السياسة ا ىتشرف عل وقد وضعت المديرية العامة للبيئة تحت وصاية هذه الكتابة التي الحكومة

 (1)وقد حددت صالحياتها فيما يلي : 
 ؛رارضاألشكال التلوث و أ_ الوقاية من كل   
 ؛شكال تدهور الوسط الطبيعيأ_ الوقاية من كل   
 ؛حترام القوانينإ ى_السهر عل  
   ؛البيئة ىالتأثير عل ىدراسات مد ى_ المصادقة عل  
 ؛التحسيس البيئيعالم والتربية و _ترقية نشاطات اإل  

 .لبيئةقليم واوهي وزارة تهيئة اإلوزارة خاصة  ىالنتقلت مهمة حماية البيئة إ 2001*سنة 
الى غاية سنة  1974بتداء من سنة إمن خالل العرض السابق لتطور مؤسسات وهياكل حماية البيئة  

ستقرار طيلة هذه أن قطاع البيئة لم يعرف اإليتضح وزارة تتولى مهمة حماية البيئة  ولأإنشاء  2001
ت متنوعة ي تشكيالالحقبة الطويلة من الزمن حيث شهد هذا القطاع فيما يتعلق باإلطار المؤسسات

البحث  ،الفالحة ،ه يكون تابعا لعدة قطاعات ) الري، الغابات، مما جعلخالل ربع قرن من الزمن
اإللحاق والحل وأضفى عليه نه تميز بالتحويل واإللغاء و ية والداخلية ( هذا مما يدل على أالترب ،العلمي
       (2)ستقرار. سمة اإل

ضفاء حالة عدم تواصل النشاط البيئي طيلة مدة إ ىي لقطاع البيئة الستقرار الهيكلعدم اإل ىدأوقد   
تطبيق سياسة بيئية  علىسلبا  ، إبتداء من منتصف السبعينات مما إنعكسعشريتين كاملتين زتتجاو 

 نطالق سياسة حقيقية في مجال البيئة من جهةالرؤى إلنوعا من عدم وضوح  وأضفىعالم واضحة الم
كما أدى عدم إستقرار اإلدارة البيئية  ،بيئية التي كانت مسطرة من جهة ثانيةهداف الوعدم بلوغ األ

وتسارع وتيرة تدهور  ثار التلوث الحضري والصناعيعدم وضوح آثار نشاطها الى تفاقم آالمركزية و 
هذا الوضع تم إستدراكه في مرحلة الحقة وذلك بإقامة الهيئات والمؤسسات الكفيلة  األوساط الطبيعية

 ية البيئة.بحما
 قامة مؤسسات وهيئات خاصة بحماية البيئةإالمرحلة الثانية: 

                                                 

 .1996، 01العدد ج ر،  ،المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 01 - 96المرسوم الرئاسي  رقم  ( 1)
 .149ص: ، مرجع سبق ذكرهأحمد ملحة،  ( 2)
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هياكل ومؤسسات فعالة تتولى مسؤولية حماية البيئة  ي دولة وجودأ تقتضي حماية البيئة في   
التمويل كذا والحفاظ عليها، وتجسيد البرامج المسطرة وهذا الى جانب توفر إطار تشريعي قوي و 

 .مويل سياسة حماية البيئةلكافي لتالضروري وا
شكال كثيرة ومتنوعة إتخذت أ على وجود هيئاتت مجهودات الجزائر في هذا اإلطار وقد أثمر 

، مرصد، معهد، حظيرة، وكلها تابعة لوزارة تهيئة على شكل مركز، وكالة وومسميات مختلفة منها ما ه
افظة عليها الى جانب الهيئات المحلية اإلقليم والبيئة كما تشارك وزارات أخرى في حماية البيئة والمح

 المتمثلة في الوالية والبلدية وسنحاول تسليط الضوء عليها جميعا فيما يلي :
 االجهزة والهيئات المتخذة على شكل وكاالت  -1
 الوكاالت الوطنية للنفايات  :والأ
ل المالي ستقالهي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية واإل 

 توضعو  وتخضع للقواعد المطبقة على االدارة في عالقتها مع الدولة، وتعد تاجرة في عالقتها مع الغير
 تحت وصاية الوزير المكلف بالبيئة ويحدد مقرها بمدينة الجزائر.

زالتهاوتكلف الوكالة بتطوير نشاطاتها وفرز النفايات وجمعها، ومعالجتها وتثمينها   طارإوتكلف في  وا 
 (1) يلي:مهامها على الخصوص بما 

 ؛_ تقديم المساعدة للجماعات المحلية في ميدان تسيير النفايات
_ معالجة المعطيات والمعلومات الخاصة بالنفايات وتكوين بنك وطني للمعلومات حول النفايات 

 ؛وتحيينه
نجاز إوكالة بالمبادرة ب_ فيما يخص نشاطات فرز النفايات وجمعها ونقلها ومعالجتها وتثمينها تكلف ال

نجازها، وتعمل على نشر المعلومات إالمشاركة في  وأنجازها ا  والمشاريع التجريبية و  واألبحاثالدراسات 
 ومشاركة في تنفيذها. وا عالمالعلمية والتقنية وتوزيعها، كما تبادر بكل ما هو برنامج تحسيس 

وتعميم التقنيات كما تسعى الى ترقية  عالموتتولى الوكالة مهمة الخدمة العمومية في مجال اإل
زالتهاوجمعها ونقلها ومعالجتها، وتثمينها  تالنفايا نشاطات فرز طبقا لدفتر شروط يحدد بقرار  وا 

  .مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية
 

 الة الوطنية للتغيرات المناخيةالوك:ثانيا
 26المؤرخ في  375 -05ستحدثت بموجب المرسوم التنفيذي رقم أة الوطنية للتغيرات المناخية الوكال 

داري مقرها الجزائر العاصمة، وتهدف الوكالة الى ترقية إ، وهي مؤسسة ذات طابع (2)2005 سبتمبر
                                                 

  ،2002، 37العدد ج ر،  ،6المادة  الى 2المادة  ،يتضمن انشاء الوكالة الوطنية  للنفايات وتنظيمها ،175-20المرسوم التنفيذي رقم (  1)
 ، يرات المناخية وتحديد مهامها وضبط كيفيات تنظيمها وسيرهايتضمن انشاء الوكالة الوطنية للتغ ،375 - 05المرسوم التنفيذي رقم (  2)

 . 2005، 67العدد  ج ر،
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ف الوكالة شكالية التغيرات المناخية في كل مخططات التنمية والمساهمة في حماية البيئة، وتكلإدماج إ
عالم والتحسيس والدراسة اإل بأنشطةطار االستراتيجية الوطنية في مجال التغيرات المناخية، بالقيام إفي 

حتباس الحراري والتكييف مع التغيرات اإل نبعاث غازإوالتلخيص في المجاالت التي لها عالقة ب
 ادية.قتصجتماعية واإلاإل التأثيراتثارها ومختلف آالمناخية والتقليص من 

من نفس المرسوم بالمساهمة في تدعيم القدرات الوطنية  6وتكلف الوكالة بهذه الصفة وفق المادة 
ت لمختلف القطاعات في ميدان التغيرات المناخية، والقيام بوضع قاعدة معطيات تتعلق بالتغيرا

المناخية وكذا تقارير دوريا تقرير حول التغيرات  بإعدادنتظام والقيام إعلى تحيينها ب المناخية والسهر
الى فهرسة كل نشاطات القطاعات المختلفة لمكافحة التغيرات  باإلضافة ،خرى ومذكرات ظرفيةأ

 في كل جرد وطني لغاز االحتباس الحراري حسب التنظيم المعمول به.  ةالمناخية والمساهم
لسهر على التعاون مع نشطة القطاعية في ميدان التغيرات المناخية واكما تقوم الوكالة بتنسيق األ

وترقية  ،سيما في مجال المحافظة على التنوع البيولوجي ومكافحة التصحرخرى الالميادين البيئية األ
  شغال المرتبطة بموضوعها والمشاركة فيها.وكل األ واألبحاثكل الدراسات 

 الوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة :ثالثا
فيفري  9 المؤرخ في 33-91المرسوم التنفيذي رقم  الوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة بموجب نشأتأ

  (2)1998فبراير  10المؤرخ في  352-98المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم ، (1)1991
وتعتبر  ،متداد للوكالة الوطنية لحماية البيئةإتحف الوطني للطبيعة والذي بدوره عادة لتنظيم المإ وهو 

اري وتقني موضوعة تحت تصرف وزير الفالحة ومقرها دإالوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع 
 .العاصمة

 االجهزة المتخذة على شكل مراكز -2
 االنتاج االكثر نظافةالمركز الوطني لتكنولوجيات :اوال
مؤرخ  262-2بموجب المرسوم التنفيذي رقم  ظافةكثر ناألنتاج اإلالمركز الوطني لتكنولوجيات  نشئأ

مركز مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وتتمتع بالشخصية ويعد ال (3) 2002وت أ 17في 
ة ويعد ويخضع المركز للقواعد المطبقة على االدارة في عالقته مع الدول ،المعنوية واالستقالل المالي
 .تحت وصاية الوزير المكلف بالبيئةيوضع المركز  ،تاجرا في عالقته مع الغير

الصناعية في  واألضرارجال حماية البيئة السيما تخفيف التلوث طار تنفيذ السياسة الوطنية في مإوفي 
كثر نقاء وتعميمه والتوعية به أج نتاإالسيما بترقية مفهوم تكنولوجيات  مصدرها، يكلف المركز
كثر نقاء ومساندتها وتزويد الصناعات بكل أنتاج إستثمار في تكنولوجيات ومساعدة مشاريع اإل

                                                 

 .1991، 7العدد  ج ر،، يتضمن اعادة تنظيم المتحف الوطني للطبيعة في وكالة وطنية لحفظ الطبيعة، 33-91المرسوم التنفيذي رقم  ( 1)
 . 1998، 84العدد  ج ر،، السابق 33- 91لتنفيذي رقم ، يعدل ويتمم المرسوم ا352- 98المرسوم التنفيذي رقم  ( 2)
 . 2002، 56العدد  ج ر،، يتضمن انشاء المركز الوطني لتكنولوجيات انتاج اكثر نقاء، 262-02لمرسوم التنفيذي رقم ا(  3)
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نتاج عبر الوصول الى جل تحسين طرق اإلأه في مسعاها من المعلومات المتصلة بصالحيات
قتضاء والعمل على تطوير اإل دكثر نقاء وبالحصول على الشهادات المرتبطة بذلك عنأتكنولوجيات 

 كثر نقاء.أنتاج إالعمل الدولي في ميدان تكنولوجيات 
  واألمن االحيائي ثانيا : مركز تنمية الموارد البيولوجية 

مركز تنمية الموارد البيولوجية  (1)2002نوفمبر  11المؤرخ في  371-2التنفيذي رقم  نظم المرسوم
، يوضع صية المعنوية واالستقالل الماليداري تتمتع بالشخإد المركز مؤسسة عمومية ذات طابع ويع

خر من آي مكان أالمركز تحت وصاية الوزير المكلف بالبيئة ويكون مقره بالجزائر ويمكن نقله الى 
 .قتراح من الوزير المكلف بالبيئةإلتراب الوطني بموجب مرسوم بناء على ا

يكلف المركز بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالنشاطات المرتبطة بمعرفة التنوع البيولوجي والمحافظة 
حصائيات المتعلقة بالحيوانات تمثل مهام المركز في جمع مجمل اإلوبهذه الصفة ت ،عليه وتقويمه

طار مخططات إالبيئية والمساهمة بالتشاور مع القطاعات المعنية في  واألنظمةت والسكنات والنباتا
  .التنمية المستدامة طارإمين الموارد البيولوجية  في تث

الحفاظ على الموارد البيولوجية الوطنية حسب بقتراح بالتشاور مع القطاعات المعنية إكما يقدم 
، ومن مهامه تشجيع تنفيذ برامج تحسيس المواطنين مول بهت المحددة في التنظيم المعالكيفيا

 ستعماله المستديم.ا  المحافظة على التنوع البيولوجي و ب
 االجهزة والهيئات المتخذة على شكل مراصد-3
 ستباقإ ،تقييم ،مراقبة لوطني للبيئة والتنمية المستدامةالمرصد ا :اوال
ويخضع المرصد  (2) 2002فريل أ 03رخ في المؤ  115-20نشئ بموجب المرسوم التنفيذي رقم أ 

للقواعد المطبقة على االدارة في عالقاتها مع الدولة ويعد  115-02من المرسوم  2بموجب المادة 
ويكلف المرصد بالتنسيق مع  ،تاجرا في عالقته مع الغير ويوضع المرصد تحت الوزير المكلف بالبيئة

 واإلحصائيلبيئية على الصعيد العلمي والتقني ا المؤسسات الوطنية والهيئات بجمع المعلومة
 .وتوزيعها وا عدادهاومعالجتها 

 يلي:طار مهامه على الخصوص بما إكما يكلف المرصد في 
  ؛الطبيعية طاألوسا_ وضع شبكات الرصد وقياس التلوث وحراسة 
 ؛ئة والتنمية المستدامة_ جمع المعطيات والمعلومات المتصلة بالبي

 ؛عالمدوات اإلأعداد إ المعلومات البيئية قصد و  ات_ معالجة المعطي
الممارسة على تلك  والضغوط لألوساط_ المبادرة بالدراسات الرامية الى تحسين المعرفة البيئية 

 نجازها.إو المشاركة في أنجاز هذه الدراسات ا  االوساط و 
                                                 

 .2002 ،74العدد  ج ر،، يتضمن انشاء مركز تنمية الموارد البيولوجية وتنظيمه وعمله، 371-02المرسوم التنفيذي رقم (  1)
 .2002، 22العدد  ج ر، ،تضمن المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامةي، 115-02رقم  المرسوم التنفيذي (  2)
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 _ نشر المعلومة البيئية وتوزيعها.
سه الوزير أما مجلس االدارة فير أ، ام ويساعده مجلس علميع دارة ويسيره مديرإيدير المرصد مجلس 

، ممثلين عن لإلحصائياتوزير وممثل الديوان الوطني الممثل عن  18و ممثله، ويتكون من أالوصي 
ن يستعين أويمكن  ،كثر تمثيالن في مجال البيئة من الجمعيات األجمعيتين ذات طابع وطني تعمال

  مناقشة مسائل خاصة. وأن يساعده في مداوالته أ تهكم كفاءدارة بكل شخص يمكنه بحمجلس اإل
 الوطني لترقية الطاقات المتجددة ثانيا : المرصد 

علق بترقية والمت 2004وت أ 14المؤرخ في  9-4ن القانون رقم م 17بموجب المادة  رصدنشئ المأ
مال ستعإرقية وتطوير هيئة وطنية تتولى توهو ، (1)طار التنمية المستدامةإالطاقات المتجددة في 

 :على أنهافي مفهوم هذا القانون هذه األخيرة وتعرف  الطاقات المتجددة،
نطالقا من تحويل إو الغازية، المحصل عليها أو الحرارية أالحركية  وأشكال الطاقات الكهربائية أ_ 

ستعمال إوتقنيات  ئيةالعضوية والطاقة الماياح والحرارة الجوفية والنفايات االشعاعات الشمسية وقوة الر 
 .الكتلة الحيوية

ة المناخ الحيوي في قتصاد معتبر في الطاقة باللجوء الى تقنيات هندسإ_ مجموع الطرق التي تسمح ب
 .عملية البناء

طار إفي  ن هذا القانون يهدف الى تحديد كيفيات ترقية الطاقات المتجددةأن نشير الى أويجب      
 (2) :الىعلى وجه الخصوص  هدفيالتنمية المستدامة كما 

 .ء الى مصادر الطاقة غير الملوثة_ حماية البيئة بتشجيع اللجو 
  .فرازات الغاز المتسبب في االحتباس الحراري إفحة التغيرات المناخية بالحد من _ المساهمة في مكا

  ._ المساهمة في التنمية المستدامة بالمحافظة على الطاقات التقليدية وحفظها
 .ستعمالهاإن مصادر الطاقة المتجددة وتعميم قليم بتثميلتهيئة اإلهمة في السياسة الوطنية _ المسا

 
 
 
 ثالثا : المرصد الوطني للمدينة  
مرصد وطني للمدينة يلحق  (3)المتعلق بالمدينة 6-6من القانون  26ستحدث المشرع في المادة إ

 االتية :مرصد الوطني للوزارة المكلفة بالمدينة ويضلع بالمهام 
 ؛_ متابعة تطبيق سياسة المدينة

                                                 

 .2004، 52العدد  ،ج ر ،المتعلق بترقية الطاقات المتجددة في اطار  التنمية المستدامة، 09-04رقم  القانون (  1)
 .2المادة  المرجع نفسه،(  2)
 .2006، 15العدد  ،ج ر ،يتضمن القانون التوجيهي للمدينة ،06-06القانون (  3)
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 ؛طار السياسة الوطنية لتهيئة االقليمإعداد دراسات حول تطوير المدن في إ -
 ؛داد مدونة المدن وضبطها وتحيينهاعإ -
 ؛نها ترقية السياسة الوطنية للمدينة على الحكومةأقتراح كل التدابير التي من شإ-
  .طار ترقية سياسة وطنية للمدينةإ جراء تقرره الحكومة، فيإمتابعة كل -
  االجهزة والهيئات وفق مسميات مختلفة -4
 الحظائر الوطنية  :اوال

، وتتوفر على تنظيم داخلي صدر طبقا للمرسوم داري إدارية ذات طابع إطنية هيئة تعد الحظيرة الو 
وذجي للحظائر المحدد للقانون االساسي النم 1983جويلية  23المؤرخ في  458-83التنفيذي رقم 

 (1).الوطنية
 ،همية خاصة ينبغي الحفاظ عليهأ ي وسط له أتتولى الحظائر المحافظة على الحيوانات وبصفة عامة 

ندثار الطبيعي التي من ثار اإلأكما تحافظ على الوسط وتحميه من كل التدخالت االصطناعية ومن 
 .ن تصيب مظهره وتركيبه وتطورهأنها أش

 ي للتكوينات البيئية ثانيا : المعهد الوطن
نشاء المعهد الوطني للتكوينات إ 2002وت أ 17المؤرخ في  263 -2تنفيذي رقم تضمن المرسوم ال 

 (2). البيئية
خصية ويعد المعهد الوطني للتكوينات البيئية مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالش

 .المعنوية واالستقالل المالي
 ويعد تاجرا في عالقته مع الغير –على االدارة في عالقته مع الدولة  لمطبقةايخضع المعهد للقواعد 

ويمكن نقله الى  ،يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالبيئة ويكون مقره في مدينة الجزائر
وتتمثل مهام ير المكلف بالبيئة وز قتراح الإتنفيذي يتخذ بناء على  خر في التراب الوطني بمرسومآمكان 

 معهد في ضمان التكوين وترقية التربية البيئية والتحسيس.ال
 
 

  توضيحي للمؤسسات والهيئات الخاصة بحماية البيئة في الجزائر شكل:  10.4الشكل رقم 
 
 
 
 

                                                 

 .1983، 31، العدد ج ر، الساسي النموذجي للحظائر الوطنيةيحدد القانون ا ،458-83المرسوم التنفيذي رقم (  1)
 .200256،العدد  ،ج ر، يتضمن انشاء المعهد الوطني للتكوينات البيئية، 263 -20المرسوم التنفيذي رقم  ( 2)

 التاالجهزة والهيئات المتخذة على شكل وكا

 الوكالة الوطنية للنفايات

 الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية
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 ماية البيئة في الجزائر.من إعداد الباحثة باالعتماد على مختلف المؤسسات والهيئات الخاصة بح المصدر:
 
 
 

 الفرع الثاني: دور الهيئات المركزية والمحلية في حماية البيئة
، غير ول عن حماية البيئة في الجزائراأل لالمسئو ينة حاليا تعتبر وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمد

 ية، الصحة، التربيةو متخصص كوزارة الموارد المائنها تعمل مع وزارات لها ذات التكليف على نحأ
وعلى هذا االساس نتناول وزارة البيئة ومهامها في المقام األول ثم نتناول باقي  الفالحة والطاقةو 

 الوزارات الى جانب البلدية والوالية بإعتبارها هيئات لها دور مهم في حماية البيئة. 

 الوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة

 االجهزة المتخذة على شكل مراكز

 االنتاج االكثرالمركز الوطني لتكنولوجيات 
 نظافة

 واألمن االحيائيمركز تنمية الموارد البيولوجية 

 زة والهيئات المتخذة على شكل مراصداالجه

  المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة
 مراقبة ،تقييم ،استباق

 وفق مسميات مختلفةاالجهزة والهيئات 

 الحظائر الوطنية

 المعهد الوطني للتكوينات البيئية

 المرصد الوطني لترقية الطاقات المتجددة

 رصد الوطني للمدينةالم
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 الوزارة المسؤولة عن حماية البيئة :  
ل بقطاع البيئة تسمى وزارة تهيئة االقليم والبيئة بموجب المرسوم إن ظهور أول وزارة خاصة تتكف

التنفيذي الذي يتضمن تنظيم االدارة المركزية في وزارة تهيئة االقليم والبيئة، وذلك نتيجة لضرورة وجود 
البيئية بالكثير من  هتماماتإقتران اإلمثل هذه الوزارة وعدم إلحاق هذا االختصاص بوزارات أخرى رغم 

، وقد تم تعديل تسميتها عدة مرات حيث سميت خرى كالموارد المائية مثالقطاعات اإلقتصادية األال
على التوالي وزارة التهيئة العمرانية والبيئة وكذلك وزارة اإلقليم والبيئة ثم وزارة اإلقليم والبيئة والسياحة 

و إستقالل قطاع البيئة بوزارة خاصة وسميت مؤخرا بوزارة الموارد المائية والبيئة إال أن االمر المهم ه
بها تمت هيكلتها في مديريات مركزية تضم مديريات فرعية نوضحها من خالل الهيكل التنظيمي إلدارة 

 وزارة البيئة في الجزائر التالي :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الهيكل التنظيمي إلدارة  وزارة البيئة في الجزائر : 11.4رقم شكل              
 
 
 
 

 ية الفرعية للميزانية والمحاسبةالمدير 

 المديرية العامة للمستخدمين

 المديرية الفرعية للصندوق الوطني للبيئة

 

رة 
الدا

رية ا
مدي

ل
سائ

والو
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 ،81العدد  ،ج ر ،يتضمن تنظيم االدارة المركزية في وزارة التهيئة العمرانية والبيئة ،الوزاري المشترك  القرار :المصدر
 .  17ص: ، 2003
من خالل بعض مديرياتها ويمكن أن نتناول دور الوزارة ومهامها في مجال حماية البيئة وصيانتها      

  (1) والمهام الموكلة إليها والمتمثلة فيما يلي:
 المديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة وتكلف بما يأتي:  

 .ظيمية المتعلقة بحماية البيئةعداد النصوص التشريعية والتنإ _ تساهم في 
ط الصناعي وث واالضرار في الوسالتشخيص والوقاية من التل وأبحاث_ تبادر بإعداد كل الدراسات 

 .والحضري وتساهم في ذلك
 ._تضمن رصد حالة البيئة ومراقبتها

 .رات والرخص في مجال حماية البيئة_تصدر التأشي
 .خطر والدراسات التحليلية البيئية_ تدرس وتحلل دراسات التأثير في البيئة ودراسات ال

 .البيئةالتوعية والتربية في مجال عمال أ _ تقوم بترقية 
                                                 

 .251، ص: سبق ذكرهمرجع فؤاد حجري، (  1)

 المديرية الفرعية لإلعالم وبنك المعلومات         

 المديرية الفرعية للتربية والتكوين والتوعية         

 رية الفرعية للنشاط الدوليالمدي              
 

ربية 
رية الت

مدي

ل 
البيئية والعم

ي
الدول

 

 المديرية الفرعية للدراسات والتأثير والرخص

 المديرية العامة للمتابعات والمنازعات

 المديرية الفرعية للمراقبة البيئة

 

ق 
طبي

رية ت
مدي

ظيم
التن

 

 ةالمديرية الفرعية لألنواع والمناطق المحمي

 المديرية الفرعية للمحافظة على التربة

 المديرية الفرعية  لحماية الموارد الطبيعية  

رية 
مدي

ى 
عل

ظة 
حاف

الم

ي
حيو

ع ال
التنو

ي 
طاء النبات

والغ
 

 المديرية الفرعية للمدينة والبيئة الحضرية

 المديرية الفرعية للبيئة الصناعية

 لتقنية الكبرى المديرية الفرعية لألخطار الكبرى وا

 

رية الوقاية 
مدي

ث 
ن التلو

م

ر
را

ض
أل
وا
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  .طار المعيشياية الصحة العمومية وترقية اإل_ تساهم في حم
  ._ تصمم وتضع بنك المعطيات المتعلقة بالبيئة

 (1)مديريات :  5وتضم 
 وهي:وتضم بدورها ثالث مديريات فرعية  الحضرية:_ مديرية السياسة البيئية  1
  .ية للنفايات المنزلية وما شابههاالمديرية الفرع  *   
 .المديرية الفرعية للتطهير الحضري  *   

 .ونوعية الهواء والتنقالت النظيفةالسمعية والبصرية  لألضرارالمديرية الفرعية  *   
 وهي:ربعة مديريات فرعية أوتضم  الصناعية:لسياسة البيئية _ مديرية ا 2
 .رعية للمنتجات والنفايات الخطيرةالمديرية الف *   
  .للمنشآت المصنفةلمديرية الفرعية ا *   
 .ثمين النفايات والمنتجات الفرعيةالمديرية الفرعية للتكنولوجيات النظيفة وت *   
 .الصناعية واألخطارزالة التلوث الصناعي إالمديرية الفرعية لبرامج  *   
 ية والساحل والتغيراتالتنوع البيولوجي والوسط الطبيعي والمجاالت المحم ى_ مديرية المحافظة عل 3

 وهي :ربعة مديريات فرعية أوتضم ، المناخية
  .الساحل والوسط البحري والمناطق الرطبة ىالمديرية الفرعية للحفاظ عل *   
 .المنظومات البيئية الجبلية والسهبية والصحراوية وتثمينها ىالمديرية الفرعية للحفاظ عل *   
  .مية والتراث الطبيعي والبيولوجيالمديرية الفرعية للمواقع والمناظر والمجاالت المح *   
  .المديرية الفرعية للتغيرات المناخية *   
 هما: مديريتين فرعيتينوتضم  البيئية:_ مديرية تقييم الدراسات  4
 .المديرية الفرعية لتقييم دراسات التأثير *   
  .خطر والدراسات التحليلية البيئيةالمديرية الفرعية لتقييم دراسات ال *   
 :هما وتضم مديريتين فرعيتين بية والتوعية البيئية والشراكة _ مديرية التر  5
 .لفرعية للتوعية والتربية البيئيةالمديرية ا *   
 .جل حماية البيئةألشراكة من المديرية الفرعية ل *   

 :وزارة الصحة والسكان 
التي  واألوبئةن من االمراض من خالل حماية المواط، الصحة بدور فعال في حماية البيئةتقوم وزارة 

دورها في  ويتجسد، التي تعصف بعنصر من عناصر البيئةتلوثات لثر لأو أتكون في االغلب نتيجة 
   .(1)هتمام بتوفير بيئة صحية ونظيفة للمواطنهذا المجال من خالل اإل

                                                 

 .251، ص: مرجع سبق ذكرهفؤاد حجري، (  1)



  مشكلة البيئة يف اجلزائر من منظور إقتصادي مشكلة البيئة يف اجلزائر من منظور إقتصادي الفصل الرابع                                     جوانب أساسية ملعاجلة الفصل الرابع                                     جوانب أساسية ملعاجلة 
 

- 220 - 

 

مام االزدياد أ، خاصة هم بما كانة والسكان مع وزارة البيئة من األويعتبر تعاون وزارة الصح     
، وهذا ينبني عليه ضرورة تقديم شوائية وكثرة المشروعات الصناعيةالسكاني وزيادة المناطق الع

من آالخدمات الصحية مع المتطلبات الصحية للسكان كما تمنح الحوافز البيئية عن كل تخلص 
 (2) .للمخلفات الطبية

 :وزارة الموارد المائية 
ويتجسد  ،لمائية دور كبير في مجال حماية البيئة وخاصة عنصر الماءيقع على عاتق وزارة الموارد ا

 التلوث.هذا االهتمام من خالل حماية المسطحات المائية والمياه الجوفية من 
قامةتوزيع مياه الري والشرب  حكاما  و هداف الوزارة ضبط أ ومن  وتشغيل وصيانة الخزانات وشبكات  وا 

والحفاظ على  ،مثل للموارد المائيةدام األستخلغرض اإل وتحسين وتطوير طرق الري  الري والصرف
هدافها المذكورة جملة من االختصاصات من أ ن التلوث وتمارس الوزارة لتحقيق نوعية المياه وحمايتها م

في  ةقليمية والعربية والمنظمات غير الحكومية المتخصصا التنسيق مع المنظمات الدولية واإلضمنه
  .يةالموارد المائية والبيئ

  :وزارة الفالحة والتنمية الريفية
، وحماية ية والنباتيةيوانحوالثروة ال دارة االمالك الغابيةإتتولى هذه الوزارة مهام تقليدية مرتبطة بتسيير 

عادة التشجير المكثف، صيانة وتوسيع إ عمال أ الى  باإلضافة، نجراف والتصحرالسهوب ومكافحة اإل
مة الهياكل الفالحية اقإوكذلك  ،حراوي ومحاربة التصحراالطلس الصزمة الخضراء حول مرتفعات حاأل

، وتطوير ممارسات فالحية زنامة تقليدية لهاوالمتعاملين الفالحين مع المتغيرات المناخية مع وضع ر 
  .عملية جديدة

 :وزارة الصناعة  
نية ات والتشريعات القانو على البيئة فقد حددت التنظيم التصنيعالسلبية التي تشكلها حركة  لآلثارنظرا 

الصناعي  لألمنالعامة  القواعدنه تتولى في مجال البيئة سن أ، على المنظمة لمهام وزارة الصناعة
حدث مكتب رئيس دراسات مكلف أحماية البيئة، وتدعيما لهذه المهام فقد بو  هبيق التنظيم الخاص بوتط

 .لحماية الصناعيةالجودة وا، ضمن مديرية المقاييس و الصناعي واألمنبحماية البيئة 
نتاجية صناعية وكيفية تطوير العمليات اإلكما تقوم الوزارة من خالل هيئة التصنيع بدراسة العمليات ال

كذلك  ،نتاجية المختلفةستخدام المياه بداخل الوحدات اإلإ وا عادةبغرض الحد من الفاقد الصناعي 
ستبدال المواد الخام التي ينتج ا  دنى للبيئة و التلوث األية ذات نائية الوطيدراسة المواد الصناعية والكيم

 (3).و سرطانية في البيئة المستقبلة لهذه النفايات الصناعيةأسامة  دتصنيعها مواعن 
                                                                                                                                                    

 . 227 :، ص2009، دار النهضة العربية، القاهرة، الحماية االدارية للبيئة، عيد محمد العازمي(  1)
 . 305ص:، 1991االردن،، دار الشروق، البيئة والصحة العامة ،حسان علي محاسنةإ(  2)
 .305:، صمرجع سبق ذكره ،الدين زنكنهاسماعيل نجم (  3)
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 :وزارة الطاقة والمناجم  
الى مهامها الخاصة المشاركة في الدراسات المتعلقة بالتهيئة  باإلضافةتتولى وزارة الطاقة والمناجم 

تؤدي  فإنهاقتصادي الذي تكتسيه الطاقة في المجال اإلورغم الطابع الحيوي  ،انية وحماية البيئةالعمر 
ن الجزائر تعتبر من بين أنعكاسات سلبية مباشرة على البيئة الطبيعية في الجزائر خاصة و إحداث إالى 

 .اقة وترشيدهالة وطنية لتطوير الطول وكاأنشاء إجل ذلك تم أ، من كبر الدول المنتجة للبترولأ
 :وزارة الثقافة  

 ة التراث الثقافي الوطني ومعالمه، وتتولى حمايحماية البيئة الثقافية وتقويمها تعمل هذه الوزارة على
وتشمل الوزارة على عدة مديريات من بينها مديرية التراث الثقافي التي تتكون بدورها من المديرية 

الوطنية )حظيرة الهقار  الفرعية للمتاحف والحظائرمديرية ، والالتاريخية واآلثارالفرعية للمعالم 
ة المعالم والنصب وحماي لآلثارثار دعمت الوزارة بالوكالة الوطنية اآل ميةهأل، ونظرا ي(والطاسيل

حصاء إثار والمواقع التاريخية والتي تتولى متخصصة في تصنيف اآل هيأة نشأتأالتاريخية كما 
 .لتاريخية عبر مختلف واليات الوطنمواقع اثار والوتصنيف قائمة من اآل

 والعمران:وزارة السكن  
تلعبه في  بدور كبير في التقليل من خطر التلوث عن طريق الدور الذي تساهم وزارة السكن والعمران

صدار القرارات والتشريعات التي تنظم سالمة إويدخل ضمن مسؤولية الوزارة ، مجال التخطيط العمراني
شتراطات الخاصة عن دراسة ومتابعة اإل مسئولةنية من مساكن وحدائق ومرافق لذلك فهي البيئة السكا
م تجارية محدد لكل نوع منها االشتراطات الواجب أم صناعية أبنية سواء كانت سكنية نواع األأبمختلف 

لبناء و ضمانات صحية واجب مراعاتها في تصميم اأو تهوية أنارة إو أمنية أتوفرها فيها سواء كانت 
 (1).على الصحةحفاظا 

اية البيئة من خالل دور الجماعات المحلية في حم رق الى دور وزارة الداخليةسنتط: وزارة الداخلية 
 إذ تتولى الجماعات المحلية مهام حماية البيئة من خالل ما يلي: )البلدية والوالية(

في مجال حماية البيئة وحماية  البلدية مهامتتمثل في مجال حماية البيئة:  صالحيات البلدية -1
 يلي : ما الغابات في

 (2) في:والتي تتلخص  صالحيات البلدية في مجال حماية البيئة *
 .كافحة االمراض الوبائية والمعدية_ م

  ._ القيام بعمليات التطهير
 ._ جمع القمامة بصفة منتظمة

                                                 

 .201:، صمرجع نفسهال ( 1)
 .مرجع سبق ذكره، 123المادة ، 10 -11القانون رقم (  2)
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 ._ صرف المياه المستعملة ومعالجتها
 .قلها ومعالجتها_ جمع النفايات الصعبة ون

 .والمؤسسات المستقبلة للجمهور واألماكن_ الحفاظ على صحة االغذية 
 ._ صيانة طرقات البلدية

 :تتمثل في ما يلي صالحيات البلدية في مجال حماية الغابات * 
 .نجاز وتطوير المساحات الخضراء داخل المراكز الحضريةإ_ 

 .البيئة التي يعيش فيها المواطن_ العمل على تهيئة غابات الترفيه قصد تحسين 
 .نجاز برامج مكافحة االنجراف والتصحرإ_ 

ية عمل يرمي الى حماية الغابات وتطوير الثروة الغابية والمجموعات النباتية الطبيع بأي_ القيام 
 .وحماية االراضي وكذا النباتات

ئي في مجال البيئة الي الو ومن بين مهام المجلس الشعبصالحيات الوالية في مجال حماية البيئة: -2
  :نذكر

 تنفيذه._ مشاركته في تحديد مخطط التهيئة العمرانية ومراقبة 
عمال أ وبئة والسهر على تطبيق عمال الوقاية من األأ في كل سيق مع المجالس الشعبية البلدية _ التن

 .ستهالكبطة بمراقبة وحفظ الصحة ومواد اإلنشاء هياكل مرتإالوقاية الصحية وتشجيع 
ستصالحها ا  باتية الطبيعية وحماية االراضي و والمجموعات النالغابات وتطوير الثروة الغابية  _ حماية

 .وكذلك حماية الطبيعة
 .الطبيعية والحيوانية ومراقبة الصيد البحري ومكافحة االنجراف والتصحر الحظائر_ العمل على تهيئة 

حدى إو أفي حماية البيئة  وأهدافهالوزارات ن تناولنا فيما سبق دور مجموعة من هياكل اأ وبعد 
رية مكانيات مادية وبشإهمية هذا الدور بسبب ما تملكه تلك الوزارات من أ ساسية ومدى عناصرها األ

فيما بينها في تصال ن هناك نقص في التنسيق واإلأ إالتجاه البيئة إتساعدها على النهوض بمهامها 
 .مجال حماية البيئة

 بع:الفصل الرا الصةخ

تم التطرق إليه من الجوانب القانونية واالقتصادية والتثقيفية وكل  من خالل هذا الفصل وما        
نتهجتها الجزائر لحماية البيئة ومعالجة مشاكلها، يتضح جليا أنها لم تدخر أي جهد في إاآلليات التي 

قامة الكثير من  سبيل تحقيق ذلك وتتمثل ثمار مجهوداتها في إصدار كم هائل من القوانين وا 
 .المؤسسات والهياكل التي تتولى مهمة حماية البيئة
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بهذه المجهودات عتماد الضرائب والرسوم البيئية وقد مست وكذلك إطالق اآلليات اإلقتصادية البيئية بإ 
 قتصادية كقطاع النقل والصناعة والطاقة والموارد المائية وكافة المجاالت كالنفاياتجميع القطاعات اإل

 وتلوث الهواء. 
عتبارات عديدة أهمها كثرة النصوص القانونية الجزائر رغم أهميتها غير كافية إلوتعد مجهودات    

وأيضا فشل المؤسسات والهياكل المعنية بحماية البيئة بسبب عدم وجود  ،وعدم مالءمتها وعدم تنفيذها
ة النظام الجبائي البيئي وعدم قدرته على إضافة الى عدم فعالي ،التنسيق بينها وعجزها عن القيام بدورها

ستمرار وجود مشكلة البيئة في الجزائر وهي تتفاقم وتزداد سوءا حقيق أهدافه ونستدل على كل ذلك بإت
والمناخية التي تميزها كهشاشة األنظمة البيئية خاصة في ظل الظروف الطبيعية  ،في بعض جوانبها

إضافة الى الضغوطات البشرية نتيجة زيادة السكان  ،المناخية رتفاع درجة الحرارة والتغيراتوتوقعات إ
وساط الطبيعية ومشاكل ى الموارد الناضبة والضغط على األعنه من زيادة الطلب عل بوما يترت

متالك رؤية واضحة وتصور صحيح لمواجهة التحديات على الجزائر إ بالتوسع الحضري وهو ما يتوج
الوضاع البيئية وتتبع حالة األوساط الطبيعية واألنظمة البيئية من خالل رصد ا البيئية المطروحة

صدار تقارير دورية عنها مع إعتماد آليات إقتصادية أخرى كالمحاسبة البيئية والمراجعة البيئية كآلية  وا 
لحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، كما أنه من المهم الثبات على النتائج التي حققتها في 

ختلفة كالتقدم المحرز في مجال تعبئة الموارد المائية والربط بالشبكة العمومية للتطهير والذي مجاالت م
مشكلة البيئة تتغير مع الزمن ومن قطاع الى آخر ووفق عوامل ، خاصة وأن 2012سنة  % 87بلغ 

ة كما يجب بذل مجهودات أكثر في جوانب أخرى كإعادة تدوير النفايات مع ضرور  كثيرة ومتغيرة،
تفعيل القوانين ودفع المؤسسات والهياكل المسؤولة عن حماية البيئة ألداء مهمتها وتحقيق نتائج 

  .ملموسة ومساهمتها بشكل فعال في حل مشكلة البيئة في الجزائر



 

 خاتمة
ويعد علم  ،الفروع العلمية ىهتمام الباحثين في شتا لقد حظيت المشاكل البيئية المختلفة بالدراسة و      
نواع المشكلة البيئية دون أقتصاد أحد أهم هذه العلوم فجاءت المواضيع التي تناولتها منصبة على اال

 .تركة وعالقتها الوطيدة باالقتصاداالهتمام بجذورها المش
نها معوق ومعرقل للتنمية ألنها بحاجة الى الحماية وذلك يعطل أوفي الماضي كان ينظر للبيئة على  

سات، ويعرقل تقدمهم نحو تحقيق التنمية االقتصادية والنمو االقتصادي جهود الحكومات والمؤس
عتبارات البيئية واآلثار الخارجية لألنشطة االقتصادية والتي اهية االقتصادية، فأهملت بذلك اإلوالرف

تؤثر سلبا على البيئية إال أن هذه النظرة تغيرت عندما تفاقمت حدة المشاكل البيئية وبرزت آثارها 
يرة فأصبحت تهدد االقتصاد بنفاذ الموارد ونضوبها كما تدهورت االوساط الطبيعية وعجزت عن الخط

صحة االنسان تؤثر على تدوير المخلفات التي تلقي فيها بكميات وأحجام هائلة تحمل مخاطر كثيرة 
 . وتهدد بفناء الكون 

بحت البيئة ومشكالتها من أهم حيث أصهتمام متزايد بالمشاكل البيئية إ هناك فقتنا الحالي أما في و  
قليمية وعالمية  ويظهر ذلك من خالل المؤتمرات العالمية القضايا المعاصرة التي لها أبعاد محلية وا 

التي تدور حول الكثير من القضايا البيئية الراهنة، والمجهودات التي تبذل إليجاد الحلول لها والتعاون 
، فإستحوذت على إهتمام الوسائل واألدوات لتحقيق ذلك هذه المشاكل باستخدام مختلف ثارآلمواجهة 

الدول والحكومات واالفراد ومتخذي القرار والباحثين والمختصين في جميع التخصصات والفروع العلمية 
رزت ضرورة وعلى رأسها علم االقتصاد، حتى أن هناك فرع حديث النشأة هو االقتصاد البيئي وهكذا ب

قيق أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في حماية البيئة والحفاظ على الموارد بتح إيجاد اآلليات الكفيلة
وفي خضم كل ذلك تزايد إهتمام الجزائر بالبيئة  ،الناضبة وتقليل االثار الخطيرة لمشكلة البيئة

تها ومشكالتها بجميع جوانبها وآثارها وآليات التحكم والسيطرة عليها وحاولت إدراج البعد البيئي في تنمي
على غرار جميع دول العالم تدهور  أنها تشهدو  واإلهتمام بحماية بيئتها لتحقيق تنمية مستدامة خاصة

نهيار لألوساط الطبيعية  األنظمة البيئية المكونة لها، من تربة وهواء وماء وعليه تمت في هذا العمل وا 
ستنزاف الموارد المائية إء، مشكلة تلوث الهوا هيدراسة وتحليل أهم المشاكل البيئية في الجزائر و 

ثار على التنوع الحيوي والبيولوجي، مشكلة آعنه من  وتلوثها، تدهور التربة وتصحرها وما ينجر
 ومحاولة االشارة الى آثارها االقتصادية. النفايات
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في نهاية هذا البحث وبعد دراسة مشكلة البيئة في الجزائر من منظور اقتصادي توصلنا الى       
 من النتائج جاءت نتيجة اإللمام بالجوانب النظرية للموضوع من مفهوم البيئة، مصادرها مجموعة

وتطورها ثم عرض مختلف آليات معالجة المشاكل البيئية والتعامل معها من أجل تحقيق التنمية 
المستدامة التي تقتضي إدراج البعد البيئي الى جانب البعد االقتصادي واالجتماعي، وفي األخير 

ستنزاف الموارد تن اولنا مشكلة البيئة في الجزائر من خالل تسليط الضوء على تلوث الهواء والتربة وا 
قتصادية المترتبة عن المائية وتلوثها إضافة الى مشكلة النفايات في الجزائر مع االشارة الى اآلثار اال

 . هذه المشاكل
المعتمدة لبلوغ أهداف حماية البيئة من أجل  وبعدها تعرضنا لمعالجة مشكلة البيئة في الجزائر واآلليات

تحقيق تنمية مستدامة ونجدها بذلت مجهودات كبيرة في هذا الصدد تمثلت في تدعيم الجوانب القانونية 
قامت العديد من المؤسسات والهياكل التي تتولى مسؤولية حماية البيئة وتمويلها وا عتمدت  والتشريعية وا 

همها الضرائب والرسوم البيئية لتدارك االوضاع البيئة المتدهورة  على اآلليات االقتصادية من أ 
صالح األضرار التي لحقت ب  .األوساط الطبيعيةوا 

 
ختبار الفرضيات   نتائج الدراسة وا 

ي تم التوصل الى من خالل مضمون البحث ودراسة مشكلة البيئة في الجزائر من منظور إقتصاد
 :النتائج التالية

سان المتعددة إرتباطا وثيقا مع البيئة ومواردها الطبيعية، حيث تهتم العلوم _ ترتبط أنشطة االن
واالستخدامات من الموارد  ةاالقتصادية بدراسة العالقة ما بين إحتياجات ورغبات االنسان الالمتناهي

 .صدر الكثير من الضغوطات واألزماتالطبيعية المحدودة والناضبة، وهي التي عادة تعتبر م
 

تنطبق عليها  البيئة ومواردها بمجموعة من المميزات تجعلها سلعة ذات طبيعة خاصة ال_ تتميز 
 :ا وتتمثل هذه المميزات في التاليآليات السوق في تحديد أسعار الطلب عليها وعرضه

وكل فرد يستطيع وبحرية أن محدد لموجودات البيئة الطبيعية  مالك دذ ال يوجإ*البيئة سلعة عامة      
 .مثل هذه السلعسوق ل دويستهلك منها قدر ما يشاء دون دفع أي تكلفة وبالتالي ال توجيستخدم 
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*التكاليف البيئية الخارجية التي يتحملها المجتمع دون أن تظهر أو يشار إليها في حسابات      
 المنشأة أو الحسابات الوطنية االقتصادية. 

 
أثير السلبي على مكونات البيئة كية والخدمية في التستهال_ تساهم األنشطة اإلقتصادية اإلنتاجية واإل

عد تسليط الضوء على أحد هذه القطاعات وهو قطاع النقل تبين أنه مصدر رئيسي النبعاث الغازات وب
الملوثة وهو المسؤول االول عن تلوث الهواء بسبب مجموعة من العوامل منها نوع الوقود المستخدم 

عتماد على النقل الخاص، إتساع المدن، االكتظاظ وغير ظيرة، االواصفاته، قدم عمر مركبات الحوم
 ذلك.

 
موارد الطبيعية سواء من خالل الخصائص الطبيعية للجزائر خاصة فيما يتعلق باإلمكانيات وال-

غير المتجددة وكذا الظروف الطبيعية والمناخية السائدة نجد بيئة الجزائر تتميز بالثراء المتجددة أو 
تها فبالرغم من تنوع الموارد والتضاريس المختلفة والمساحة الشاسعة إال أن مردود الموارد وهشاشة أنظم

الطبيعية ال يتناسب مع ما يمكن إنتظاره من مثل هذه الخصائص الجغرافية وذلك بسبب الظروف 
عن  عبارةمن مساحة الجزائر  % 90المناخية كالجفاف وسوء توزيع الموارد على االقليم كما أن 

إضافة الى تزايد عدد السكان وسوء توزيعهم وما يحدثه من ضغوطات حادة على الموارد  حراءص
 الطبيعية وعلى قدرة الحكومات المتعاقبة لتوفير الخدمات. 

 
تنتمي الجزائر الى الدول التي تتمتع بأعلى امكانات الطاقة المتجددة في العالم حيث يجري تنفيذ -

ميغاواط من  220ت لتوليد آالرياح كما تعهدت الجزائر بتنفيذ منش مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة
 الطاقة في كل من مناطق مهاجر ونعمة وحاسي الرمل.

 

تعتمد الجزائر على تطوير الطاقات المتجددة وتهمل الحفاظ على الموارد الطاقوية الناضبة بصفة  -
 مباشرة. 

 
لمائية عن جمالي الموارد اإلنصيب الفردي من ا، حيث يقل متوسط تعاني الجزائر من ندرة المياه -

من موارد المياه المتجددة وتراوحت معدالت  %65و 47ستنزاف مابين إملم مكعب كما يتم  500
السياسات الهادفة لضمان تحقيق تماشيا مع  %95و 60المياه المستعملة ألغراض زراعية ما بين 
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سنويا  % 1,8و 1,5ي تتراوح ما بين من الغذائي وذلك في ظل تسجيل معدالت نمو سكاناأل
 .ت االستهالك في المناطق الحضريةباإلضافة الى زيادة معدال

حيث يقل نصيب الفرد الواحد من  تصنف الجزائر ضمن البلدان التي تعاني من شح شديد في المياه،-
بيرة تتمثل في متر مكعب في السنة وتواجه المياه العذبة في الجزائر تحديات ك 500المياه العذبة عن 

 العقبات  والمعوقات الطبيعية كالجفاف والبشرية والمؤسسية مما يعيق تنميتها وتهددها. 
 
في الجزائر وهذا يشير الى  % 51في وهران و %43رتفاع الفاقد من المياه في الجزائر لتصل الى إ-

 ضرورة تحسين عمليات صيانة شبكات التوزيع.
 
نوعية الهواء والتي تعد في خطر في الوقت الحاضر بسبب الجفاف  تواجه الجزائر تدهور مستمر في-

وزيادة الكثافة السكانية الحضرية مما أدى الى زيادة عامة في منطقة والعواصف الرملية الدورية في ال
ضافة الى تدني كفاءة إلنقل من أبرز عوامل تلوث الهواء مستويات التلوث وتعتبر كل من الصناعة وا

 .المركبات القديمة الستخدامرتفعة دمة والمعدالت المالطاقة المستخ
 
نبعاثات الكربون في ظل المعدالت المتزايدة لالستهالك الطاقة حيث سجلت إالزيادة في معدالت -

 .ك مساوية للمتوسط العالمي المسجلالجزائر معدالت استهال
 
على من المتوسط العالمي البالغ تعد معدالت انبعاث المواد المحمولة بالهواء المسجلة في الجزائر أ -
ضافة الى تجاوز المعيار الذي حددته منظمة إميكروغرام في المتر المكعب من تلك المواد  50

 ميكروغراما لكل متر مكعب. 20الصحة العالمية والبالغ 
 

ى تخدام الوقود المحتوي علعشر في العالم والتي ال زالت تسمح باس ى_ تعد الجزائر ضمن الدول اإلثن
 .الرصاص

 
 حيث:يضا في زيادة التلوث الضوضائي من أ_ تساهم حركة المرور 

 45ديسيبل و 70وقات النهار يبلغ أالسكنية خالل مسموح به من الضوضاء في المناطق الحد ال 
 .التي تجاوزها في جميع االوقات ديسيبل في الليل وهي المعايير
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التشريعية والقانونية يتبين وجود كم معتبر من القوانين من خالل تحليل الجوانب المتعلقة بالمنظومة  _
والمراسيم إال أن ثمارها لم تتجلي في الواقع مما يدل على قصور في محتوى هذه النصوص أو في 

 تنفيذها.

_ كثرة الهياكل التنظيمية المسؤولة عن حماية البيئة وعدم استقرارها وكثرة النصوص القانونية المتعلقة 
البيئة ومختلف القطاعات االقتصادية ذات العالقة بالبيئة ما أثر سلبا على االستقرار  بكافة جوانب

 والتعاون ما بين الهياكل والمؤسسات والقطاعات التي تشرف على حماية البيئة.
 

 يوكل إليها أداء المهام البيئية. _ صعوبة التنسيق واالنسجام بين مؤسسات الدولة التي
 
ية واالقتصادية في معالجة مشكلة البيئة في الجزائر إذ ال تزال  تشهد استمرار فشل اآلليات القانون-

ستنزافها، التصحر  بل وتشهد تزايدها في بعض تلوث الهواء، تلوث التربة، تلوث الموارد المائية وا 
 .االحيان

 
بي _ إن ظاهرة التصحر في الجزائر أصبحت قضية إستعجالية نظرا لتهديدها لمجموع المجال السه

ن المساحات المهددة بالتصحر تعادل ية عالية الجودة في البالد، حيث أالواسع، وهي المنطقة الرعو 
صالح  69% من مساحة السهوب، وعلى الرغم من مجهودات الجزائر كالتشجير وتطوير الغابات وا 

مقاومة  وضعية األنظمة البيئية للمناطق المتضررة ومشروع السد االخضر الذي يعد من أكبر مشاريع
 التصحر في الجزائر. 

وذلك بسبب االستغالل غير العقالني وعلى الخصوص ظاهرة الرعي الجائر والمتمثل في زيادة أعداد 
الماشية على مساحات ذات قدرة محدودة على إطعام هذه االعداد فيؤدي بذلك الى إختفاء عدد كبير 

الى ظاهرة الترمل التي تتعرض لها الطرق  من النباتات الرعوية وتناقص إنتاجية هذه المناطق إضافة
 .ائم وتتطلب تكلفة باهضة ألزالتهاوبشكل د

 
_مشكلة التصحر مشكلة ذات أبعاد خطيرة على المدى البعيد حيث أن تدهور االراضي يؤثر تأثيرا 

 مباشرا على اإلنتاج الزراعي والمراعي والغابات وبالتالي على االقتصاد الوطني. 
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مشكلة معقدة وليست سهلة الحل فهي تتطلب وعي كامل بأبعادها، وطبيعة التركيبة  _ مشكلة التصحر
االجتماعية لسكان المناطق المتضررة حيث يؤدي الجهل بالنظام االجتماعي واالقتصادي والرعوي الى 

 تفاقم المشكلة وليس حلها.
لكثير من مساحات _ يعد التصحر مشكلة رئيسية تؤثر في مستقبل الزراعة في الجزائر فهناك ا

 االراضي المعرضة الى هذا الخطر وتتركز معظمها بالمناطق السهبية. 
 
غير السليم من المخلفات ورميها على نطاق واسع الى نشوء حالة من التدهور  صيؤدي التخل-

اجمالي الناتج المحلي في من  %0,3وضياع الفرص االقتصادية حيث تشكل هذه الخسائر ما نسبته 
 .الجزائر

 
رغم تسجيل زيادة مطردة في معدالت جمع المخلفات الصلبة في المناطق الحضرية إال أن نسبة -

في  % 58المخلفات التي يتم التخلص منها في المكبات المكشوفة بدال من الحظائر الصحية قد بلغ 
 الجزائر. 

الضرار االقتصادية تشهد الجزائر أوضاع بيئية متدهورة لها كلفة اقتصادية معتبرة إذ قدرت كلفة ا-
 .من الناتج المحلي الخام % 5,82ب :  2009واالجتماعية لتدهور البيئة في الجزائر سنة 

 :إختبار الفرضيات حيث تبين مايليبناءا على النتائج السابقة تم 
تلوث الهواء والماء والتربة والتصحر  هيتعاني الجزائر من مشاكل بيئية كثيرة : الفرضية االولى

 .ات واستنزاف الموارد المائيةنفايوال
بالنسبة لهذه الفرضية فقد تم إثباتها حيث تواجه الجزائر جميع هذه االنواع من المشاكل البيئية كما -

 .ة أخرى كمشكلة التغيرات المناخيةأنها معنية بمشاكل بيئي
في الجزائر  نتاجية واالستهالكية والخدمية في تلوث البيئةاإل نشطةتساهم األ الفرضية الثانية:

 .سها نشاط النقلأر  ىواستنزاف الموارد الطبيعية خاصة الناضبة منها وعل
ستهالكية واإلنتاجية والخدمية في تلوث البيئة إثبات هذه الفرضية حيث تساهم األنشطة اإل لقد تم-

سي بالجزائر واستنزاف الموارد الطبيعية وقد أخذنا كمثال على ذلك قطاع النقل فهو المصدر االسا
النبعاث غازات الدفيئة وتلوث الهواء إضافة الى مشاكل أخرى كالتلوث الضوضائي نتيجة االزدحام 

 المروري. 
البيئية الطبيعية في حالة من التدهور  واألوساطحرجة  االوضاع البيئية في الجزائر الفرضية الثالثة:
 .المستمر والمتزايد
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ن معطيات وبيانات حول الوضع البيئي والتي تتسم ثبتت هذه الفرضية في ظل ما هو موجود ملقد أ-
بقلتها في بعض االحيان أو عدم حداثتها والتي تختلف من مشكلة بيئية الى أخرى كما أن تدهور 

يات المعتمدة االوضاع البيئية مستمر ومتزايد بالنسبة لألنظمة البيئية التي لم تتحسن بسبب قصور اآلل
ة وتسيير الموارد الطبيعية أو أنها تعود الى تراكمها وتزايد خرى في إدار عليها وبسبب مشاكل أ

الضغوطات من زيادة عدد السكان والتوسع الحضري كما تعود في أحيان أخرى الى عدم كفاية التمويل 
 وغير ذلك. 

 
 .لحماية البيئةوكافية تبذل الجزائر مجهودات كبيرة   :الفرضية الرابعة

حماية البيئة من أجل تحقيق التنمية المستدامة على كم هائل من  أثمرت مجهودات الجزائر في مجال-
التي تهتم بجميع جوانب البيئة وجميع القطاعات االقتصادية ذات  ةالقوانين والمراسيم والمواد القانوني

و نجحت أيضا في إقامت الكثير من الهياكل  1983العالقة بالبيئة وهذا بعد أول قانون سنة 
أين أنشأت أول وزارة خاصة بالبيئة   2001ولي مهمة حماية البيئة إنطالقا من سنة والمؤسسات التي تت

إال أن هذه المشاكل غير كافية الحتواء االوضاع البيئية فعلى سبيل المثال فإن نسبة انبعاث غازات 
لطاقوية ائي غير متحكم فيه الى جانب إستمرار استنزاف الموارد او الدفيئة في زيادة مستمرة والتلوث اله

الناضبة نظرا لالهتمام بالطاقات المتجددة التي يمكن أن تعطي ثمارها في المستقبل دون االهتمام 
 الكافي بترشيد إستخدام الطاقات الناضبة وعلى رأسها الوقود االحفوري.

 التوصيات  – 3
حدى إال أننا توصيات كثيرة جدا يمكن إدراجها إذا أخذنا بعين االعتبار كل مشكلة بيئية على توجد 

 :عامة التي تشملها جميعا في مايليسنقتصر على ذكر التوصيات بصفة 
_ ضرورة إقامة بنك للمعلومات كي يتسنى للباحثين في مختلف التخصصات دراسة مشكلة البيئة 

وحالتها تمس الكثير من  بيئةالخاصة وأن  المعطيات واألرقام والمؤشرات حول األوضاع البيئيةوتوفير 
قاعدة للبيانات أمام الباحثين  مما يسمح بوجودالت وتخص جميع القطاعات االقتصادية المجا

يجاد الحلول لها.  للمساهمة في دراسة وتحليل المشاكل البيئية وا 

_  تشكل البيئة ومواردها الطبيعية حلقة أساسية ضمن سلسلة النظام البيئي، االجتماعي واالقتصادي، 
ر بقضاياها وموضوعاتها وذلك على جميع المستويات واألصعدة، خاصة وعليه البد من االهتمام أكث

 مع تفاقم التحديات واالستخدام غير الرشيد لها ولمكوناتها.
يجب دراسة ومتابعة مشكلة البيئة في الجزائر ألنه موضوع يستدعي المزيد من الدراسة ألن المشاكل -

 البيئية تتطور عبر الزمن وهي ذات طبيعة تراكمية.
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يجب على الجزائر القيام بإصالح جبائي لتدارك النقائص المسجلة وتفعيل الضرائب والرسوم البيئية  _
واالستفادة من الدراسات التي تم إنجازها من قبل الباحثين الجزائريين مثل الدراسة التي قام بها الدكتور 

 وناس يحي بهذا الشأن على سبيل المثال.
اجعة البيئية كآلية لحماية البيئة عن طريق إرغام المؤسسات _ االعتماد على المحاسبة والمر 

على تقديم التقارير بهذا الشأن أوتحفيزها عن طريق النظام الجبائي البيئي أي بفرض  ةاالقتصادي
 الضرائب أو تقديم اإلعانات.  

ن _ اإلهتمام باالقتصاد البيئي وحث الباحثين والجامعات على الدراسات المتخصصة بهذا الشأ
 ومساعدتهم. 

_ االهتمام أكثر بتشخيص االوضاع البيئية في الجزائر وتقديمها في تقارير دورية إذ وفي حدود 
 2005و الجهد للحصول عليها فإن آخر تقرير صدر سنة اتنا الكبيرة سواء من حيث الوقت أمجهود

أي من ذلك  2007وهناك من الباحثين الذين إطلعت على بحوثهم فقد تحصلوا على تقرير سنة 
ن المشاكل ة طويلة جدا خاصة وألم يصدر أي تقرير وهي فتر  2016التاريخ الى يومنا هذا سنة 

 البيئية وآثارها تتراكم عبر الزمن مما يصعب عالجها في وقتها والسيطرة عليها. 
قتصادية إ_ إن مشكلة البيئة ومعالجتها يتطلب تظافر إرادة سياسية قوية وآليات قانونية فعالة وآليات 

مناسبة ومتنوعة ومؤسسات وهياكل قادرة على تولي مهمة حماية البيئة وبالتالي يجب أن يكون التعاون 
 واالنسجام بين هذه االطراف لتحقيق أهداف حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

 آفاق الدراسة  – 4
 :ة ومشكلتها آفاق كثيرة نذكر منهاللبحث في موضوع البيئ

احد كقطاع النقل ث في مشكلة البيئة على مستوى كل القطاعات االقتصادية مع إختيار قطاع و _ البح
 على سبيل المثال.

 لية لحماية البيئة. آهمية المحاسبة البيئية والمراجعة البيئية كدور وأ  دراسة-
 قة الناضبة._ البحث في ترشيد استخدامات الطا

 ها على البيئة.طاقة المتجددة وآثر في مواضيع ال _ البحث
ا بالدول المتقدمة واالستفادة من ليات االقتصادية لحماية البيئة ومقارنتهدراسة قياسية لفعالية اآل-

 تجاربها. 
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