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 الملخص: 
هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع االستثمار في المشاريع البيئية ومدى مساهمة جهاز القرض     

تمويلها،   في  مهمة المصغر  إشكالية  دراسة  خالل  القروض   من  طريق  عن  البيئي  التمويل  عالقة  حول  تتمحور 
الوا من  أنه  الواضح  من  بات  إذ  المستدامة،  بالتنمية  وطنية،  جب المصغرة  وقضية  هدفا  البيئة  بلغت   جعل  بعدما 

من   يتجزأ  المستدامة جزءا ال  التنمية  أبعاد  لذلك أصبحت  االختالل،  أوشكت على  البيئية حدودا حرجة  األوضاع 
ب  ومقارنتها  الحالية  الجزائرية  التجربة  وتقييم  استعراض  إلى  إضافة  والعالم،  للدولة  البيئية  السياسة  أحد انشغاالت 

لتنمية المبادرات الصديقة     2012العربية وهي إمارة دبي في إطار استراتيجيتها البيئية التي انطلقت سنة    التجارب 
 في التمويل المستدام )األخضر(. للبيئة،

على      تشجع  التي  البيئية  المشاريع  من  جملة  توجد  أنه  على  الدراسة  كشفت  الصغيرة  وقد  المقاوالت  إنشاء 
ع "الجزائر البيضاء " الذي مول بقروض مصغرة لتحسين بيئة المواطن الجزائري ليساهم  على غرار مشرو والمتوسطة 

يعتبر ضعيفا في ظل ارتفاع األصوات التي تشجعه، أما عن  في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية، إال أنه  
في تشجيعها للتمويل المستدام لكنه كان مقتصرا على الجهات الحكومية فقط في هي األخرى  إمارة دبي فقد نجحت  

ليجعلنا نقف على بعض النقائص بالنسبة للتجربتين في تمويل االستثمارات الخضراء عن طريق مرحلته األولى،  
المصغرة،   إلى  القروض  باالضافة  اإلدارية  بالعراقيل  إعادة  الذي يصطدم  السكان ألنشطة  دعم  التدوير في نقص 

 الجزائر، واقتصارها على التمويل من طرف القطاع العام ومحدوديته في القطاع الخاص فيما يتعلق بإمارة دبي. 
وقد أبدت هذه الدراسة بعض اإلقتراحات لعل أهمها تفعيل دور المجتمع المدني والربط بين جميع الفاعلين من      

وغي  والباحثين  الجمعيات  إلى  البسيط  البيئة،  المواطن  لحماية  اإليكولوجي  النظام  عن  المدافعين  من  والسعي رهم 
 الشباب   وتحّفز  الملوثة،  غير  البرامج  لتمويل  تنتصر  خضراء  بنوك  قيام  حتميةلتطوير منتجات التمويل األخضر ب

 االيجابية. بالطاقات  الصلة وطيدة مشروعات  في الخوض  على المستثمر

 
 

، تجربة الجزائر، تجربة لتنمية المستدامة، التمويل البيئيئية، القروض المصغرة، االمشاريع البي   :الكلمات المفتاحية
 إمارة دبي. 
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Abstract: 
   This study aimed to highlight the reality of investment in environmental projects and the 
extent to which the micro-credit system contributes to their financing, through an 
important problematic study that revolves around the relationship of environmental finance 
through micro-credit to sustainable development, as it become clear that the environment 
should be made a national goal and issue, after environmental conditions reached critical 
limits that are close to imbalance. The dimensions of sustainable development have 
become an integral part of the environmental policy concerns of the state and the world, as 
well as reviewing and evaluating the current Algerian experience and comparing it to one of 
the Arab experiences, the Emirate of Dubai as part of its environmental strategy launched 
in 2012 to develop environmentally friendly initiatives, in sustainable financing (green). 
    The study revealed that there are a number of environmental projects that encourage the 
establishment of small and medium-sized enterprises such as the 'White Algeria' project, 
which was financed with mini-loans to improve the environment of The Algerian citizen to 
contribute to economic, social and environmental development, but it is considered weak 
in light of the high voices that encourage it. As for The Emirate of Dubai, it succeeded in 
encouraging sustainable financing, but it was limited to government agencies only in its 
first phase, to make us stand on some shortcomings in the two experiences in financing 
green investments through microcredit, which is hampered by administrative obstacles as 
well as the lack of public support for recycling activities in Algeria, and limited to public 
sector funding and limited in the private sector in relation to the Emirate of Dubai. 
  This study has shown some suggestions, perhaps the most important of which is to 
activate the role of civil society and to link all actors from simple citizens to associations, 
researchers and other advocates of the ecosystem to protect the environment, and to seek 
to develop green finance products with the imperative of green banks winning to finance 
non-polluting programs, and motivate young investors to engage in projects that are 
relevant to positive energies. 
 Key words: 
Environmental projects, Micro Credit, Sustainable development, Environmental 
financement,  Algerian experience,  Dubai province experience.  

 



 

III 
 

 



 

IV 
 

 

 إهداء 
 

 

 

 



األشـــــــكـــال قائمة 
 

V 
 

 الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل 
 13 (1997)  5بعد مؤتمر ريو + أبعاد التنمية المستدامة ( 1-1)شكل رقم 
 17 تداخل أبعاد التنمية المستدامة ( 2-1)شكل رقم 
 33 وسائل حماية البيئة حسب المخطط الوطني للبيئة  ( 3-1)شكل رقم 
 49 مصغر العالقة بين التمويل المصغر والقرض ال ( 1-2)شكل رقم 
 56 إجراءات الحصول على القروض المصغرة ( 2-2)شكل رقم 
 59 التمويل المستدام  ( 3-2)شكل رقم 

 82 أثر الضريبة كحافز لالستثمار في تكنولوجيا تخفيض التلوث  ( 4-2)شكل رقم 

 القطاعات  بقية مع البيئةوزارة  ميزانية بين  مقارنة يبين بياني رسم ( 1-3شكل رقم )
 2014لسنة 

111 

 ( 2-3شكل رقم )
 فترة في الالبيئة  وزارةل المخصصةميزانية التسيير  تطور

(2011-  2017) 112 

 140 تصنيف النفايات الحضرية في منطقة الدراسة  ( 3-3الشكل رقم )

 152 رؤية ورسالة وقيم وزارة البيئة والمياه ( 4-3الشكل رقم )

 154 (2030-2015)مارات هيكل األجندة الخضراء لدولة اإل ( 5-3الشكل رقم ) 

 ( 6-3الشكل رقم )
 كاستراتيجية 2050 لعام للطاقة المتكاملة دبي استراتيجية

 متماسكة 
164 

 169 خارطة طريق لتعميم التمويل المستدام في دولة اإلمارات  ( 7-3الشكل رقم )

 ( 8-3الشكل رقم )
معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في امارة دبي  

(2008-2014) 175 

 ( 9-3الشكل رقم )
نفقات البحث والتطوير في االقتصاديات الرئيسية كنسبة من  

 2011الناتج المحلي اإلجمالي 
176 

 ( 10-3الشكل رقم )
تطور استهالك الموارد المحلية حسب الناتج المحلي اإلجمالي 

(PPP( في اإلمارات )2010-2000 ) 
178 



األشـــــــكـــال قائمة 
 

VI 
 

 

 ( 11-3الشكل رقم )
تطور استخدام الصلب في اإلمارات )في المنتجات النهائية( من  

 179 ( 2014 -2005الناتج المحلي اإلجمالي )

 ( 12-3الشكل رقم )
تطور انبعاثات غازات االحتباس الحراري في دولة اإلمارات لكل  

 ( 2014-1994اإلجمالي ) الناتج المحلي
180 

 ( 13-3الشكل رقم )
حاب المصلحة في اإلمارات، معدالت الوعي البيئي بين أص

2014 
182 

 ( 14-3الشكل رقم )
معدالت اتخاذ السلوك المؤيد للبيئة بين أصحاب المصلحة في 

 183 2014دولة اإلمارات، 

 ( 15-3الشكل رقم )
استهالك المياه في البلدية للفرد الواحد في اليوم في دولة 

 185 ( 2013-2008اإلمارات العربية المتحدة )

 ( 16-3) الشكل رقم
تكوين النفايات الصلبة البلدية في دولة اإلمارات العربية المتحدة  

 186 2012لسنة 

 ( 17-3الشكل رقم )
االستهالك السنوي للكهرباء من قبل الفرد في دولة  تطور

 187 ( 2013-2007اإلمارات) 

 ( 18-3الشكل رقم )
انبعاثات الغازات الدفيئة في اإلمارات )اإلجمالي   تطور

 188 (2014-1994در( )والمص

 ( 19-3الشكل رقم )
انبعاثات غازات الدفيئة في اإلمارات للفرد الواحد   تطور

(1994-2014) 189 

-2006تطور البصمة البيئية لدولة اإلمارات لكل فئة )   ( 20-3الشكل رقم )
2014 ) 189 

  - 2008ت )تطور الميزانية السنوية لوزارة البيئة في دولة اإلمارا ( 21-3الشكل رقم )
2015) 190 

 199 نموذج االقتصاد الدائري  ( 22-3الشكل رقم )

 200 ركائز نموذج االقتصاد التدويري  ( 23 -3الشكل )



الجــــداول قائمة 

VII 
 

 الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول 

مسارات االنتقال إلى االقتصاد األخضر في سياق التنمية  ( 1-1)جدول رقم 
 المستدامة

26 

 ( 1-2)جدول رقم 
األولويات المرتبطة بالمخلفات التي حددتها اإلستراتيجية البيئية  

 لتوجيه أعمال البنك لكل منطقة 
68 

 ( 2-2)جدول رقم 
السلبية لتمويل المشاريع البيئية على فرص اآلثار االيجابية و 

 العمل والتشغيل
86 

 ( 1-3)جدول رقم 
 مؤسسة لكل الملوثة النشاطات  على للرسم السنوية المبالغ

 مصنفة 
99 

 102 المحلي الناتج إجمالي من المئوية بالنسبة البيئة حماية نفقات  ( 2-3)جدول رقم 

 اإلنعاش برنامج ضمن البيئية ات القطاع في االستثمارات  حصة ( 3-3)جدول رقم 
 2004 -2001 االقتصادي

103 

 ( 4-3)جدول رقم 
  2000المبالغ االجمالية المحصلة من الرسوم البيئية من سنة  

 114 2008إلى 

 ( 5-3)جدول رقم 
الرسوم التي يعود جزء منها إلى الصندوق الوطني للبيئة وإزالة 

 التلوث 
118 

 124 البيئية  للمشاريع بياألورو  التمويل ( 6-3)جدول رقم 

أنماط التمويل المعتمدة من طرف الوكالة الوطنية لتسيير  ( 7-3جدول رقم )
 القرض المصغر 

129 

أنماط التمويل المعتمدة من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل   ( 8-3)جدول رقم 
 الشباب 

131 

البيضاء" عام  عدد المشاريع المنفذة في إطار مشروع "الجزائر  (9- 3جدول رقم )
 بالجزائر  2006

137 

 145 ( NET-COMمجال تدخل شركة ) (10-3الجدول رقم )
 146 (NET-COM)هيكل إيرادات  (11-3الجدول رقم ) 

 156 2011عام  في المنتجة النفايات  كمية (12-3الجدول رقم )



الجــــداول قائمة 

VIII 
 

 

 
 

 (13-3الجدول رقم ) 
م  دبي عا  إلمارةنسب المواد المختلفة في النفايات المنتجة 

2012 
156 

 (14-3الجدول رقم )
سيناريوهات االقتصاد  4فوائد االستدامة المحتملة في ظل 

 BAUاألخضر مقارنة بسيناريو 
167 

 (15-3الجدول رقم )
قائمة مؤشرات األداء الرئيسية الخضراء في دولة االمارات 

 العربية المتحدة 
174 

 177 2015سنة   تصنيف مؤشر التنافسية العالمية (16-3الجدول رقم ) 

 (17-3الجدول رقم ) 
ترتيب االقتصاديات الرئيسية ودول مجلس التعاون الخليجي  

 2015في مؤشر االبتكار العالمي، 
181 

 (18-3الجدول رقم )
ترتيب االقتصادات الرئيسية ودول مجلس التعاون الخليجي في 

 2015مؤشر السعادة العالمي، 
184 

 (19-3الجدول رقم )
العمل مع النسبة التي وفرها مشروع الجزائر عدد مناصب 

 2006البيضاء سنة 
192 



 

 

 

 

 الفــــهـــــرس 



جدول المواد 
 

 
X 

 

 

 الصفحة المحتويات

   تصريحال

 X الملخص باللغة العربية 

 X الملخص باللغة االنجليزية 

 X شكر وتقدير 

 X  اإلهداء

 X قائمة األشكال 

 X قائمة الجداول

 IX رسـالفه

 ص  -أ المقدمة 
 01 حمايتها يات ـــالمشاريع البيئية وآل، التنمية المستدامةمفاهيم عامة حول  الفصل األول:

 02 تمهيد 

 03 دها ومعوقاتهاالمستدامة، أبعامفهوم التنمية األول:  المبحث
 03 المستدامة التنمية لظهور التاريخي السياقالمطلب األول: 
 08 مفهوم التنمية المستدامةالمطلب الثاني: 
 12 أبعاد التنمية المستدامة المطلب الثالث:
 18 معوقات تحقيق التنمية المستدامة : المطلب الرابع

 20 البيئة والمشاريع البيئية ـي: نالثا المبحث

 20 البيئة فهوم مالمطلب األول: 
 22 المشكالت البيئية وتصنيفها المطلب الثاني: 

 24 المشاريع البيئية  مفهومالمطلب الثالث: 

 28 وعالقته بالتنمية المستدامةدراسة األثر البيئي الرابع:  المطلب 



جدول المواد 
 

 
XI 

 

 32 آليات حماية البيئة في ظل تشجيع المشاريع البيئية  :المبحث الثالث

 33 لحماية البيئة  االقتصادية الوسائل :ب األولالمطل

 38 التنظيمية  وسائلالالمطلب الثاني: 

 40 لحماية البيئة  لألفراد  الطوعي االختيارالوسائل التعليمية والتثقيفية  :المطلب الثالث 

 43 خالصة ال
نمية  الت  أبعاد على-السياسات واالنعكاسات-ويل المشاريع البيئيةتمي: الفصل الثان

 المستدامة
44 

 45 تمهيد 

 46 ماهية القروض المصغرة وإدارتها  المبحث األول:
 46 نشأة القروض المصغرةل: المطلب األو 

 48 القروض المصغرة وأهميتها  مفهوم :المطلب الثاني

 52 ر ومبادؤه األساسية المصغمؤسسات التمويل  المطلب الثالث:

 55 اض المصغرإدارة عملية اإلقر : رابعالمطلب ال

 58 ســـياسات تـــمـــويل المشاريع البيئية  المبحث الثاني:
 58 )المستدام( مفهوم التمويل البيئي ل:المطلب األو 
 61 التمويل المحلي للمشاريع البيئية سياسات  ي:المطلب الثان

 63 للمشاريع البيئية التمويل الدولي  سياسات المطلب الثالث: 
 77 تطور منتجات وخدمات التمويل البيئي )األخضر( المطلب الرابع: 

 80 على أبعاد التنمية المستدامة  ةالبيئيالمشاريع تمويل انعكاسات : الثالث المبحث

 80 ة على البعد االقتصادي يمشاريع البيئ تمويل الانعكاسات المطلب األول: 
 84 جتماعي انعكاسات تمويل المشاريع البيئية على البعد االالمطلب الثاني: 
 86   على البعد البيئي والتكنولوجي تمويل المشاريع البيئية انعكاسات المطلب الثالث: 

 93 خالصة ال



جدول المواد 
 

 
XII 

 

للمشاريع البيئية ودورها في تحقيق التنمية   ةالمصغر قروض دراسة مقارنة الالفصل الثالث: 
 94 المستدامة في الجزائر وإمارة دبي 

 95 تمهيد 

 96    جزائر في تمويل المشاريع البيئية تجربة ال :األول المبحث

 96 جهود الجزائر في حماية البيئة والتنمية المستدامة :األول المطلب 

 110 المشاريع البيئية في الجزائر  ل تموي آليات الثاني:  المطلب 
في  تمويل المشاريع البيئة في الوكاالت الوطنية للقرض المصغر اسهام : المطلب الثالث 

 125 الجزائر 

 139 -كمشروع بيئي –استراتيجية الجزائر العاصمة في إدارة النفايات المطلب الرابع: 

 150 تمويل المشاريع البيئية في  دبيتجربة إمارة : انيالمبحث الث

 150 لى مدينة خضراء إدبي في التحول  جهود المطلب األول: 

 155 لمستدامة لتحقيق التنمية اإدارة النفايات في إمارة دبي المطلب الثاني: 
 165   المشاريع البيئية المستدامة في إمارة دبي تمويل المطلب الثالث:        
 173 دور المشاريع البيئية في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة في دبي المطلب الرابع:         

   ي مقترح استراتيجية وطنية مستدامة لتشجيع تمويل المشاريع البيئية فالمبحث الثالث: 
 191 الجزائر بالمقارنة مع إمارة دبي 

بين تجربة الجزائر وإمارة دبي تمويل المشاريع البيئية  مدخل مقارن في المطلب األول: 
 في استراتيجيتها للتنمية الخضراء

191 

باالستفادة من تجربة إمارة دبي  مستدامة مقترح استراتيجية وطنية    المطلب الثاني:
 لبيئية في تشجيع المشاريع ا

198 

 207 خالصة ال
 208 الخاتمة  

 214 قائمة المراجع 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 المقدمة 
 

 



مــقــدمــة ال
 

 
 ب

 

   

بداي     الماضيمنذ  القرن  ثمانينات  نفسهافرضت    ة  البيئية  الدولية   القضايا  المستويات  كافة  على  بقوة 
واإلقليمية والوطنية وفي جميع مختلف األنشطة،  بعدما بلغت األوضاع البيئية حدودا حرجة أوشكت على  

هدد المستقبل وحسب،  بل أصبحت واقعا جسيما يهدد حياة  االختالل، ولم تعد تلك القضايا تشكل هاجسا ي
باالنقراض   مهدد  البيولوجي  والتنوع  بالنضوب  مهددة  المتجددة  الطبيعية غير  فالموارد  الحاضرة،  األجيال 
وظواهر التغيرات المناخية تتزايد في صورة موجات حادة من  الجفاف أو الفيضانات المهلكة نتيجة لما  

البشرية من انحسار للغابات وارتفاع تركيز ثاني أكسيد الكربون وتآكل طبقة األوزون    أسفرت عنه األنشطة
 وظاهرة االحتباس الحراري وغيرها من مظاهر االختالالت البيئية. 

ت      أن  الضروري  من  كان  البيئية    صبحوبالتالي  الصعيد    فيالقضايا  على  االهتمام  أولويات  مقدمة 
وأن تعمل  جميع    فة تنموية جديدة تساعد في التغلب على هذه المشكالت،من خالل ايجاد فلسالعالمي،  

وتعتبر االتفاقيات البيئية متعددة األطراف  معالجتها،    نامية على حد سواء من أجلالدول المتقدمة منها وال
ألمم المتحدة  برنامج ال  تقرير المدير التنفيذي ووفقا لدليال ملموسا على التزام المجتمع الدولي بحماية البيئة، 

تم ابرامها بين فترة    302، منها  اتفاقية  500الدولية    البيئيةبلغ عدد االتفاقيات  فقد    ،2001سنة  للبيئة  
 تاريخ انعقاد مؤتمر ستوكهولم للبيئة الى يومنا هذا.  1972

البيئية والفهم  وعلى هذا األساس أصبحت       البيئي الطبيعي والحضاري من الدراسات    المستمر للوسط 
العلمية   أهميتها  تزايدت  والتي  الماضي  القرن  من  التسعينات  في  ظهرت  التي  العلمية  التطورات  أبرز 

تعاظم التأثير السلبي لألنشطة البشرية المتعددة وخصوصا المشاريع التنموية  في    على غراروالتطبيقية  
لمشاريع البيئية المستدامة عناصر الوسط البيئي، مما أدى إلى اإلخالل بتوازنها، وفي ذات الوقت تشكل ا

مدخال هاما من مداخل النمو االقتصادي، كونها تؤدي دورا هاما في ضمان استدامة التنمية االقتصادية، 
ولهذا أصبح االتجاه السائد اليوم بين دول العالم سواء المتقدمة منها أو النامية هو تحسين مناخ االستثمار  

المشا تشجيع  اتجاه  في  والدفع  األطر  األخضر،  جميع  ايجاد  على  والعمل  البيئية  االستثمارية  ريع 
 والمتطلبات لنجاحها وتمويلها.

لذا الحياة وشريان  عصب  يمثل التمويل أن وبما         أجل من يحتاج مشروع كل فان االقتصادية، 
 هتماما  تشغل التي الهامة القضايا  أبرز كأحد  يظهر جعله ما وهو  الهام، العنصر هذا إلى  نشاطه سريان
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  إلى  راجع وذلك ،)األخضر(  البيئي  التمويل  خاص  وبشكل  ؛والمؤسسات  المشاريع أصحاب  وكذا الحكومات 
أن نجد  البيئية، حيث  المشاريع تكاليف وضخامة ارتفاع المثال  سبيل   المياه لتنقية واحدة محطة على 

 وخاصة النظيفة كنولوجيات الت تكاليف عن ناهيك الفقيرة،  الدول بعض  ميزانية يقارب  ما تكلف المستعملة
 اهتماما يلقى التمويل من  النوع  هذا  جعل الذي األمر لهذه التكنولوجيات، المستوردة النامية للدول بالنسبة

 تمويل  وبقضايا البيئة بشؤون  الراهنة الدولية االهتمامات  ظل في خصوصا الدولي الصعيد  على كبيرا
 جديدا أساسيا شرطا الدولية المالية المؤسسات  أضافت  ث حي ،-الخضراء االستثمارات -البيئية   المشاريع
 وإنتاجها النظيفة بالتكنولوجيات  وعملها بالبيئة اهتمامها  مدى في والمتمثل تمويلها   أجل من للمشاريع
 .صديقة للبيئة لمنتجات 

الال     المالية  الموارد  األولتعبئة  التحول  لتمويل  الفازمة  الجهات  كل  توحيد  األساسي  من  علة خضر 
في  ن تلعب دورا مهما في تخصيص التمويل البيئي  أوسيتعين على القروض المصغرة    الخاصة والعامة.

تاحت األخيرة أ  ففي اآلونةباعتبارها أداة لدعم المشاريع الصغيرة المبتكرة،  االستثمار والتنمية المستدامة،  
مويل، عن طريق تزويدهم بقروض بعض البنوك الفرصة لدعم األفراد القليلة فرصهم في الحصول على الت 

بيئية صغيرة   مشاريع  منشآت   تمول  التدوير  مثل  إعادة  ومحطات  الشمسية  لتحسين  الطاقة  وسيلة  تمثل   ،
 النوعية االيكولوجية للنمو تحقق التوسع االقتصادي وتحسين الرفاه والحد من الفقر وحماية البيئة.

 اشكالية البحث:  .1

، خاصة مع بروز مفهوم التنمية المستدامة  والمحيط بالبيئة المهتمة ولالد  بين من واحدة  الجزائر تعد     
تدخل المشرع الجزائري بالتنظيم والتوجيه لكل المسائل المتعلقة بالبيئة وحمايتها من كل ما يؤثر     فقد  لذا

يرها من  فيها، فقام بإصدار القوانين المنظمة لمختلف األنشطة الصناعية والزراعية والعمرانية والخدمية وغ
الجزائرية   الحكومة  اهتمت  فقد  ذلك  إلى  باإلضافة  للبيئة،  تلويث  عليها  يترتب  أن  يمكن  التي  األنشطة 

له   مؤسساتي صرح وتكريس تمويل  نظام اعتماد  خالل من وذلك للبيئة  الحمائية لسياستها المالية  بالجوانب 
والتنمية  للتهيئة  الوطني  الصندوق  التلوث،  ومكافحة  البيئة  لالقليم...  كصندوق  لمختلف    ،المستدامة 

أداء عالية بخلق قيمة  االستثمارية المستدامة بيئيا التي من شأنها أن تعمل على تحقيق مستويات المشاريع 
 . لمستثمريها
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 من حقها والتي بدأت تأخذ  سياسة القروض المصغرة األخيرة اآلونة وفي إطار ذلك اتبعت الجزائر في    
أهمها "الصندوق الوطني للتأمين على البطالة"  وكاالت  من خالل إنشاء  لوطني،  ا المستوى  على االهتمام

الشباب" عام  1994عام   الوطنية لدعم وتشغيل  "الوكالة  لتسيير  1997،  الوطنية  "الوكالة  إلى  ، إضافة 
عام   المصغر"  التمويل  ...،2004القرض  من  النوع  هذا  اكتساه  لما  نظرا  المشاريع  هذه  لتمويل  وذلك   ،

ة على المستوى العالمي ونجاحه في كثير من الدول باعتباره أداة لمحاربة الهشاشة، حيث يسمح لفئة  أهمي 
التي   الخاصة  أنشطتهم  استحداث  وهذا من خالل  معيشتهم،  تحسين ظروف  المحرومين من  األشخاص 

مداخيل، على  الحصول  من  التوطن  تمكنهم  على  بقدرتها  المكانية  التنمية  تحقيق  في  في    والمساهمة 
الدولة.   الجديدة، وتحقيق االستقرار والشراكة االجتماعية مع  المستدامة  المجتمعات  التنمية  وإلتمام ثالثية 

المشاريع البيئية التي تراعي البعد البيئي كركيزة أساسية لقيامها،  وجب استثمار هذه القروض المصغرة في  
أو خدمات   منتجات  وتوفير  البيئي  التلوث  مكافحة  إلى  ومعالجة مشاكل نضوب وتهدف  للبيئة،  صديقة 

 الموارد البيئية. 

وبلغة األرقام فإنه ومع توقع ارتفاع معدل إنتاج النفايات، فإن الوزارة سطرت برنامجا واسعا لتسيير       
 لتحويل معينة   أهداف خطة  وضع هذا الكم الهائل من النفايات المتوقعة وتحمل تبعاتها بيئيا من خالل  

 وتطوير التوعية وبرامج المعلومات  تكنولوجيا  من  واالستفادة جديدة سياسات  طريق  عن هاوتدوير  النفايات 
 في الهامة البيئية المشاريع هذه بين من واحد " البيضاء   الجزائر"   مشروع ويعد   ،النفايات  إدارة منشآت 
 ن الجزائري. واالقتصادي، الهادف إلى تحسين بيئة المواط البيئي الصعيدين على ألهميته نظرا بالدنا،

تلوث البيئي واالنبعاث  خرى تسعى جاهدة للمساهمة في الحد من الفهي األ أما فيما يخص إمارة دبي    
التوفير في استهالك الطاقة وذلك استجابة للتطورات والمتطلبات العالمية فيما يتعلق  باالهتمام  الحراري و 

تشدد   2021ام بلدية دبي بأن رؤية بلدية دبي  وقد صرح مدير عبالبيئة التي تعتبر حديث الساعة اليوم.  
الممارسات  وتشجيع  والبيئة.  الطبيعية  الموارد  للمحافظة على  العالمية  المعايير  أعلى  تطبيق  أهمية  على 

ال تقوم باإلشراف عليها و المستدامة في كافة  بلدية دبي والتي  تتبناها  التي  تمويل ذلمشاريع   ك من خالل 
اأفضل   الخضراء  التنمية التقنيات  تحقيق  في  لالستمرار  التنظيمية  أهدافها  تحقيق  على  تساعد  لتي 

 .االقتصادية واالجتماعية والبيئية
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المالية في اإلمارة عنصرا أساسيا في      وفي هذا السياق يعتبر تعزيز التمويل المستدام بين المؤسسات 
 دعم االستثمار األخضر. الذي يتضمن التمويل األخضر وبرنامج  ،2030أجندة اإلمارات الخضراء  

 :اآلتية اإلشكالية طرح من هذا المنطلق يمكن        

دور  ما    المصغرةهو  المستدامة   البيئية المشاريع تمويل في القروض  التنمية  الجزائر  فيلتحقيق 
    إمارة دبي؟بمقارنة 

 ة:  سئلة الفرعيابقة تم االستعانة بمجموعة من األولإلجابة على االشكالية الس     

 ؟  المشاريع البيئية ؟ وكيف تساهم في تحقيق التنمية المستدامة  هي ما •
 ؟ عوإمارة دبي لالستثمار في مثل هذه المشاري لمتخذة من طرف السلطات الجزائريةهي التدابير ا ما •
 هل ساهمت القروض المصغرة في تمويل المشاريع البيئية في كل من الجزائر ودبي؟  •
 إمارة دبي؟ أبعاد التنمية المستدامة في الجزائر بالمقارنة مع تحقيق ية في هل ساهمت المشاريع البيئ •
لت • البيئية  المشاريع  تمويل  في  المصغرة  القروض  مساهمة  تفعيل  سبل  التنمية  ماهي  أبعاد  حقيق 

 دبي؟ إمارة تجربة ب إقتداءلجزائر المستدامة في ا
  

 : الدراسة فرضيات .2
 فرضية أساسية ومجموعة فرضيات فرعية هي كاآلتي:  تم االنطالق من الموضوع لمعالجة وتحليل

 الفرضية الرئيسية:  •
دورا  تؤدي المصغرة  التنمية  ايجابيا    القروض  تحقيق  إلى  تهدف  التي  البيئية  المشاريع  وتمويل  دعم  في 

 المستدامة سواء في الجزائر أو إمارة دبي. 
 :الفرضيات الفرعية •
 ؛ في الجزائرتمويل المشاريع البيئية عائقا في ء تكاليف إنشاء االستثمارات الخضرا  ارتفاع شكل ✓
 ؛ تمويل المشاريع البيئيةفشل إلى المنظومة المصرفية في الجزائر  ضعف أدى ✓
 راء المقامة بها عكس الجزائر؛نجاح االستثمارات الخض على   في إمارة دبيبيئية الة ثقافساعدت ال ✓
ب  ات اإلستثمار   حت نج ✓ المتعلقة  البيئية  المشاريع  المنزلية  النففي  تشكل  ايات  الكبيرة  التي  من  النسبة 

 الجزائر ودبي. كل من النفايات الحضرية في
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 همية الدراسة: أ .3
 تظهر أهمية الدراسة في النقاط التالية: 

 المستجدات العالمية فيما يخص حماية البيئة باعتبارها أحد موضوعات الساعة؛  •
ال • البيئية  المشاريع  بتمويل  المتعلقة  الكبرى  وكذا األهمية  الخضراء،  االستثمارات  أهم  من  تعد  تي 

 األهمية التي تشغلها على الصعيدين االقليمي والدولي؛
تراعي البعد في تشجيع انشاء مشاريع جديدة  القروض المصغرة كآلية من آليات التمويل    تطور دور •

 البيئي كركيزة أساسية لقيامها؛
 

 أهداف الدراسة: .4
 هداف تتمثل في:من األ ملة تعمل هذه الدراسة على تحقيق ج

خالل  • من  الدراسة  متغيرات  وتحليل  بوصف  مرتبط  ومتكامل  مناسب  نظري  إطار  وإعداد  تقديم 
اإلطالع على االدبيات المعاصرة التي تدرس القروض المصغرة، المشاريع البيئة وكيفية تمويلها في ظل  

 احترام مفهوم التنمية المستدامة؛
القالتي  عالقة  ال  تحديد  • التنمية  تربط بين  البيئية ودورها في تحقيق أبعاد  روض المصغرة والمشاريع 

 المستدامة باعتبارها أداة من أدوات التمويل المستدام في كل من الجزائر وإمارة دبي؛ 
ارة دبي لالستثمار في مثل  مولة من طرف السلطات الجزائرية وإالتعرف على مختلف الجهود المبذ  •

 ة اقتصادية واجتماعية وبيئية؛ هذه المشاريع لما تحققه من تنمي
مدى مساهمة القروض المصغرة في تمويل المشاريع البيئية في كل من الجزائر وإمارة دبي ثم    إبراز •

 محاولة المقارنة بين التجربتين؛
وغيره من المشاريع األخرى للوقوف على نقاط القوة من أجل  "الجزائر البيضاء"    تقييم نتائج مشروع •

 ضعف للتقليل منها لتحقيق فعالية تمويل هذه المشاريع؛تدعيمها، ونقاط ال
التجربة   • بناء على  التوصيات  نأمل منها أن    الناجحةتقديم بعض  الدراسة والتي  نتائج  انطالقا من 

تؤدي إلى حسن االستثمار في المشاريع البيئية عن طريق القروض المصغرة في الجزائر وسبل تفعيلها  
 م. االتمويل المستد ربة إمارة دبي في  اقتداء بتج
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 سباب اختيار الموضوع: أ .5
 ؛ صة الجانب المتعلق بحماية البيئةالرغبة الجادة والشغف في البحث في هذا الموضوع خا  •
زيادة بجتمع الجزائري ونظرته نحو بيئته  هميته البالغة في تغيير ثقافة المأ التحسيس بجدية الموضوع و  •

 ؛" بكل مصداقيةمن أجل مدينة نظيفةوتطبيق شعار " وعي الفرد 
من أهمية كبيرة    بمختلف أنواعها في االستثمار في المجال البيئي لما يمثله المالية  تشجيع المؤسسات   •

 ؛ في وقتنا الحاضر
مشاريع   • إستحداث  في  المصغرة  القروض  من  يستفيدون  الذين  المحدودة  الدخول  أصحاب  تشجيع 

 امة.  أبعاد التنمية المستد  ة تعنى بحماية البيئة، وتحققصغير 
 المنهج المستخدم في الدراسة : .6

على مجموعة من المناهج    من أجل التحقق من الفرضيات وتماشيا مع طبيعة الموضوع، تم االعتماد    
أوال    العلمية، في  النظري  استخدمناه  الذي    التحليلي الوصفي   المنهجوالمتمثلة  للجانب  التعرض  عند 

تفسير العالقات الموجودة بين متغيرات  و المستدامة، وتحديد    للقروض المصغرة، المشاريع البيئية والتنمية
واإلحصائيات  المعلومات  نقل  عن طريق  المنهج  من مصاردها،  بأمانة   الدراسة  إلبراز   التاريخي وثانيا 

في  من طرف المؤسسات المالية  وتعزيز الوعي وتبادل المعرفة بشأنه  االهتمام بالتمويل البيئي   تطور مدى
الجزائر دبيالمنهج  وأخيرا  ،  ودبي  كل من  وإمارة  الجزائرية  التجربتين  وتحليل  تشخيص  في    المقارن عند 

القروض المصغرة كنوع من أنواع التمويل في االستثمار في المشاريع البيئية وذلك لتحقيق أبعاد    تبيان دور
با وذلك  منها،  والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية  المستدامة  نقاط  التنمية  على  والضعف لوقوف  القوة 

 ذلك واالقتداء بها.الستخالص جوانب االستفادة من التجربة األنجح في 
 الدراسات السابقة: .7

من خالل االستطالع على مختلف البحوث ذات الصلة بالموضوع وفي حدود استطالعنا وقفنا على     
ا يميز هذه الدراسة  سواء كانت جزائرية عربية أو أجنبية، للوقوف عند ممجموعة من الدراسات السابقة  

 :عن سابقتها، وفيما يلي عرض ألهم هذه الدراسات 
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تعبئة الموارد المالية لتنفيذ  "    بعنوان(  2004،  وكالة حماية البيئة الدنماركية)  دراسة قامت بها •
بازل التفاقية  االستراتيجية  الخاصة :  1" الخطة  االرشادات  بعض  تقديم  إلى  الدراسة  هذه  هدفت  حيث 

المالية للدول النامية والدول التي شهدت اقتصادياتها مرحلة انتقالية حتى يتمكنوا من تنفيذ  بحشد الموارد  
اتفاقية بازل لإلدارة السليمة بيئيا للمخلفات وذلك في الجلسة السادسة لمؤتمر األطراف فى اتفاقية بازل 

ينية التي تقدمها اتفاقية  وقد كان أهم ما توصلت إليه هو أن الموارد المالية والمعونات الع  ،2002سنة  
لعام   االستراتيجية  الخطة  ألنشطة  المخصص  فالمبلغ  محدودة  للمخلفات  بيئيا  السليمة  لإلدارة  بازل 

دوالر أمريكي، وحتى تتحقق أهداف االتفاقية يجب الحصول   مليون   1.2ال يزيد عن    2003-2004
ئة موارد للتمويل يعد عنصرا رئيسيا  على تمويل من مصادر أخرى ولذا تؤكد الخطة االستراتيجية أن تعب 

ويتطلب تنفيذ اتفاقية بازل أن تقوم الجهة    يضمن إمكانية تنفيذ األنشطة ذات األولية التي تم تحديدها.
وضع خطط إلدارة  المعنية باتخاذ إجراءات في مجموعة من المجاالت المتعلقة بإدارة المخلفات وتشمل  

ؤسسي والقانوني والتقليل من حركة المخلفات الخطرة عبر الحدود إقامة اإلطار المب  هاتنفيذ والمخلفات  
والتخ وتخزين  وتدوير  وجمع  وتشجيعها  للبيئة  الصديقة  التكنولوجيا  ورفع  باستحداث  المخلفات  من  لص 

 .الوعي...الخ
 في المالية المؤسسات دور "تقييم بعنوان(  2007بن قرينة محمد حمزة، دراسة قام بها الباحث ) •

هدفت هذه :2" -بورقلة "البيضاء الجزائر "مشروع حالة دراسة -الجزائر في البيئية المشاريع تمويل 
من   الجزائر  في  المستدامة  التنمية  تحقيق  في  المالية  المؤسسات  تؤديه  الذي  الدور  إبراز  إلى  الدراسة 

االضافة إلى تقييم  خالل مساهمتها في تمويل المشاريع البيئية، وفي التعرف على واقع البيئة في بالدنا، ب
لتدعيمها   القوة  نقاط  على  الوقوف  ثم  ومن  الواقع،  أرض  على  بورقلة  البيضاء"  "الجزائر  مشروع  نتائج 
أن  تبين  الدراسة  ومن خالل  المشروع.  هذا  تمويل  في  فعالية  تحقيق  أجل  لتفاديها من  الضعف  ونقاط 

التمويل معتمدة في   النوع من  بهذا  الجزائرية قد اهتمت  ذلك على مصادر مختلفة منها ماهو  الحكومة 
داخلي ومنها ماهو خارجي الرتفاع تكاليف انشاء هذه المشاريع، أما فيما يخص دراسة الحالة لمشروع  
والذي  بالدنا  في  المطبقة  البيئية  المشاريع  أهم  من  يعد  أنه  إلى  الدراسة  وصلت  فقد  البيضاء  الجزائر 

 
 اإلرشادات("،ردالماليةلتنفيذالخطةاإلستراتيجيةالتفاقيةبازل)تقرير"تعبئةالمواة الدنماركية،  وكالة حماية البيئ:   1

 .2004الجزء األول، مارس 
 دراسة -الجزائر في البيئية المشاريع تمويل في المالية المؤسسات دور تقييمبن قرينة محمد حمزة، فروحات حدة، ":  2

 .2007"،-بورقلة" البيضاء الجزائر" مشروع حالة
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ى وكالة التنمية االجتماعية فقط في ورقلة، وعليه وجب أسندت مهمة تمويله لـثالث وكاالت اقتصرت عل
 تفعيل تمويل المشاريع البيئية وضمان استدامتها من خالل جملة من االجراءات.

"تسيير النفايات الحضرية في الجزائر  "  بعنوان(  2012سعيدي نبيهة، )  دراسة قامت بها الباحثة •
و  الواقع  المطلوبة  الفاعبين  الجزائ-لية  حالة  العاصمةدراسة  إلى تبيان    وقد هدفت من خاللها  :1" -ر 

البيئة مع اإل بماشكاليات  يتعلق  فيما  الجزائر خاصة  آنسان في  لها من  لما  النفايات  ثار  وضوع تسيير 
خطرة على البيئة واالقتصاد والصحة ككل، مع اتخاذ بعض النماذج الدولية في تسيير النفايات كالنموذج  

موذج المغربي والتي تم اختيارها وفقا لعوامل اقتصادية واجتماعية ومناخية  األلماني والفرنسي وأيضا الن 
في   للتطبيق  قابليتها  ومدى  المفيدة  النتائج  استخالص  وبذلك  المقارنة  إلجراء  مناسبة  شروطا  توفر 
في   الحضرية  النفايات  تسيير  لواقع  ميدانية  بدراسة  الباحثة  قامت  فقد  فيها  جاء  لما  وتدعيما  الجزائر، 

ونشر  الج االقتصادية  والحوافز  القوانين  خالل  من  وذلك  تحسينها  آليات  على  للوقوف  العاصمة  زائر 
 الوعي بالحمالت التحسيسية واالستثمارات االستراتيجية لمجابهة المشاكل البيئية.   

المجيد رمضان،)  دراسة للباحث  • البيئة في    "  بعنوان(  2012  بوحنية قوي، عبد  تدابير حماية 
أو ميدانية(  الجزائر،  )دراسة  والتنفيذ  القرار  بين  الدراسة  و   :2" الفجوة  هذه  اإلطار  تهدف  تعزيز  إلى 

،  الجزائرية في مجال حماية البيئة  الدولة  سياسة  في الجزائر من خالل التطرق إلى  القانوني والمؤسساتي
اال المجاالت  مختلف  تنظم  التي  القوانين  من  العديد  سن  خالل  من  مالحظته  يمكن  ما  قتصادية  وهذا 

إنشاء عدة هيئات إدارية مركزية تسهر على  و   والقواعد العلمية لحماية البيئةواالجتماعية بطريقة تتوافق  
البيئة،   قطاع  ذلكتسيير  إلى  المؤسستان    يضاف  أنهما  باعتبار  والوالية  للبلدية  اختصاصات  إسناد 

بلديات سهل وادي مزاب    قت علىمع دراسة ميدانية طب  يلحماية البيئة على المستوى المحلالرئيسيتان  
تحديدا إلى  بغرداية  والتي خلصت  للبيئة  ،  العامة  السياسة  تنفيذ  تؤكد وجود خلل واضح في  مالحظات 

على المستوى اإلقليمي، وذلك ألسباب عديدة منها خصوصا ضعف التنسيق بين اإلدارة البيئية المركزية  
ديات للتكفل بمشاكل البيئة، وانصراف المجتمع  والجماعات المحلية، وانعدام مصالح متخصصة في البل

 .المدني عن المشاركة في نشاطات حماية البيئة

 
-دراسةحالةالجزائرالعاصمة–"تسييرالنفاياتالحضريةفيالجزائربينالواقعوالفاعليةالمطلوبةيدي نبيهة،  : سع 1

 .2011/2012رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية، جامعة بومدرداس،  "،
(،اروالتنفيذ)دراسةميدانية"تدابيرحمايةالبيئةفيالجزائر،أوالفجوةبينالقربوحنية قوي، عبد المجيد رمضان، :  2

. 2012ورقة بحث، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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سن المصغر حالقرض ال" بعنوان(  2013سليمان ناصر، عواطف حسن، )  الباحث دراسة قام بها  •
، Angem "1لتمويل األسر المنتجة، دراسة تقييمية ألنشطة الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر  

إلى  وتهد  الدراسة  باتت تشكل  ف هذه  التي  البطالة  لمكافحة  الجزائر  القرض المصغر في  تثمين تجربة 
استراتيجيا، تعمل على  و   هدفا  الفردية، كي  والمبادرة  الخاص  القطاع  أمام  المجال  ذلك من خالل فسح 

لمقصية  ح الفئات الفقيرة وال امتصاص جزء من نسبة البطالة المستفحلة وخلق فرص عمل للتشغيل لصا
مفهوم التمويل المصغر    من خالل معالجة المحاور الرئيسية التالية:قصد مساهمتها في إنشاء الثروات،  

دراسة تقييمية ألنشطة  ،  األنشطة التمويلية للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،  وأهميته االقتصادية
تتمثل  الدراسة  لنتائج التي خلصت إليهاكانت أهم اوقد  .الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بالجزائر

زم لمن وتوفير التمويل الال  ،أن القرض المصغر أداة مثلى لتخفيض نسب البطالة في المجتمعات في  
مشاريع مصغر  إقامة  في  عليه  يرغب  الحصول  لصعوبة  نظرا  البيوت،  في  الماكثات  النساء  مثل  من  ة 

ل الوطنية  الوكالة  أنشئت  اإلطار  هذا  وفي  بهذا البنوك،  لتتكفل  الجزائر  في  المصغر  القرض  تسيير 
ال  والتي رغم نجاحها في هدفها، إ  ك بنسب معينة،لبنو التمويل، سواء بشكل أحادي أو باالشتراك مع ا

يتعلق   ما  أبرزها  معوقات  من  تعاني  زالت  ال  بالجهاز    باإلطارأنها  أو  المصغر  للتمويل  المنظم  العام 
  مستهدفة.بالجهة ال ف على الوكالة أوالمشر 

 ما يميز هذه الدراسة: 
إن التطرق للدراسات السابقة في الموضوع قد ساعد الباحثة كثيرا في تحديد االتجاه العام الذي يسلكه     

المستقبلية   للبحوث  منطلقا  تعتبر  الدراسات  هذه  نتائج  أن  حيث  وميدانيا،  نظريا  الدراسة  موضوع  تأطير 
ا البيئية،  المشاريع  بدراسة  مقترح  المتعلقة  تصور  وضع  في  الوقت  نفس  في  وتساهم  المصغرة،  لقروض 

ما   لذلك  ودبي،  الجزائر  في  المستدامة  والتنمية  البيئة  وواقع  معطيات  مع  يتماشى  الذي  الدراسة  لنموذج 
 يميزها عن الدراسات السابقة مايلي: 

القانون  الناحية  الجزائر من  البيئة في  تدابير حماية  السابقة ركزت على  الدراسة الدراسات  أما  ية، 
تمويلها   البيئة وذلك عن طريق  لحماية  البيئية  المشاريع  االستثمار في  أهمية  فقد ركزت على  الحالية 
بالبحث عن صيغ تمويل يمكن لجميع فئات المجتمع االستفادة   باعتبار التمويل عصب كل مشروع، 

 
1   :" حسن،  عواطف  ناصر،  السليمان  الوكالةحالقرض ألنشطة تقييمية دراسة المنتجة، األسر لتمويل المصغر سن

اإلسالمية، تونس،    ، بحث مقدم إلى ملتقى صفاقص الدولي الثاني حول المالية"Angemالوطنيةلتسييرالقرضالمصغر

 . 2013جوان  27/29
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االقتص الفعالية  من  كل  لتحقيق  المصغرة،  القروض  في  تتمثل  والتي  االجتماعية  منها  العدالة  ادية، 
وحماية البيئة. إذ ال توجد تنمية في ظل إهمال البعد البيئي الذي أصبح محور الساعة عند القيام بأي  

كدولة عربية نفطية لها  مشروع استثماري، وتدعيما لدراستنا قمنا بمقارنة تجربة الجزائر مع إمارة دبي  
 ثر المدن استقباال للسياح.مة وأكتطلعات كبيرة في مجال التنمية المستدا

 الدراسة:   تعريف متغيرات .8
  :)المتغير المستقل(لتمويل المشاريع البيئية  القروض المصغرة •

من المعترف به من قبل األمم المتحدة أن القروض المصغرة هي أداة تحرير المبادرة االقتصادية،      
الفقراء من أجل تحقيق الكرام هي واحدة من أهم  ف  ة وإعطاء معنى للحياة. وهي أداة فعالة حتى مع أفقر 

الخاصة   المصغرو الصيغ  للتمويل  و المحددة  األوربية    حسب ،  االقتصادية  والتنمية  التعاون  منظمة 
(OCDE  األشخاص منها  يستفيد  صغيرة،  مشروعات  تمويل  على  الحصول  هو  المصغر  القرض   ":)

ل غياب آفاق مهنية أخرى، والوصول المهمشين، الذين يتطلعون إلى خلق فرص عمل خاصة بهم، في ظ
 .1إلى مصادر التمويل التقليدية غير ممكن"  

 وعليه يمكن القول أن مفهوم القرض المصغر يسمح بإبراز ما يلي:      
 القرض المصغر قرض استثماري؛ 
 القرض المصغر ذو أبعاد اجتماعية؛  
آثار اجتماعية واقتصادية    القرض المصغر ليس عمال خيريا، و لكنه عمل ينتج قيمة مضافة، وله  

 وبيئية ال يستهان بها. 
وجوب    البيئة   صديقة  وأساليب  حلول في التفكير  جدية ومع  بقضايا  االهتمام  ازدياد  مع  خاصة  للبيئة 

تمثل أهم أنواع االستثمارات الخضراء، األمر الذي ومشاكلها كان توجه هذه القروض للمشاريع البيئية التي  
لغة على الصعيدين المحلي والدولي، وتعرف بأنها" تلك المشاريع التي تساهم في  جعلها تكتسي أهمية با

بهدف   بشكل عام  والمجتمع  المستخدمين  مع  والعمل  البيئة  الحفاظ على  بالموازاة مع  االقتصادية  التنمية 
المرتب الخدمية  أو  االنتاجية  االستثمارات  تلك  آخر"  وبمعنى  األطراف".  لجميع  الحياة  جودة  طة  تحسين 

 بالبيئة والتي تهدف إلى توفير منتجات نظيفة ''منتجات خضراء'' التي ال تضر بالبيئة".

 
1 :Guide pratique sur le micro – crédit, «  l’expérience du prêt solidaire » ,  p11, 

www.microfinance.org,  consulté le 18/08/2013. 

http://www.microfinance.org/
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المستدامة •  في الملحوظ النقص  نتيجة المستدامة التنمية مفهوم نشأ لقد   التابع(:)المتغير    التنمية 
يستند  عريضة قاعدة توفر لم  التي والتنمية للنمو السابقة النماذج  األحكام ارإصد  في  إليها وكافية 
لذلك السياسات  مختلف ومنافع تكاليف عن المتوازنة لمفهومها   التنموية،  المقدمة  التعاريف  تعددت 

واختلفت حسب منطلقات الباحث وخلفياته والمقاربات والمناهج التي اعتمد عليها في التحليل، وفيمايلي  
 اقتصادي نمو تحقيق ضرورةب تقر   التي العملية تلك "تعريف شامل وموجز لها يتمحور في أنها:  

 هما عمليات  البيئة على والمحافظة  االقتصادية التنمية أن منطلق من وذلك البيئة، قدرات  مع يتالءم
متناقضة"، ولهذا يمكن القول أن مفهومها يستند على المبادئ العامة التي تنطوي على   وليست  متكاملة

الطبيعة ومو  االقتصادية وحماية وصون  النجاعة  لكن  تحقيق  المترابطة،  االجتماعية  والعالقات  اردها، 
التطور في المفهوم وما أعقبه من محاوالت جادة في بعض الدراسات واألبحاث خاصة بعد مؤتمر ريو  

أظهر أهمية أبعاد أخرى ولعل أهمها على اإلطالق البعد السياسي والمؤسساتي للتنمية    (1997)  5+
تعم التي  القاعدة  يعتبر  بحيث  البعد  المستدامة  إلى  باإلضافة  السابقة،  الثالث  األبعاد  أساسها  ل على 

التكنولوجي حيث تم إهماله في كل الندوات المؤتمرات المتعلقة بالتنمية المستدامة والذي  مفتاحا لهذه  
 العملية.

 خطة الدراسة: .9
إلضافة إلى  فصول با  3البحث إلى   بتقسيم قمنا الفرضيات  اختبار في المطروحة األسئلة على لإلجابة   

المقدمة والخاتمة، حيث تم تناول الجانب النظري لموضوع الدراسة في فصلين من أجل معالجة الموضوع 
إسقاط ما تناولناه نظريا على الدراسة المقارنية وعليه    نظريا، والجانب التطبيقي في فصل حاولنا من خالله

 كانت الخطة كالتالي: 

األول: • فيه مفاهيم عا  الفصل  الوتناولنا  المستدامةمة حول  التعريف  أبعادها ومعوقاتها،  ،  تنمية  ثم 
 وأهميتها في حماية البيئة.  كونها تؤدي دورا هاما في ضمان استدامة التنمية االقتصاديةبالمشاريع البيئية 

وما تكتسيه من أهمية في االقتصاد العالمي   ،ونبرز فيه مفهوم الفروض المصغرة  الثاني: الفصل •
الدولية، لنقف على اهم انعكاسات تمويل  و التمويل البيئي وأهم مصادره المحلية    تمويل،صيغة من صيغ ال

 المشاريع البيئية على تحقيق أبعاد التنمية المستدامة االقتصادية منها واالجتماعية والبيئية. 
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ئية،  وتم التركيز فيه على تجربة كل من الجزائر وإمارة دبي في تمويل المشاريع البي  الثالث: الفصل •
تشخيص  دبي    وذلك من خالل  وإمارة  الجزائر  من  في كل  البيئة  في حماية  المتخذة  االجراءات  مختلف 

على دراسة المقارنة لبعض المشاريع البيئية التي طبقت  بعدها  يتم التركيز  لومصادر تمويل هذه األخيرة.  
كـ " مشروع مدينتي بيئتي"، كيفية  في الجزائر ومنها مشروع " الجزائر البيضاء"، مع مقارنتها مع إمارة دبي 
درجة دية واالجتماعية والبيئية(، و تمويل هذه المشاريع، ومدى تحقيقها ألبعاد التنمية المستدامة )االقتصا

مساهمة القروض المصغرة في تمويل هذه المشاريع، ومن ثم استخرجنا جوانب االستفادة لصياغة مقترح  
البيئية في الجزائر وخاصة  لتفعيل سياسة التمويل الب  األنجح   تجربةال استراتيجية بناءا على   يئي للمشاريع 

 عن طريق القروض المصغرة.

 الدراسة حدود .10
البيئية ال يمكن حصرها في مكان واحد، وهي ظاهرة منتشرة في كامل دول العالم وال  • إن المشاكل 

للدول،   السياسية  الحدود  لهاكما  تحترم  التصدي  العالمي    يتطلب  الصعيد  مالية  على  موارد  تعبئة 
ستثمارها في  وا  والناشئة تحديا خاصا ألنها تحتاج إلى تعبئة الموارد   جه االقتصادات الناميةكبيرة، وتوا

للبيئة صديقة  االنم  ،مشاريع  االحتياجات  بين  البيئية،  توفق  واالستدامة  للمجتمع  األسباب  ائية  لهذه 
في   لنحصرها  بالشمول  منصفة  دراستنا  تكون  أن  باعتبارها موطني  ارتأينا  الجزائر  دولة  في  األخير 

 والبد من االهتمام بانشغاالته، وإمارة دبي للمقارنة. 
إلى الجهود المبذولة من طرف السلطات الجزائرية وإمارة دبي في حماية البيئة  الدراسة    تم التطرق في •

مصغرة على  القروض  لاعن طريق  آليات تمويل المشاريع البيئية    والتنمية المستدامة، مع التركيز على
 غرار مشروعي "الجزائر البيضاء" ومدينتي بيئتي"؛ 

النفايات    • إدارة  سياسة  بين  المقارنة  استخدام  بيئي  تم  بدراسة  كمشروع  تمويلها  وكيفية  الجزائر  في 
لـ   النفايات  إدارة  العاصمة  57تقريري  الجزائر  في  مرحلتين   )وذلك  2014و  2008  بلدية    : على 

األولى الثانية  ،(2007-2006)نت تغطي للفترة الزمنية  ، كاالمرحلة  خالل الفترة الزمنية    المرحلة 
التي    في إدارة النفايات والتمويل األخضر للمشاريع البيئية مع سياسة إمارة دبي  ((،  2014-2019)

سنة   المستقبلية    2012انطلقت  لرؤيتها  المستدامة   2030تجسيدا  التنمية  أبعاد  على  وانعكاساتها 
 ية، االجتماعية، البيئية. االقتصاد 
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 صعوبات الدراسة:  .11
من بين الصعوبات التي واجهتنا في دراستنا لهذا الموضوع نذكر أساسا قلة المراجع المتخصصة في     

ئة في الجزائر خاصة فيما يخص يحول قطاع الب   واإلحصائيات إلى قلة البيانات    باإلضافةالتمويل البيئي،  
التمويل الوزا  جانب  تعنت  الموضوع  بسبب  العتبارها  لذلك  الضرورية  البيانات  إعطاء  بعدم  الوصية  رة 

بقروض   الممولة  إمارة دبي  البيئية في  المشاريع  ايجاد معلومات تخص  حساس، كما وجدنا صعوبة في 
 .مصغرة وما كان منها فقد كانت مقتصرة فقط على الجهات الحكومية
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 : تـــمــهيد    
     
الماضي، وكان هذا االهتمام       القرن  الستينات من  أواخر  يتزايد بشكل واضح في  بالبيئة  بدأ االهتمام 

التنوع   وتدهور  األوزون  طبقة  تآكل  الحراري،  كاالحتباس  البيئي  التلوث  مشاكل  حدة  لتزايد  مصاحبا 
في التركيز على كل ما يتعلق بالمشاكل البيئية ومحاولة الوصول إلى  هتمام هذا االوقد انعكس البيولوجي، 

والدولية  المحلية  المستويات  المؤتمرات على  العديد من  لعالجها، من خالل عقد  الممكنة  الحلول  أفضل 
 والتي ساهمت بشكل كبير في ظهور مفهوم جديد وهو التنمية المستدامة. 

المسو      البيئية  المشاريع  دورا تشكل  تؤدي  لها، كونها  االقتصادي  النمو  هاما من مداخل  تدامة مدخال 
سواء  العالم  دول  بين  اليوم  السائد  االتجاه  أصبح  ولهذا  االقتصادية،  التنمية  استدامة  ضمان  في  هاما 
المشاريع   تشجيع  اتجاه  في  والدفع  األخضر،  االستثمار  مناخ  تحسين  هو  النامية  أو  منها  المتقدمة 

نجاحهاالب االستثمارية   على  والعمل  االقتصادية، يئية  واألدوات  القوانين  من  العديد  وضع  خالل  من   ،
 التنظيمية وحتى السياسية من أجل حماية البيئة كمطلب خاص، وتحقيق التنمية المستدامة كمطلب عام. 

 
تدامة  سالم  لكل من التنميةيان المفاهيم األساسية  ل إلى ب هذا الفص  سيتم التطرق في  هذا األساس وعلى    

 والمشاريع البيئية، من خالل ثالث مباحث تتمثل في: 
 

 المبحث األول: مفهوم التنمية المستدامة، أبعادها ومعوقاتها
   :ماهية المشاريع البيئية المبحث الثاني
  :آليات حماية البيئةالمبحث الثالث   
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 ها ومعوقاتها مفهوم التنمية  المستدامة، أبعادالــمــبــحــث األول:       
التطورات       تتبع  من  فالبد  الحضارية  حقيقتها  يعكس  الذي  المستدامة  التنمية  مفهوم  على  للوقوف 

التطور عمليا عند مجموعة من   ذلك  تتبع  ثم  العملية،  هاته  فهم  التنموي بخصوص  الفكر  الحاصلة في 
وسنكتفي فقط بتناول أهم المحطات    الكتاب والمفكرين للوصول أخيرا إلى المفهوم الشامل للتنمية المستدامة

التي   بعد على أهم األبعاد  فيما  لنتعرف  المستدامة،  التنمية  بأدبيات  المرتبطة  المفاهيم  الفكرية في تطور 
 يقوم عليها هذا المفهوم، وأهم معوقات تحقيقه. 

 
  المستدامة  التنمية لظهور التاريخي السياق المطلب األول:          

 االقتصادية والسياسات  االجتماعي الرفاه بين االرتباط كان الماضي، القرن  من سبعينات ال نهاية حتى    
 االقتصادية السياسة عرفت  وقد  طويلة. لفترة االجتماع  وعلم  السياسي  االقتصاد   لخبراء الشاغل  الشغل هو  
 وقد  .الياإلجم المحلي الناتج من الفرد  بنصيب  مقاسا   النمو تحقيق اجل من الواعي السعي أنها على

 كأساس االقتصادية للموارد واالستخدام األقصى باالستغالل تتعلق كمسألة االقتصادية  السياسة نوقشت 
  االقتصادية  األخرى  الجزئية المؤشرات  وفي اإلجمالي المحلي الناتج في النمو معدالت  من للرفع

االقتصادية.   السياسات  هذه فيه تنفذ  كوسط البيئة تلعبه الذي الدور بذلك متجاهلة واالجتماعية،
 .بالبيئة المتعلقة المناقشات  في واضحا كان بيئي هو وما اقتصادي هو ما بين واالنفصال

 هذه وكانت  تقدما. أكثر تنموية نظريات  المناقشة على طغت  والثمانينات  السبعينات  أواخر وبحلول    
 السياسات  أثر تحليل وجرى  تنمية،وال للنمو بالنسبة وشموال عمقا أكثر نظر وجهة   على تنطوي  النظريات 

 ونضوب  االجتماعية، الجوانب  ضمن والتوزيع الفقر والبيئية، مثل االجتماعية المسائل على االقتصادية
 .البيئية الجوانب  ضمن والتلوث  االقتصادية الموارد 

 يمغرافيالد  النمو في الحالية االتجاهات  استمرت  ما إذا بأنه بينت  العالمية البيئة توقعات  نإ    
 قدرتها تفوق  الطبيعية البيئة على كبيرة بصورة الضغوط فستزداد   االستهالكية، واألنماط واالقتصادي
 الموارد  واستنزاف التلوث  ازدياد  نتيجة  الظاهرة والتحسينات  البيئية المكاسب  تضيع وقد  االستيعابية

 .الطبيعية
 عليه أطلق ما أنشئ عندماهو   المستدامة، نميةالت وبالتالي بالبيئة االهتمام لظهور فكرة أول  ولعل    

 من أعمال  رجال وكذا واالقتصاديين والمفكرين العلماء من  عدد  ضم  حيث  ، 1968سنة  روما بنادي
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 لتحديد  العلمي التطور مجاالت  تخص  إجراء أبحاث  ضرورة إلى النادي هذا دعى العالم، مختلف أنحاء
 انعقاد العديد من المؤتمرات ذات الصلة أهمها: بعدها . لتتوالى 1المتقدمة الدول في النمو حدود 
 ذلك وعالقة البشري  المجتمع تطور حول مفصال تقريرا روما نادي نشر 1972 سنة في .1

 خلال سيحدث  انه نتائجه، أهم من ولعل ، 2100 سنة حتى ذلك وتوقعات   االقتصادية، الموارد  باستغالل
 نشر تم كما ا.وغيره التربة وتعرية الطبيعية الموارد  ستنزافوا  التلوث  بسبب  والعشرين الواحد  القرن  خالل
 أساسية متغيرات  خمسة لدراسة رياضي  نموذج تضمنت  والتي"  النمو حدود "  بعنوان  فورستر جاي دراسة
 أبرزت  حيث .تدهور البيئة التغذية، سوء التصنيع، السكاني، النمو الطبيعية، الموارد  استنزاف وهي بارزة
 . 2سنة  ثالثين لمدة وذلك األرضي، الكوكب  على  وأثرها الخمسة المتغيرات  هذه اهات اتج الدراسة هذه

 البيئة حول المتحدة  األمم قمة تنعقد   1972 جويلية    16  -5 خالل   وبالتحديد  السنة  نفس في .2
 البيئة بين الترابط وضرورة االقتصادية بالتنمية الخاصة القرارات  من مجموعة عرض   حيث  ستوكهولم، في

 وتفادي البيئة  تحسين أريد  إذا التنمية في األولوية لها بأن النامية  الدول اكل االقتصادي. وطالبت والمش
 .والفقيرة الغنية الدول بين ما الفجوة تضييق ضرورة وبالتالي عليها التعدي
 أهمية وكانت  العالمية  البيئة  حالة عن تقريرا للبيئة المتحدة األمم برنامج وضع  1982 سنة  في .3
 أكثر أن إلى  وأشار بالعالم،  المحيط الخطر  أكدت  وبيانات إحصائية وثائق علمية على مبني أنه يرالتقر 
 المعروفة غير ألوفا وأن االنقراض، إلى طريقها كانت في والحيوانية النباتية الخاليا من نوع ألف  25 من

 الهواء في  1981 قت عام أطل  البشرية األنشطة أن  التقرير أفاد  كما نهائيا. اختفت  قد  تكون  أن يمكن
 من طن مليون    57النتروجين و  أكسيد  من طن مليون  68 و الكبريت  أكسيد  من طن مليون    990

 .3ومتنقلة  ثابتة مصادر من الكربون  أكسيد  أول من طن مليون  177 و العالقة، المواد الدقيقة
 الهدف للطبيعة، العالمي الميثاق المتحدة، لألمم العامة  الجمعية أقرت  1982 أكتوبر 28 في .4
 النظام االعتبار بعين األخذ  ويجب  الطبيعة، على التأثير نهأش من بشري   نشاط  أي وتقويم توجيه منه

   .التنموية الخطط وضع عند  الطبيعي

 
 .294ص  ،  2000مصر، األمين، دار البيئة"، حماية اقتصاد "البديع، عبد محمد:   1
 التنمية تحقيق في االقتصادية المؤسسة  لمساهمة مدخل واالجتماعية البيئية المسؤولية ،"خامرة الطاهر:   2

 .25ص  ،2007/ 2006،  -ورقلة-جامعة قاصدي مرباح،في العلوم االقتصادية اجستيرمذكرة م "،المستدامة 
 مصنع على ميدانية دراسة مع الصناعي التلوث ومعالجة أضرار  تكاليف وقياس  تحليل في مساهمة "بوجعدار، خالد:   3

 38 . ص ، 1997 قسنطينة، ماجستير، كرةمذ بوزيان بقسنطينة"، بحامة اسمنت
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 تقريرا المتحدة لألمم التابعة والتنمية للبيئة  الدولية اللجنة قدمت  1987 أفريل 27 في .5
كذل ك"المشتر  مستقبلنا"بعنوان  التنمية عن كامال فصال  التقرير ظهرأ حيث  بورتالند  بتقرير كويعرف 

 الشكل بهذا التنمية  في االستمرار يمكننا ال  التقرير على أنه  لها، وأكد  دقيق تعريف  بلورة وتم  المستدامة،
 .1ضرر بيئي  دون  ومن لالستمرار قابلة التنمية تكن لم ما

 نأب تأكد  نأ بعد  والعالمية المحلية لمؤتمرات وا الفكرية الندوات وعقدت  األصوات  تعالت  ذلك  بعد  .6
 التنمية اتجاهات  في النظر  إعادة ضرورة إلى تدعو الدعوات  وبدأت خطر، في األرضي أصبح الكوكب 
 في الطبيعية الكوارث غرار على واستمراره. وهكذا، بقاءه ذاتي ألسس تدمير من العالم يشهده لما الحالية
 تنعقد  بالبيئة، االهتمام ضرورة إلى جماعة الخضر وانتباه "تشرنوبيل"ووي الن المفاعل انفجار مثل العالم
-3بين   ما للبيئة والتنمية، المتحدة األمم بمؤتمر يعرف ما أو بالبرازيل، جانيرو دي ريو في األرض  قمة
  قابلة تنمية إطار في البيئي التآكل من تحد  وتدابير استراتيجيات  المؤتمر ، خصص  1992جوان   4

رار تسعى إلى التوفيق بين التوازنات البيئية والسكانية والطبيعية وذلك من خالل االستخدام األمثل  لالستم
استنزاف   عدم  أي  القادمة،  باألجيال  الضرر  إلحاق  دون  الحالية  األجيال  تعيش  بحيث  الطبيعية  للموارد 

 : 3نتائج  بست  المؤتمر خرج وعليه .2الموارد الطبيعية وتجنب تلوث البيئة 
 البيولوجي؛ للتنوع وأخرى  المناخ لتغيير كمعاهدة كونية أهمية ذات  مسائل بشأن معاهدة وضع -
 البيئة، ومع بينها، فيما العالقات  في بها الشعوب  تلتزم مبادئ ويعلن يحدد  األرض  ميثاق  إعالن -

 لالستمرار؛  قابلة على استراتيجيات  وتؤكد 
 األرض؛ ميثاق لتطبيق 21 أعمال )أجندة( القرن  جدول -
 إلى تفتقر التي النامية الدول في خصوصا المعلنة للمبادئ التنفيذية لألنشطة تمويل آلية ضعو  -

 اإلنمائية؛  سياساتها في البيئي لدمج البعد  إضافية مالية موارد 
 .التنفيذ  عملية على ستشرف التي  المؤسسات  مسألة بحث  -

 
 .155، ص 1998،الكويت المعرفة، عالم  ،"العربي للوطن الغذائي األمن "السالم،  عبد السيد محمد:   1
،  2010جوان جامعة البليدة، ، 26مجلة التواصل، العدد  " التنمية المستدامة وتحدياتها في الجزائر"،مراد ناصر،  :  2

 .134ص 
محم 3 باتر   :  ، وردم  علي  المستدامة"د  التنمية  على  العمولة  مخاطر  للبيع:  ليس  للنشر 01الطبعة    ،"العالم  األهلية   ،

  .195، ص 2003والتوزيع، لبنان، 
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 انبعاث  من الحد ىإل يهدف الذي "كيوتو" بروتوكول إقرار 1997 ديسمبر شهر في تم كما .7
 نظم استخدام وزيادة المختلفة  االقتصادية القطاعات  في الطاقة استخدام كفاءة والتحكم في الدفيئة، الغازات 
  .الدفيئة الغازات  المتصاص  المتاحة زيادة المصبات  إلى إضافة والمتجددة، الجديدة الطاقة
 جوهانسبورغ في المستدامة نميةللت العالمي القمة مؤتمر 2002 أفريل في انعقد  آخر جانب  من .8

  خالل: من وذلك المستدامة التنمية بتحقيق الدولي على االلتزام التأكيد  بهدف إفريقيا، بجنوب 
 للتنمية المتحدة األمم مؤتمر عن والصادر 21 القرن  أعمال جدول تنفيذ  في المحرز التقدم تقويم -

 ؛ 1992عام  والبيئة
 المستدامة؛ التنمية تحقيق إمكانات  في تؤثر ان يمكن التي والفرص  التحديات  استعراض  -
 لتنفيذها؛  الالزمة والمالية المؤسسية والترتيبات  اتخاذها المطلوب  اإلجراءات  اقتراح -
 .والدولية واإلقليمية الوطنية المستويات  على الالزم المؤسسي البناء دعم سبل تحديد  -
 والتي كوبنهاغن" قمة" 2009 سنة من ديسمبر شهر  في انعقدت  فقد  التواريخ، هذه إلى إضافة .9
 التغير لظاهرة التصدي حول طموح دولي اتفاق إلى للتوصل السياسي الدعم حشد  إلىتهدف    كانت 

 أخرى  فرعية قضايا جانب  إلى الحراري  االحتباس لظاهرة المسببة الدفيئة الغازات  خفض  بضرورة المناخي
ومعالجة  المناخي  التغير  بمسألة  صلة على العالم،  بطريقة في    والفعالية.  والتوازن  بالنزاهة تتسم أسبابها 

 ويتعلق  2012 عام في  األولى مرحلته انتهت  الذي كيوتو" بروتوكول" من بيد أقوى  الجديد  االتفاق ويكون 
 شهر في  التنفيذ  حيز ودخل 1997 عام تمت مناقشته  الحراري، الذي لالحتباس  المسببة الغازات  بوضع
 .لآلمال مخيبة القمةبها  جاءت  التي ائجالنت أن . إال2005فيفري 

يتوصل  لم أنه ذلك البيئة عن المدافعة العالمية المنظمات  وكذلك العالمي العام الرأي  انتقادات  أثار وقد    
 األعمال جدول شملها التي النقاط حول صريحة قرارات  إلى القمة هذه خالل تمعينالمج  العالم زعماء
 :وأهمها
بخفض   والصين واستراليا وكندا المتحدة الواليات  من كل طرف من دةجا مقترحات  وجود  عدم -

 لديها؛  الغازات  انبعاثات 
بخفض   خاصة نسبة حول محددة بنسب  سابقا المذكورة الدول طرف من رسمي تعهد  تقديم عدم -

 الكربون؛ أكسيد  ثاني غاز انبعاثات 
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 2020 عام بحلول ن الكربو  أكسيد  ثاني غاز انبعاثات  بخفض  خاصة نسبة إلى التوصل عدم -
 أبدته  مما الرغم فعلى  (20 %) المائة في عشرين نحو إلى النسبة تصل أن المتفق من حيث كان

 في إجمالية تخفيضات  إحداث  ضرورة إلى يسعى عالمي هدف وجود  بشأن العالم دول من العديد 
 دولة أي يجبر لم االتفاق أن إال الغنية للدول بالنسبة 40% و25%   بين ما تتراوح  اإلنبعاثات 

 محددة؛ بنسبة
من   منها الفقيرة خاصة النامية للدول تمنح التي المالية المساهمات  مبلغ تحديد  إلى التوصل عدم -

 إليه المتوصل الكربون، فاالتفاق أكسيد  ثاني غاز انبعاثاتها من في التحكم أجل مساعدتها في
 يصل النامية للبلدان النطاق  واسع يللتمو  الحاجة وإلى للمناخ جديدة تمويل آلية إنشاء إلى يدعو 
 مسار إقتصاداتها على غاباتها ووضع بحماية البلدان لتلك للسماح سنويا دوالر مليار100   إلى

 الرغم المناخ. على تغير آثار مع التكيف ولمساعدتها في الكربونية  اإلنبعاثات  نسبة فيه  تنخفض 
 واضحة.  غير بقيت  آلية تطبيقه فإن ذلك من

الفرنسية   2015ديسمبر  21  بتاريخ .10 بالعاصمة  إقرار  تعهد   باريس تم  الذي  المناخ"  مؤتمر" قمة 
اوضات صعبة للتوصل إلى اتفاق حصر وخاضت مف دولة شاركت فيه 195فيه المجتمع الدولي ممثال بـ 

عند   الحرارة  ارتفاع  لوقف  الجهود  و"بمتابعة  مئويتين"،  درجتين  "دون  وإبقائه  األرض  حرارة  درجة  ارتفاع 
درجة مئوية". بعد تأكيد دول واقعة على جزر مهددة بارتفاع مستوى البحر أنها ستصبح في خطر    1.5

األرض   حرارة  تجاوزت  مئوية  1.5إذا  المسببة  م  .درجة  الغازات  النبعاثات  شديدا  تخفيضا  يفرض  ما 
لالحتباس الحراري باتخاذ إجراءات للحد من استهالك الطاقة واالستثمار في الطاقات البديلة وإعادة تشجير  

 :1الغابات، كما جاء فيه 
من - انبعاثاتها  تقليص  من  للحد  إجراءات  الموقعة  الدول  الدفيئة إعالن  الفترة   غازات  أفق  في 

 ؛ 2025-2030
في   - االنبعاثات،  أهداف خفض  اعتماد  مستوى  على  الطليعة  في  المتقدمة  الدول  تكون  أن  يتعين 

تحسين حين "مواصلة  النامية  الدول  على  "في   يتعين  الحراري  لالحتباس  التصدي  في  جهودها" 
 ضوء أوضاعها الوطنية"؛ 

 
للمناخ  :   1 باريس  اتفاق  نقاط  االكتروني:    ،2015أبرز  الموقع  على  تاريخ   https://www.france24.comمتاح   ،

 .21/03/2016االطالع 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/37c0a303-0881-4323-898f-4d28bb5b7cd8/ac7b3c78-ff56-451a-8b39-8e2a399a87a4
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/7771b847-8348-423d-bdce-3759d9f5f2b2
https://www.france24.com/ar/20170602-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8
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العمل لخفض استخدام الطاقة    2020يفترض أن يسرع هذا االتفاق الذي سيدخل حيز التنفيذ في   -
ويغير   األحفورية المتجددة  للطاقة  مصادر  إلى  اللجوء  على  ويشجع  والغاز،  والفحم  النفط  مثل 

 ؛ ضي الزراعيةأساليب إدارة الغابات واألرا 
"وجوب أن تقدم الدول المتقدمة موارد مالية لمساعدة الدول النامية"،بناء على طلب الدول النامية   -

عام  وأعلى  جديد  مرقم  هدف  اقتراح  تم  أدنى"،  "حد  سوى  ليس  دوالر  مليار  مئة  مبلغ  أن  على 
عام  2025 الغنية  الدول  تعهد  بعد  بداية  2009.  سنويا  دوالر  مليار  مئة    2020من    بتقديم 

الغازات   انبعاثات  مع  لتتالءم  النظيفة  الطاقات  إلى  انتقالها  تمويل  على  النامية  الدول  بمساعدة 
المسببة لالحتباس الحراري التي تعتبر هي أولى ضحاياها. كما ترفض الدول المتقدمة أن تدفع  

والدول النفطية الغنية بأن   وسنغافورة وكوريا الجنوبية الصين وحدها المساعدة، وتطالب دوال مثل
 تساهم.  

 .والتنمية المستدامة للبيئة دعم باريس الفرنسية بالعاصمةأبرز نقاط االتفاق النهائي   وبذلك تعتبر    

 مفهوم التنمية المستدامة  المطلب الثاني: 

 لم التي والتنمية للنمو السابقة النماذج  في الملحوظ النقص  نتيجة المستدامة التنمية مفهوم نشأ لقد     
يستند  عريضة قاعدة توفر  مختلف ومنافع تكاليف عن المتوازنة األحكام  إصدار  في إليها وكافية 

لذلك السياسات  الباحث وخلفياته    التنموية،  لمفهومها واختلفت حسب منطلقات  المقدمة  التعاريف  تعددت 
فعالية االقتصادية  والمقاربات والمناهج التي اعتمد عليها في التحليل، فنجد أن االقتصاديين يركزون على ال

بالدرجة األولى، في حين نجد أن البيئيين يؤكدون على ضرورة حماية البيئة واالستغالل األمثل للثروات 
الطبيعية الناضبة والمتجددة، أما الباحثون في علم االجتماع فيتمحور تعريفهم للتنمية المستدامة حول مبدأ  

في   الحياة،  نوعية  وتحسين  االجتماعية  الشفافية  العدالة  مبادئ  من  السياسة  رجال  ينطلق  الذي  الوقت 
لمحاولة   التعاريف  من  مجموعة  سندرج  هنا  ومن  المستدامة،  التنمية  لمفهوم  تعريفهم  في  الراشد  والحكم 

 اإللمام بمفهوم التنمية المستدامة والخروج بتعريف شامل لكل أبعادها الرئيسية. 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/eeaf9267-ded0-43c4-b5b2-8e2e33169eb0
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/e6404a20-1b30-4474-b1eb-2b53bf72ebc7
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/891cb57d-1f9a-48f3-9fad-c8e45cd0564b
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/6758aed8-7759-44ed-bb60-70fd847850fc
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   1980 سنة حكومية غير  منظمة في ول من طرف ناشطينعبارة التنمية المستدامة أل لقد استخدمت     
 بعدة مسميات، العربية إلى وترجم،  1" اإلستراتيجية العالمية للبقاء"   World wildlife fundبـ   تدعى
 .2وغيرها ...البيئية، المحتملة المتواصلة، المطردة، الموصولة، لالستمرار، لإلدامة، القابلة التنمية منها

 تقرير في 1987 النرويج سنة وزراء لرئيسة رسمي بشكل المصطلح لهذا استخدام أول ويعتبر    
Gro Harlem Bruntland  والمساواة  العدالة من نوع لتحقيق السعي عن للتعبير المشترك مستقبلنا 

"بأ  المستدامة التنمية األخيرة  هذه عرفت  وهكذا والمستقبلية الحالية  األجيال  بين  تلبي التي  التنمية نها 
 .  3" تهاتلبية احتياجا  على القادمة األجيال بقدرة اإلخالل دون  الحاضر احتياجات 

 التي تلك " بأنها المستدامة التنمية وعرف المال، رأس هو االستدامة نمط فيعتبر الدولي البنك أما •
 بضمان وذلك القادمة  لألجيال الحالية الفرص  نفس إتاحة يضمن الذي  المتصل  التكافؤ بتحقيق تهتم
 . 4عبر الزمن  المستمرة زيادته أو الشامل المال رأس ثبات 

الحاجات "  بأنها   والتنمية للبيئة العالمية  اللجنة  وعرفتها • بتلبية  التي تقضي  للجميع   األساسية التنمية 
 أنماطا تشجع التي ونشر القيم أفضل حياة طموحاتهم من أجل الجميع إلرضاء أمام الفرصة وتوسيع

  .5معقول" بشكل تحقيقها المجتمع إلى يتطلع التي البيئية اإلمكانات  حدود  ضمن استهالكية
 تتضمن أن يجب  لذلك ة،األساسي للحاجات  متقدمة أولوية من خالل هذه التعاريف نالحظ أنها تعطي    

 كالتعليم اقتصادية  غير متغيرات  وتشمل والرفاهية   البشرية للحاجات  رؤية التنمية المستدامة استراتيجيات 
 التنمية تحقيق إجراءات   في يراعى  أن  يجب  كما الطبيعي،  الجمال  وحماية النقيين والماء الهواء صحة،وال

 الدول تنمية وبجانب   إيكولوجية هشة، نظم ذات  جغرافية مناطق في المقيمين المستضعفين على تأثيرها
 من الموارد  ادلع  نصيب  على الفقراء حصول ضمان  أيضا ينبغي الفقر من سكانها غالبية تعاني التي

 في للمواطنين فعالة  مشاركة  تضمن سياسية نظم العدالة على هذه هذا النمو، وتساعد  لتواصل الالزمة
المستدامة   التنمية  لمفهوم بديلة تعريفات  وضع حاولت  التي الدراسات  من عدد  القرارات،  لتظهر اتخاذ 

 نذكر منها: 
 

 .133صمرجع سبق ذكره، مراد ناصر، :   1
 .13ص  ،  2000،القاهرة ،01 الطبعة شاهين، بهاء ترجمة "،المستدامة  التنمية مبادئ موسشيست،" جوجالس:   2
 المجلس المعرفة، عالم سلسلة عارف، كامل محمد ترجمة "،المشترك مستقبلنا ،"التنمية و للبيئة العالمية اللجنة  :   3

 . 69 ص ،1989 األدب، الكويت، للثقافة والفنون، الوطني
الجزائر    -  المستدامة التنمية تحقيق في ودورها البيئية السياسة ،"حميد الحرتسي هللا عبد  :   4 حالة  -1994دراسة 

  .23ص ، 2005 ،الشلف جامعة ، منشورة غير ماجستير رةكمذ"، -2004
دراسات العلوم   السائدة"، االقتصادية الثقافة ظل في المستدامة التنمية إشكالية" زنط، أبو وماجدة غنيم محمد عثمان  :   5

 .176، ص 2008،الجامعة االردنية، 01، العدد 35االدارية، المجلد 
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 هيكلية تحوالت  إيجاد  أجل من مستقلة وطنية  إرادة وفق موجهة ودائمة واعية مجتمعية  "هي عملية •
المعني لقدرات  مطرد  نمو بتحقيق تسمح واقتصادية واجتماعية سياسية تغيرات  وإحداث  المجتمع 
 .1الحياة فيه"  لنوعية مستمر وتحسين

وتعرف أيضا على أنها: " كيفية تحقيق النمو الذي يأخذ بعين االعتبار ويراعي الجانب اإلنساني بكل  •
القضاء على كل أشكال االختالالت أبعاد  ذلك دون  يتم  ه االقتصادية واالجتماعية واألخالقية، ولن 

نفس المجتمع بين مختلف فئاته، وكذلك بين دول الشمال والجنوب، أو  والفوارق سواء كانت داخل 
 .2بين مختلف األجيال" 

 التي العملية تلك ها: "أن على األمريكية البيئة حماية ديرمW.Ruckelshaus  وليم هاوس وعرفها •
  االقتصادية  التنمية أن منطلق من وذلك البيئة، قدرات  مع يتالءم اقتصادي نمو تحقيق بضرورة تقر 

 .3"متناقضة وليست  متكاملة عمليات  هما  البيئة على والمحافظة
 ينالرئيسيت  النقطتين حول  تتمحور المستدامة بالتنمية الخاصة التعاريف هذه مثل أنوالمالحظ     

 :التاليتين
 تلبية تضمن بطريقة والمؤسسية التكنولوجية التغيرات  وتوجيه وصيانتها الطبيعية  الموارد  قاعدة إدارة -

 ة؛مستمر  بصورة والمقبلة الحالية لألجيال  االحتياجات البشرية
المجتمع استخدام -  التي االيكولوجية العمليات  على المحافظة يمكن حتى وتعزيزها وصيانتها موارد 

 .المستقبل وفي اآلن الشاملة الحياة بنوعية النهوض  يمكن الحياة وحتى عليها تمد تع
 : 4أهداف أهمها  عدة تحقيق ذلك ويتضمن

)ماء للموارد  الرشيد  االستخدام ✓  حيث  الطبيعية األصول  حفظ آخر، بمعنى غاز(،،  نفط،  الناضبة 
 ؛ البيئية األصول من كثيرل صناعية بدائل توجد  ال نهأل  مماثلة، القادمة بيئة لألجيال نترك

 ؛ النفايات  استيعاب  على للبيئة  المحدودة القدرة مراعاة ✓

 
 عمل أوراق للعراق"، خاصة إشارة :البيئية دارةاإل على خاص تركيز مع  المستدامة  التنمية "الرفاعي، قدوري سحر:  1

 – لإلدارة العربية المنظمة ، 2006 سبتمبر في التونسية الجمهورية  في المنعقد البيئية لإلدارة الخامس ،  العربي المؤتمر

 24 .ص،  2007 العربية، الدول جامعة
2 : Christian Brodhag , « Développement Durable », université Genève, 2004, p 03. 

، 01الطبعة  التوزيع، و للنشر الدين عماد ،" إسالمي منظور من البيئة "اقتصاديات ، الجوارنة محمد خليفة شادي : 3

 .51،52 ص ص ،2010  األردن،
اإلنمائي"،محمد غنايم،    : 4 التخطيط  في  البيئي  البعد  أفريل    "دمج  التطبيقية،القدس،  األبحاث   ، متاح على   2001معهد 

: االطالع:   html-20061208-academy.org/wesima_articles/library-www.ao.803الموقع  تاريخ   ،

14/07/2016. 

http://www.ao-academy.org/wesima_articles/library-20061208-803.html
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    .المتجددة للموارد  مستدامة حصيلة استخدام على االقتصار ✓
 التقدم وهي الثالثة مبادئها من مستمدة أنها المستدامة بالتنمية المتعلقة التعاريف خالل من يالحظ كما    

وفي  وحماية ماعيةالجتاوالعدالة   االقتصادي  Hansالسويدي   الفيلسوف يعبر اإلطار هذا البيئة. 
Jonass  ليستنتج للتنمية، الثالثة المفاهيم يدمج حيث  "المسؤولية مبدأ" كتابه في المستدامة التنمية عن 

 . المستدامة التنمية مفهوم

هي  ما المستدامة التنمية أن رى ن حيث  المستدامة، للتنمية بسيطا تعريفا نقترح أعاله، للتحليل وكنتيجة    
  االقتصادي،  البعد جانب إلى واالجتماعية البيئية األبعاد مراعاة في تمعلمجا الحتمية لرغبة "النتيجةإال 

  المقبلة.وتتحمل  األجيال وفوائد مستقبل وحماية للثروات العادل التوزيع تشجيع هي  ذلك من والغاية
 .واألفراد" والشركات دولال من كل الغايتين هاتين تحقيق مسؤولية

 االنتقادات التي وجهت لمفهوم التنمية المستدامة:  •
إلى أبعاد عالمية بشأن    -وفق النموذج التصوري الغربي  –ال شك أن فلسفة التنمية المستدامة تطمح      

ببعض،   التقدم واالرتقاء بالصالح العام للبشرية جمعاء، على اعتبار أن الكل متفاعل، تتأثر أنساقه بعضها
الشاملة   التنمية  استراتيجيات  عولمة  من  العام  الهدف  تبلور  األخيرة  النقطة  أن  شك  وال  وإيجابا،  سلبا 
والبديلة، بأبعادها المتنوعة االقتصادية واالجتماعية والثقافية وحتى الحضارية، فالمشكالت التي يعج بها  

وت أضرارها،  وتعم  مستوياتها،  تتفاقم  والتي  المتخلف،  نطاق  العالم  عن  لتخرج  وانعكاساتها  أبعادها  تعقد 
السيطرة، سيطرة الحكومات المحلية ثم سيطرة الهيئات الدولية، ومنه على سبيل المثال ال الحصر: مشكلة 
الرعب  وتثير  المخاوف  تجلب  البشرية.  واألعضاء  بالمخدرات  المتاجرة  الحدود،  عبور  اإلرهاب،  العنف، 

تقدمة، بات أكيدا التدخل القسري في الشؤون الداخلية للبلدان المتخلفة  للدول كافة وعلى رأسها الدول الم
ناهيك عن التدخل في ضبط ممارسات وسياسات الشركات اإلنتاجية العالمية الكبرى، قصد المساهمة في 
وتقليص أضرارها. عبر   انتشارها  من  الحد  األقل  أو على  التخلف  وانتشالها من وحل  معالجة مشكالتها 

دير فلسفة التنمية المستدامة، وإشراك الجميع في تبنيها كعقيدة وتشريع عبر اعتناق النظامين  السعي لتص
فالتنمية وبالتالي  والقيمي.  والثقافي  التربوي  تدريجيا  ثم  واالقتصادي   إال ماهي المستدامة السياسي 

 على  الثالث  لعالما دول حث  ورائها من والهدف المتحدة األمم طرف من صياغتها تم سياسية إيديولوجية"
سياسية ويتجلى هذا المراد بوضوح  إيديولوجية كل غرار الشمال.على لدول البيئي  البرنامج في االنخراط
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، ومما  2000من خالل  استقراء مضمون أهداف األلفية اإلنمائية المتبناة من قبل األمم المتحدة في سنة  
قبول وسريان المفعول على الصعيد العربي، ال شك فيه أيضا، أن هذه السياسات وجدت طريقها نحو ال

بوساطة سياسات اإلعالم الجماهيري عبر تكنولوجيات اإلعالم واالتصال وكذا سياسات المعونات الدولية  
 . وكذلك العقوبات الدولية

 إلى يرقى ولكي للتطبيق  قابال مفهوما  منه أكثر فلسفي  بعد  ذو  هو" المستدامة التنمية  وعليه فمفهوم    
يكون  يجب  فإنه  للتطبيق،  القابلية  أي الثاني، د البع  تركيبته من  وجزء   المجتمع ثقافة  مكونات  أحد  أن 

  .1ةالمعرفي

 المطلب الثالث: أبعاد التنمية المستدامة 

من خالل  ما تم التطرق إليه من مفاهيم مختلفة للتنمية المستدامة، فإن هذا المفهوم المركب " يستند      
العامة المبادئ  الطبيعة    على  االقتصادية وحماية وصون  النجاعة  تحقيق  بين  الروابط  تنطوي على  التي 

الثالثة   األبعاد  على  التركيز  طويل  لوقت  ظل  فقد  ولهذا  المترابطة،  االجتماعية  والعالقات  ومواردها، 
بن عليها  التركيز  يجب  والتي  المستدامة  للتنمية  أساسية  كركائز  والبيئية  واالجتماعية  فس  االقتصادية 

المستوى واألهمية، لكن التطور في المفهوم وما أعقبه من محاوالت جادة في بعض الدراسات واألبحاث 
أظهر أهمية أبعاد أخرى ولعل أهمها على اإلطالق البعد السياسي    (1997)  5+خاصة بعد مؤتمر ريو  

 اد الثالث السابقة. والمؤسساتي للتنمية المستدامة بحيث يعتبر القاعدة التي تعمل على أساسها األبع

هذا باإلضافة إلى بعد آخر وهو البعد التكنولوجي حيث تم إهماله في كل الندوات المؤتمرات المتعلقة      
يتضمن    الشكل الذيبالتنمية المستدامة والذي نراه مفتاحا في هذه العملية ويمكننا توضيح ذلك من خالل  

 از تقدم ملموس في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة. أبعادا متعددة متداخلة فيما بينها من شأنها إحر 
 
 

 
 

 
1 : Paul DE BAKER, "les indicateurs financiers du développement durable", Editions 

d’Organisation, Paris, France, 2005, p 15. 
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 حكم ديمقراطي 

 ( 1997) 5+ بعد مؤتمر ريو  ( : أبعاد التنمية المستدامة1-1الشكل رقم  )
 

 

 

 

 

   

 Haut conseil de la coopération internationale, « Développement durable et solidarité المصدر:

internationale: enjeux, bonnes pratiques,  propositions pour un développement durable 

du sud et du nord », Paris, France, juin 2006, p 15. 

 البعد االقتصادي -1
يتمحور البعد االقتصادي للتنمية المستدامة حول االنعكاسات الراهنة والمستقبلية لالقتصاد على البيئة،     

وتحسين التقنيات الصناعية في مجال توظيف الموارد الطبيعية. ووفقا له  إذ يطرح مسألة اختيار وتمويل  
تعمل التنمية المستدامة على تسريع عجلة التنمية االقتصادية مع األخذ بالحسبان التوازنات البيئية على  

 .1المدى البعيد، باعتبار البيئة هي األساس والقاعدة الرئيسية للحياة البشرية"
هو  المستدام والنظام     على  الحفاظ مع مستمر بشكل السلع إنتاج  من يتمكن الذي النظام اقتصاديا 

لدول المجتمع،   واحتياجات  العام الناتج بين  االقتصادي التوازن  من لإلدارة قابل معين مستوى  فبالنسبة 
رد  الشمال الصناعية، فالتنمية المستدامة هي السعي إلى خفض كبير ومتواصل في استهالك الطاقة والموا

الطبيعية، وإحداث تحوالت جذرية في األنماط الحياتية السائدة في االستهالك واإلنتاج، والحد من تصدير 
الفقيرة بخصوصها، تعني توظيف الموارد   نموذجها الصناعي إلى الدول المتخلفة، أما وجهة نظر الدول 

فقرا  األكثر  للسكان  المعيشي  المستوى  رفع  أجل  و 2من  نذكر:الب هذا  مقومات  من.  البلدان    عد  مسؤولية 
 

دراسة    -"استراتيجية ترقية استخدامات الموارد الطاقوية الناضبة ضمن ضوابط التنمية المستدامةزحوط اسماعيل،  :   1

األمريكية المتحدة  والواليات  الجزائر  بين  الماجستير،  "،  -مقارنة  نيل شهادة  تخصص مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات 

 .83ص ، 2012/2013اقتصاد دولي والتنمية المستدامة، جامعة سطيف، 
إستراتجيات والسياسات التنمية المستدامة في ظل التحوالت االقتصادية والتكنولوجية  "كربالي بغداد وحمادي محمد،  :  2

 .11،12، ص ص  2010، 45 مجلة العلوم اإلنسانية ، العدد بالجزائر"،

تنوع  

 ثقافي 

فعالية  

 اقتصادية 

رقي  

 اجتماعي 

التنمية  

 المستدامة 

توازن بيئي  

وتكنولوجيا  

 نظيفة



  حمايتهايات ـــالمشاريع البيئية وآل، مية المستدامةالتنمفاهيم عامة حول        الفصل األول:  
 

 
14 

 

 في المساواة  النامية، الدول تبعية  الطبيعية، تقليص  الموارد  تبديد  من الحد المتقدمة عن التلوث ومعالجته،  
 .1المداخيل  في التفاوت  من الموارد، الحد  توزيع

 البعد االجتماعي والثقافي: -2
التنم     استراتيجيات  في  االجتماعية  باألبعاد  االهتمام  ضعف  من  إن  الكثير  فشل  في  السبب  كان  ية 

البرامج التنموية، ونتج عن ذلك العديد من اآلثار السلبية على المجتمع والبيئة، حيث تزايدت ممارسات 
األفراد التي تحدث اضطرابات في الظواهر الطبيعية، ووصلت إلى حد إحداث بعض التغيرات التي كانت  

وفي مناطق مختلفة من العالم، ومن ثم دعت الضرورة إلى  لها نتائج سلبية على كثير من نواحي الحياة  
توجيه اهتمام أكبر للبشر في السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية الشاملة، حيث تزايدت 
الدعوات إلى األخذ بعين االعتبار القضايا االجتماعية خاصة الفقر والتهميش والبطالة، كما انشغل الفكر  

حاجات البشر وتحسين نوعية  جوانب البشرية التي تهتم بمدى نجاح التنمية المحققة في تلبية  التنموي بال
ومن  هنا فالبعد االجتماعي يسوقنا إلى  تسليط الضوء  ،  2الحياة بمعناها الشامل للنواحي المادية والمعنوية 

التالية  النقاط  الش3على  المشاركة  االجتماعي،  الحراك  التوزيع،  في  المساواة  السكان،  :  وتوزيع  نمو  عبية، 
 الصحة والتعليم ومحاربة البطالة.

حاول     حيث  التنمية،  عملية  في  أساسيا  الثقافي  بالبعد  االهتمام  يعد   إدماجه المختصين بعض  كما 
 على المصادقة  بعد  2005 سنة منذ  البعد هذا إدماج حتمية جاءت وقد   .،المستدام التنمية أبعاد  ضمن

 .4الثقافي  التنوع ولح الدولية االتفاقية
فهذه األخيرة تتطلب أساسا عملية تغيير جوهرية في الحياة الثقافية تؤدي إلى تحديث تأصيلي لثقافة      

واحتوائها   العصر  لمتطلبات  واستيعابها  وتطورها  مكوناتها  تواصل  وتضمن  الثقافية  الهوية  وتجسد  األمة، 
التقدم المضطرد للخصوصية الحضارية، ومنه  لمستجدات المجتمع والتفاعل معها في حركة دائمة ت ؤكد 

التنموي الذي يتصل برسم االستراتيجيات وتحديد السياسات   للتنمية المستدامة يمثل الجهد  الثقافي  فالبعد 
 

مؤسسة المستدامة، التنمية تدعيم و البيئة لحماية كأداة اإلنتاجية التجهيزات صيانة ،"مرزيق عاشوري  :   1  حالة 

، ص ص 2009الجزائر،   جامعة االقتصادية، العلوم في علوم  دكتوراه رسالة،  "E.C.D.Eبالشلف   ومشتقاته االسمنت

250،251. 
صالحي،   2 صالح  االقتصاد  :  في  البديل  التنموي  وتحليل    اإلسالمي"المنهج  واألولويات  واألهداف  للمفاهيم  دراسة   (

 .156، ص 2006دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة،  ،01، الطبعة لألركان والسياسات والمؤسسات("
التنمية المستدامة بين الحق في استغالل الموارد الطبيعية والمسؤولية عن حماية البيئة مع اإلشارة " اسيا قاسيمي،    : 3

التجربة التنموية بالمجال العربي    أشغال،  بطاقة مشاركة في  "الجزائرية  إلى  الثاني: السياسات والتجارب  الدولي  الملتقى 

اآل-والمتوسطي التوجهات،  واالقتصادية،  -فاقالتحديات،  واالجتماعية  التاريخية  للدراسات  المتوسطية  التونسية  الجمعية   ،

 . 11، ص 2012افريل،  27-26باجة )تونس(، أيام 
4 : Haut conseil de la coopération internationale, op.cit. p.15. 
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المتصلة بتحسين أو تحويل الوسط الثقافي الذي يتحرك في داخله الفاعلون األفراد والجماعات جنبا إلى  
معيش مستوى  رفع  مع  ويقصد تجنب  المشاركة،  على  وقدرتهم  األفكار    هم  مجموعة  هنا  الثقافي  بالوسط 

والمعتقدات والتصورات والعادات والرموز التي تتحكم في سلوك الفاعل االجتماعي، والتي تؤثر تأثيرا كبيرا  
 .1على تحديد مستوى وعيه االجتماعي والثقافي 

 
 البعد السياسي والمؤسساتي:  -3

السياسي     البعد  الحكم   يؤدي  مبادئ  تجسد  التي  المستدامة  السياسية  التنمية  تحقيق  إلى  والمؤسساتي 
والمصداقية  الثقة  وتنامي  القرار  اتخاذ  والمشاركة في  الشفافية  إدارة تضمن  السياسية  الحياة  وإدارة  الراشد 

تج في  بفعالية  يساهم  البعد  فهذا  المتالحقة.  بأجياله  للمجتمع  واالستقاللية  السيادة  معايير  وتوالي  سيد 
 .2االستدامة على مستوى البعد االقتصادي، واالجتماعي والثقافي والبيئي 

 البعد البيئي والتكنولوجي  -4

التي ظهرت خالل العقود األخيرة من القرن إلى أن يكون هناك قناعة كاملة بأن    أدت المشاكل البيئية    
التنمية،   لعملية  ضروري  أمر  ومتوازن  سليم  بشكل  البيئة  البيئة  إدارة  على  الحفاظ  عملية  أصبحت  فقد 

والحيلولة دون تدهورها تتصدر سلم األولويات واالهتمامات الدولية والوطنية، نظرا إلى أن استنزاف الموارد  
فالنظام وبالتالي  التنمية.  يؤثر سلبا على  بتوازنها   على يحافظ أن يجب  بيئيا المستدام البيئية واإلخالل 

 المتجددة الزائد للموارد  تجنب االستنزافتبني الصناعة النظيفة التي  ب  لطبيعية،ا الموارد  من ثابتة  قاعدة
 البيئية واألنظمة   التربة وإنتاجية الجوي  واالتزان  ي الحيو  التنوع حماية ذلك ويتضمن المتجددة، وغير

تي تراعي  إضافة إلى تنفيذ المشاريع البيئية ال  .3اقتصادية عادة كموارد  تصنف ال التي األخرى  الطبيعية
البعد البيئي كركيزة أساسية لقيامها، وتساهم في التنمية االقتصادية بالموازاة مع الحفاظ على البيئة والعمل 

     . 4مع المستخدمين والمجتمع بشكل عام بهدف تحسين جودة الحياة لجميع األطراف 

 
 .157صالح صالحي، مرجع سبق ذكره، ص :   1
 الملتقى ضمن مداخلةالجزائر"،   في البترولية للثروة  االستخدامية الكفاءة و المستدامة التنمية ،"صالحي صالح:     2

 فرحات جامعة التسيير، علوم و االقتصادية العلوم كلية ، المتاحة" للموارد ةاإلستخدامي  الكفاءة و المستدامة التنمية : الدولي

 الهدى دار األورومغاربي، الفضاء في المتوسطة و الصغيرة في المؤسسات االستثمار و الشراكة مخبر منشورات ، عباس

 .872 ، ص 2008 ، سطيف ، النشر و للطباعة

 .918ص ،مرجع سبق ذكره وردم علي محمد باتر: 3
4 : Guyonnard Françoise Marie, Willard Frédirique, « le Management environnemental au 

développement durable des enterprises »  , Ademe, France, 2005, p 05. 
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المستدامة     التنمية  تحقيق  في  أساسيا  ركنا  التكنولوجي  البعد  يمثل  في  كما  البيئي  التدهور  أن  ذلك   ،
التحول تعني  البعد  هذا  وفق  المستدامة  فالتنمية  الكفاءة.  إلى  تفتقر  لتكنولوجيا  نتيجة  كان    إلى  معظمه 

 الهدف  يكون  وأن والموارد  الطاقة من قدر أقل يستخدم عصر إلى  تمعبالمج   تنقل وأكفأ أنظف تكنولوجيات 
 الحد إلى تؤدي معينة معايير  واستخدام والملوثات  الغازات  ن م أدنى   حد  إنتاج التكنولوجية النظم هذه من
 :2و يمكن تعزيز التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة كما يلي  .1داخليا  النفايات  وتعيد  النفايات  تدفق من

تطوير أنشطة البحث بتعزيز تكنولوجيا المواد الجديدة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، واعتماد  •
 القابلة لالستدامة؛اآلليات 

 تحسين أداء المؤسسات الخاصة، من خالل مدخالت معينة مستندة إلى التكنولوجيات الحديثة؛  •
 استحداث أنماط مؤسسية جديدة تشمل مدن وحاضنات التكنولوجيا؛  •
في  • المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  بغية  واالبتكار،  والتكنولوجيا  العلوم  في  القدرات  بناء  تعزيز 

ما أن بناء القدرات هو الوسيلة الوحيدة لتعزيز التنافسية، وزيادة  د القائم على المعرفة، السيقتصااال
 النمو االقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة ومحاربة الفقر؛

إدماج   • يتم  بحيث  معلوماتي،  إلى مجتمع  المجتمع  تحويل  إلى  تهدف  التي  والبرامج  الخطط  وضع 
تيجيات التنمية االجتماعية واالقتصادية، بالموازاة مع تحقيق  التكنولوجيات الجديدة في خطط واسترا

 أهداف عالمية كاألهداف اإلنمائية لأللفية. 
 

إن أبعاد التنمية المستدامة سواء االقتصادية أو البيئية، االجتماعية والثقافية، تتفاعل فيما بينها بشكل      
تنمية   إلى  يؤدي  بعد  فكل  بينها،  الفصل  يمكن  وال  سياسي  تكاملي  بعد  إطار  في  وذلك  اآلخر،  ودعم 

ومؤسساتي يضمن لها االستمرارية والتوصل عبر الزمن بشكل يخدم مصالح األجيال الحالية دون اإلخالل  
 بمصالح األجيال المستقبلية. والشكل التالي يوضح مختلف أركان هذا التفاعل:

 
 

 
االقتصادية وعلوم    ، مجلة العلومالطاقة وتلوث البيئة والمشاكل البيئية العالمية""مقدم عبيدات و بلخضر عبد القادر،    :   1

 . 51، ص  2007، 07التسيير، العدد 
 . 12-11ص  مرجع سبق ذكره،اسيا قاسيمي،  :  2
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 (: تداخل أبعاد التنمية المستدامة 2-1الشكل رقم )

 قياسها"، وأدوات تخطيطها وأساليب فلسفتها :المستدامة التنمية "زنط، أبو أحمد وماجدة غنيم محمد عثمانالمصدر: 

 .42ص  ، 2006 عمان، األردن، صفاء، دار

يمكن فصلها عن       بحيث ال  المستدامة،  التنمية  أبعاد  بين  متداخلة  هناك عالقة  أن  الشكل  هذا  يبين 
في قصور  أو  خلل  وأي  البعض  األ   بعضها  هذه  من  بعد  االستدامة،  أي  إطار  من  التنمية  يخرج  بعاد 

جميع   االقتصاد  يأخذ  بحيث  تضاد،  ال  تكامل  عالقة  هي  البيئي  والبعد  االقتصادي  البعد  بين  فالعالقة 
احتياجاته من البيئة من الموارد األولية و الطاقوية الالزمة لتحريك عجلة االقتصاد، وفي المقابل يجب أن  

صاد في تحسين مستوى معيشة المجتمع بشكل عادل ومتواصل عبر الزمن، كما أن التنمية  يساهم االقت
تكون   ال  أن  أيضا  ويجب  منشودة،  تنمية  ألي  األساس  حجر  األخرى  هي  تعتبر  والثقافية  االجتماعية 

ها  السياسات االقتصادية مستنزفة للثروات الطبيعية ومدمرة للبيئة، والتي يجب على المجتمع أيضا حمايت
البيئة قد يسبب أضرارا جسيمة   تدهور  تكنولوجيا نظيفة، ألن  التدهور واالنهيار عن طريق استخدام  من 
للمجتمع وللحياة البشرية بصفة عامة، وألن البيئة قبل كل شيء هي المورد األساسي الذي يلبي احتياجاته  

 الحالية والمستقبلية. 
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 دامة المطلب الرابع: معوقات تحقيق التنمية المست

رغم الجهود المبذولة من قبل األطراف الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة، سواء دول العالم المتقدم      
والنامي، الهيئات الدولية، اإلقليمية والمحلية، المنظمات الحكومية، المفكرين والعلماء، المؤسسات واألفراد،   

يل هذه الجهود. وعلى الرغم من التقدم الكبير  إال أن هناك بعض المعوقات والتحديات التي تعترض سب
  " ديجانيرو  التي أعقبت " ريو  الفترة  التنمية    1992الذي حصل خالل  البيئي ومسيرة  العمل  في مجال 

وبرامج   تبني خطط  النامية في  الدول  العديد من  التي واجهت  المعوقات  أن هناك بعض  إال  المستدامة، 
 لي: التنمية المستدامة، كان أهمها ما ي

 
المعوقات   • أهم  تمثل  التي  التصحر    –الديون  مشكالت  فيها  بما  الطبيعية  الكوارث  إلى  إضافة 

التي تحول دون نجاح خطط التنمية    -والجفاف والتخلف االجتماعي الناجم عن الجهل والمرض والفقر
ا واجب  ومن  عامة"،  الدولية  واألسرة  خاصة  الفقيرة  المجتمعات  على  سلبا  وتؤثر  لجميع المستدامة 

 ؛1التضامن للتغلب على هذه الصعوبات وحماية اإلنسانية من مخاطرها وتأثيراتها السلبية على المجتمع 
 الحروب والمنازعات المسلحة واالحتالل األجنبي، التي تؤثر في مجملها بشكل مضر على البيئة •

ا االحتالل  إنهاء  إلى  الداعية  المتحدة  األمم  قرارات  تنفيذ  تشريعات  وسالمتها، وضرورة  ووضع  ألجنبي 
والتزامات تحرم وتجرم تلويث البيئة أو قطع أشجارها أو إبادة حيواناتها، ومراعاة الكرامة اإلنسانية طبقا  

 للقوانين الدولية ومنع تخريب المنازل والمنشآت المدنية ومصادر المياه؛
األحوال   • وتدهور  النامية  الدول  مدن  في  وخاصة  الرشيد  غير  السكاني  في  التضخم  المعيشية 

 ؛2المناطق العشوائية، وتزايد الطلب على الموارد والخدمات الصحية واالجتماعية 
تدهور قاعدة الموارد الطبيعية واستمرار استنزافها لدعم أنماط اإلنتاج واالستهالك الحالية مما يزيد   •

 مية؛في نضوب قاعدة الموارد الطبيعية وإعاقة تحقيق التنمية المستدامة في الدول النا
 عدم توفر التقنيات الحديثة والخبرات الفنية الالزمة لتنفيذ برامج التنمية المستدامة وخططها؛ •
العالمية   • البيئة  بالقضايا  بالتزاماتها  اإليفاء  من  لتتمكن  النامية  الدول  لدى  الالزمة  الخبرات  نقص 

 ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود الرامية لوضع الحلول لهذه القضايا؛ 
 

دار    ،تعريب ومراجعة محمود حسن حسني ومحمود حامد محمود، بدون طبعة  ،"التنمية االقتصادية  "،ميشيل تودارو  :   1

 .622-621 صص  ، 2009المريخ، الرياض، 
عجم  :   2 العزيز  عبد  ناصف،  محمد  عطية  إيمان  وتطبيقية"ية،  نظرية  دراسات  االقتصادية  المعرفة    ،"التنمية  دار 

 .316،320، ص ص 2000االسكندرية،  الجامعية،
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فساد االقتصادي، االجتماعي واإلداري المنعكس أساسا في هدر المدخرات وضعف االستثمار  ال •
العولمة   ظل  في  والنامية  المتقدمة  الدول  بين  الكبيرة  والفجوة  الخارجية  الديون  أعباء  وارتفاع  الداخلي 

ة مسائل الرشوة التجارية وتدفق المعلومات كذلك المستويات المعيشية وتدهورها في الدول النامية، وكثر 
 ؛1مما يؤدي إلى زيادة االضطرابات في بلدان العالم النامي 

التنمية   • عملية  أمام  عائقا  يشكل  حيث  النامية،  الدول  معظم  في  السياسي  االستقرار  توفر  عدم 
باإلضافة إلى المديونية، وكذلك استنزاف الثروات البيئية والطبيعية لهذه الدول، الفقر، البطالة، االنفجار  

 لسكاني في الدول النامية؛ ا
عن  المشاريع تكاليف وضخامة ارتفاع • ناهيك   خاصة النظيفة التكنولوجيات  تكاليف البيئية، 

 اهتماما يلقى التمويل من النوع هذا جعل الذي األمر لهذه التكنولوجيات، المستوردة النامية للدول بالنسبة
ال الدولي الصعيد  على كبيرا المصادر  مختلف  عن  وهو  بالبحث  األخضر  االستثمار  تشجع  ما  تي 

في   إليه  التنمية    .بحثناسنتطرق  لتحقيق  الرامية  المجهودات  بآخر  أو  بشكل  تعيق  األمور  هذه  كل 
 المستدامة.

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 
ز  : 1 هاجر،  وسنوسي  الرحماني  بوزيان  البيئي  "ليخة،  المستدامة   إلستراتيجيةالبعد  المؤتمر    ، "التنمية  ضمن  مداخلة 

والكفاءة المستدامة  للتنمية  المت  الدولي  للموارد  االقتصاديةحة،  ااالستخدامية  العلوم  سطيف    ،كلية  عباس،  فرحات  جامعة 

 .130 ، ص 2008أفريل  07/08



  حمايتهايات ـــالمشاريع البيئية وآل، مية المستدامةالتنمفاهيم عامة حول        الفصل األول:  
 

 
20 

 

 

 والمشاريع البيئية البيئة : ــاني الـــمــبــحث الــثـ

 سوء  من بيئتنا حق في اقترفناه لما نتيجة هي بيئية ومخاطر مشكالت  من اليوم البشرية تعانيه ما إن    
 سلوك وسوء البيئي  والحس الوعي غياب  على يدل ما هوو دهالموار  مدمر واستغالل  استنزافو  استخدام
 وأخطاره التلوث  من البيئة  حماية وعليه أصبحت قضية بتوازنها، اإلخالل إلى ما أدى  البيئة تجاه األفراد 

 في غاية قضية فهي المستقبل، إلى ننظر وعندما البشرية تواجه التي المصيرية القضايا أهم المحدقة من
 قضايانا من  كثير على المباشر وتأثيرها اليومية بحياتنا واتصالها طبيعتها حيث  من والحساسية التعقيد 

 للنظر وحدهم للمختصين أو  وحدها للحكومات  تترك ال أن يجب  ومصيرية  عامة  لذلك فهي .  المعيشية
 موقعه في كل البيئة، عن  األذى  دفع  في يشارك أن وعليه مسؤول المجتمع في د  فر  فكل ومعالجتها، فيها

 من التنموية هدافاأل بين االنسجام تحققبتنفيذ مبادرات ومشاريع صديقة للبيئة  ، وذلك  استطاعته وبقدر
 ى. أخر جهة  من تهاواستدام البيئة وحمايةجهة 

 
 البيئة فهوم م المطلب األول:        

تعدد إن       وذلك جراء  له  تعريف محدد  البعض وضع  يتصور  كما  اليسير  من  ليس  البيئة كمصطلح 
المفاهيم المستخدمة لهذا المصطلح في كل فرع من فروع العلم المختلفة، فالباحث في كل فرع من هذه  

ال يمكن  العلوم يعرفها وفقا لرؤيته الصادرة عن زاوية تخصصه الدقيق. فالتعريف الذي يقدمه هذا األخير  
فهمه إال من خالل تناول المجتمع ككل في إطار حركة تطوره التاريخية ألن المشكالت البيئية تتسم بأنها  

 ذات طبيعة تراكمية حيث أنها تكونت عبر قرون عدة وتعاقب األزمنة.

 اعياالجتم  لها ينظر حين  وفي المالي، الجانب  على  تركز البيئة االقتصادي لمفهوم نظرة فإن وعليه    
 التي  األسباب  هذه أمام الصحي الجانب  على التركيز يحاول البيولوجي كما بحت، اجتماعي إطار في

 .1بالبيئة  التعاريف تعدد  إلى أدت 

 مع بالبيئة عالقة المفاهيم هذه من مفهوم لكل بأن نسلم فإننا البيئية جوانب لل المتنوعة التصورات  أمامو     
 ضرورة تماما   يساير البيئة   مفهوم بأن  يسلمون  وحديثا  قديما البيئة قضايا في الباحثين  من   الكثير  أن  العلم

 
 . 95ص   ،2007مجلة الباحث، العدد الخامس، الجزائر،  "دور الدولة في حماية البيئة"،كمال رزيق،  :  1
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ويمكن   حماية مجاالت  من واسع مجال الطبيعة  أن اإلنسان  إدراك واستلزام  بالطبيعة، االعتناء البيئة، 
 ن:ـم البيئـــة فـي قسميــن رئيسيي ـفاهيـم المتنوعــــة والمتباينة لعلحصر الم

 ـوم االيكولوجـي للبيئـة، الـذي يرتكـز على الطبيعة المحيطة باإلنسان. يختص بالمفه األول: 

 . 1972الذي تبناه مؤتمر استكهولـم سع للبيئة، و هـو المفهـوم الوا الثاني: 

 المفهوم االيكولوجي للبيئة: .1
ايكولوجيا     العالم    écologieتعود كلمة  تحديد 1858عام    "هنري ثورو"إلى  إلى  يتطرق  لم  أنه  ، إال 

فقد وضع كلمة ايكولوجي   "أرنست هيكل"معناها وأبعادها. أما العالم األلماني المتخصص في علم الحياة  
 .1بدمج كلمتين يونانيتين " المنزل أو المكان، الوجود أو العلم"

الباحث   • طرف  من  البيئة  ألبر"وتعرف  أنها    "ريكاردوس  على  الطبيعة  أصدقاء  جمعية  مؤسس 
الطبيعي العوامل  الحي، والتي تحدد نظام حياة مجموعة من  "مجموعة  الكائن  تؤثر على  التي  ة المحيطة 

 . 2" الكائنات الحية المتواجدة في مكان ما وتؤلف وحدة ايكولوجية مترابطة

أن اإلطار البيئي يتكون من ثالثة عناصر متداخلة مع بعضها هــي "  :( COOPER)كوبرويرى   •
بالمناظر   والتمتع  للترفيه  كمصدر  والبيئالبيئة  و الطبيعية،  الطبيعيـــة  للمــوارد  كمصدر  كمستودع  ة  البيئة 

 ." 3الستيعاب المخلفـات 

المرتبطة       والتقاليد  العـــادات  وبيـن  البيئـة  بين  يـربط  ال  ضيق  مفهـوم  أنـه  المفهوم  هـذا  نقـائص  ومن 
أيضا يتجاهل شكل المؤسسات  باإلنسان، سواء في سلوكه أو أنشطته اإلنتاجيـة أو االستهالكيـة، كما أنه  

االجتماعية واالقتصاديـة التي تساهم في تنظيم المجتمع، وكذا العالقات التي تربط بينها وبين البيئة، كما 
 .يئة ومشاكلها ومدى اهتمامه بهاأن هذا المفهوم يفتقد أو يهمل الوسط االجتماعي ومدى رؤيته للب 

 

  

 
، الملتقى الدولي حول: مقومات تحقيق التنمية  اقع والتحليل"التنمية المستدامة بين الوبوشنقير ايمان، رقامي محمد، "  :   1

 .436، ص 2012ديسمبر  03/04، جامعة قالمة، الجزائر، أيام اإلسالمي المستدامة في االقتصاد 
مطبعة  مكتبة و ،01الطبعة  وسائل الحماية منها"،دية و الماليـة لتلـوث البيئـة و، "اآلثـار االقتصامحمـد صالـح الشيـخ :2

 . 14، ص 2002 ،اإلشعاع الفنية
 . 15، صالمرجع السابق:   3
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 المفهوم الواسع للبيئة: .2

ووتـون "  ، فحسب ــع للبيئــة، نستشـف المفهوم الشامـــل والواس1972مر استوكهولم  مـن خالل مؤت    ، "راو 
 :1فقد قسم اإلطار البيئي إلى أربع مجموعـات هـي 

الطبيعيـة  المائية،  البيئــة  المجاري  الطاقة،  موارد  الحيـوان،  و  النبـات  المناخية،  الظـروف  األرض،   :
 بيعية ومصادرها المختلفة وعالقتها بالحيـاة . باإلضافة إلى مستويات التلوث الط

االجتماعي  على  تموتش   ة: البيئة  عالوة  وتوزيعه  وحجمـه  للمجتمـع  االجتماعية  الخصـائص  علـى  ـل 
 .الصحـة( -السياسـة  -الثقافـة  -ـلالخدمات االجتماعية )النق

اإلنتـاج المختلفة مثـل: رأس  وتشتمـل علـى األنشطـة االقتصادية المختلفـة عنـاصر    :يةة االقتصادئالبي 
على   تؤثر  وفردية  قومية  دخـول  من  ذلك  علــى  يتـرتب  ومـــا  واألرض،  والعمالـة  والتكنولوجيا  المـال 

 . الرفاهية االقتصادية
الثقافي   عن   ة:البيئة  المكتسب  للسلوك  والباطنة  الظاهرة  األنماط  يتضمن  الذي  الوسط  بهـا  ونعنـي 

 ... عـادات معين من علوم ومعتقدات وفنـون وقوانين و  ون في مجتمعطريـق الرمـوز، الـذي يتكـ
 

و   ومـن     البيئة  عن  ذكرناه  ما  كـل  أنها  خالل  يتبيـن  وال  "مكوناتها  الطبيعيـة  العوامـل  ثقافيـة  مجموع 
مـا  فهي كـل األمـور التـي تحيط باإلنسان مـن الميـاه واألرض و   ،الكـائنات الحية  واإلنسانية التي تؤثر في

مدى عالقته الوثيقة بها،  عليهـا وما بداخلهـا، وكـذا الكائنـات الحية الحيوانية والنباتية والكائنـات الدقيقـة، و 
أن يكون عامال إيجابيا،    اإلنسان. لذا ينبغي على  "فهي إطار وجوده، ومحدد أنشطته ومستويات معيشته

 يؤثر في البيئة حتى يحافظ على ذاته ومحيطه.  

 المشكالت البيئية وتصنيفها لثاني:المطلب ا
تواجه البيئة مشكالت عديدة يرتبط بعضها بالعوامل الطبيعية واآلخر بالعوامل االجتماعية وبالعوامل     

الثقافية وغيرها. وتعني المشكلة بصفة عامة "االنحراف عن المألوف"، أو انحراف السلوك االجتماعي" أو  

 
 .19-18، ص 2003دار الحامد للنشر و التوزيع،  "اإلنسـان و البيئـة"،: راتب سعـود:   1
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ض مجتمع بأكمله أو جزء منه إلى أخطار شديدة مادية، وخسائر في  هي عبارة عن حادثة ينجم عنها تعر 
 .1أفراده تؤثر على البناء االجتماعي بإرباك حياته وتوقف المستلزمات الضرورية واستمرارها 

 بأنها:   البيئي المنظور من  المشكلة وعليه تعرف   

 من ذان هع نجمي  وما  االيكولوجي، النظام  عناصر  مصفوفة عالقة في  ورده ت أو خلل حدوث " •
غير و  نها م المنظور مستقبليا، أو  آنيا مباشرة،  غير  أو مباشرة بطريقة  أضرار  أو  أخطار

 ."المنظور

 أو االجتماعية  أو  الطبيعية  البيئة  عناصر كل  على أو أحد  على يقع  نوعي، أو كمي  تغيير  " كل •
 التي األحياء على ؤثرت باتزانه بدرجة يخل أو خصائصه في يغير أو فينقصه الثقافية أو الحيوية
 ".فيه مرغوب  غير تأثيرا اإلنسان تهامقدم في  البيئةهذه  في تعيش

  غير أو  الضار االنسجام مشكالت  على قاصرة ليست  أنها ويرى  شامال تعريفا يهايعط من هناكو   
 مثل تخلفوال الفقر عن الناجمة المشكالت  جميع تشمل وإنما التلوث، مشكالت  أو الطبيعية للموارد  الرشيد 
 بعض  تتضمن  كما واإلنتاج، اإلدارة  أساليب  وقصور التغذية وسوء الصحية، الظروف وسوء السكن أزمة

 . والتاريخي الثقافي التراث  بحماية المتعلقة المشكالت 

وتعد المشكلة البيئية من المشاكل المتعددة األوجه واألبعاد، وهي محصلة التفاعل بين عوامل عديدة      
واق يتعلق  سياسية  بعضها  وتتسم    باإلنتاج تصادية،  وأنماطه.  باالستهالك  يرتبط  اآلخر  والبعض  والتطور 

والعقود  السنين  العديد من  تكونت عبر  ذات طبيعة تراكمية حيث  التفاعل على  2بأنها  هذا  آثار  وبدأت   .
 ا المتقدمة.  معها. خاصة مع ازدياد استخدام التكنولوجي لإلنسانالبيئة مع ازدياد العالقة التفاعلية 

 تحديد  في  اعتمدت  التي  والمعايير األسس باختالف يختلفو  يتباين البيئية  المشكلة  تصنيفأما عن     
 أنه من نرى  العلمية اإلحاطة  لغرض  المكانية، دها وأبعا نهاتكوي إلى أدت  التي  والعواملتها  نشأ   طبيعة 
 : التصنيفات هذه  استعراض  الواجب 

 : نهاأ على البيئية المشكالت  1972 ولمستكه ا إعالن صنف لقد     
 ؛ خطيرة بدرجة الحية الكائنات و  الجو و المياه تلوث  ▪

 
،  2007الطبعة األولى، دار الوفاء، اإلسكندرية،    "،-  منظور  اجتماعي  –  واإلنسان" البيئة  عبد اللطيف رشاد أحمد،  :     1

 .113ص
السيد،    :   2 الخالق  عبد  الدولية"،  أحمد  والتجارة  البيئية  المنصورة،  "السياسات  الكتاب،  دار  الثانية،  ، 1994الطبعة 

 .07ص
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 ؛ومكروه خطير نحو على الحيوي  للغالف الطبيعي بالتوازن  اإلخالل ▪
 .نهاع  االستعاضة يمكن ال التي الموارد  واستنفاذ  تدمير ▪

 : نوعية و كمية مشكالت  إلى البيئية المشكالت  تصنف كما
 الموارد  حجم  على  اإلنسان ألنشطة السلبية اآلثار  تلك إلى وتنصرف: كمية ةبيئي مشكالت ❖

 مشكالت  اهمن وتعد  المتجددة، الطبيعية الموارد  تجدد  معدالت   على و المتجددة غير الطبيعية 
 .المياه وندرة التربة وانجراف والتصحر الغابات  وقطع الطاقة ومصادر المعادن نضوب 

 في الطبيعية  القدرات  نوعية على تؤثر التي  المشكالت  لكت يهو  : نوعية بيئية مشكالت ❖
 أمثلة ومن اإلنتاجية، وألنشطته لإلنسان مباشرة  غير أو مباشرة أضرارا بذلك مسببة البيئية األنظمة

 طبقة وتآكل الجوي  الغالف حرارة  درجة وارتفاع الطبيعية، البيئية  العناصر  تلوث  مشكالت  ذلك
 .األوزون 

با وللتقليل من ه     التنمية المستدامة  واسع  الهتمام  الذه المشكالت التي حظيت  التي  و الرتباطها بمفهوم 
اتخاذ  وجب  القادمة،  لألجيال  أفضل  حياة  لضمان  البيئة  على  للحفاظ  التدابير    تهدف  من  مجموعة 

 في شكلها القانوني واالقتصادي، والتي سنتطرق إليها في مبحثنا الموالي. واإلجراءات 

 المشاريع البيئية  مفهوملثالث: المطلب ا    
 تحقيق بغرض  البيئة على  المحافظ الحديث  لالقتصاد  الجديدة الوجوه أحد  األخضر االقتصاد  يعتبر     

 مفهوم تفعيل  إلى يهدف  االقتصادي لالنتعاش سبيال أصبح    األخيرة، األعوام وفي  ،المستدامة التنمية
 األخضر والحد  النمو لتحقيق كوسيلة" البيئة المشاريع  يف  االستثمار "تشجيع خالل من المستدامة التنمية

       .الفقر من

 العالقة بين االقتصاد األخضر والمشاريع البيئية:  -1

  والبعد االقتصادي البعد  بين الترابط لعالقة جديد  منظور عن األخضر االقتصاد  مفهوم انتشار يعبر    
 يفسح  كما .الرفاه وتحقيق الفقر من الحد  إلى يهدف إذ  ،االجتماعي البعد وكذلك المستدامة، للتنمية البيئي

 التنمية محل يحل ال  جديد  مفهومي إطار باعتماد  المستدامة التنمية لتحقيق الدعم لحشد  المجال
 .والبيئية واالجتماعية االقتصادية الثالث  بين أبعادها التكامل يكرس بل المستدامة،
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 ،بيئًيا  المهمة القطاعات في لالستثمار السياسات  من وعةمجم يضم "مفهوم هو األخضر االقتصاد ف    
 اُلنهج والمفاهيم من مجموعة  حصيلة هي السياسات  وهذه الفقر، على والقضاء المستدامة التنمية وتحقيق
 .1الماضية  العشرين األعوام في منها العديد  برز التي االقتصادية والمبادئ واألفكار

  فتقرير  األخضر،  االقتصاد  تبني  يجلبها أن  يمكن  التي  والتقارير الفوائد  ات الدراس من العديد  أثبتت  كما    
 واالقتصادية البيئية الفوائد  حتمية على ركز  ، 2011فيفري  صدر الذي  للبيئة  المتحدة األمم برنامج

 :2يلي كما أهمها تلخيص  ويمكن االقتصاد، واالجتماعية لهذا
 قطاعات  في كبيرة خضراء على استثمارات  باألساس يرتكز االقتصادية للتنمية جديد  نموذج بناء •
 .وغيره النفايات  وإدارة الخضراء التحتية والبنىة،  المتجدد  الطاقة كفاءة مثل
 ذات  الوظائف مثل االقتصادية، مختلف القطاعات  في  "الخضراء الوظائف "من كبيرة أعداد  خلق •

 والسياحة البيئي، النظام وحماية وتأهيل ة،الطاق استهالك وتحسين كفاءة المتجددة الطاقة بتوليد  الصلة
  .الخ..النفايات  وإدارة البيئية
 العقود  خالل المستدامة غير واالستهالك اإلنتاج وتيرة  فرضته الذي البيئي، للتدهور حد  وضع •

 . الموارد  استخدام وتحسين كفاءة الحراري  االحتباس غازات  خفض انبعاثات ، مثل الماضية

 إدراج هو المستدامة  التنمية تحقيق   سياق في األخضر االقتصاد  إلى االنتقال نأ القول وخالصة    
 الطريقة، وبهذه (لبيئيةا المشاريع إطالق)المستقبلية   واألنشطة  الحالية األنشطة جميع في البيئية القضايا
 هلهذ  المضاعفة اآلثار  فتؤدي االقتصادية،  األنشطة من  االنبعاثات   ومجموع الكربون  ستوى م ينخفض 
 في زيادة يسهم، مما العمل فرص  إيجاد  وتحسين االقتصادي النمو وتحفيز االستثمار، تعزيز إلى األنشطة

 .الفقر من الحد  و الدخل
البيئية   عن أمثلة  التالي الجدول وفي االقتصاد المشاريع  الى  االنتقال  عند  اطالقها  يمكن  التي 

    األخضر في إطار مفهوم التنمية المستدامة.
 

 
 في والتحديات  والفرص المبادئ  :الفقر  على والقضاء  المستدامة التنمية سياق في األخضر  " االقتصاداإلسكوا،   : 1

ا   العربية''، المنطقة المتحدة/  العدد  األول، نيويورك،   لغربي واالجتماعية االقتصادية للجنةبرنامج األمم  ، 2011آسيا، 

 .04ص 
 الدول  جامعة ،المنطقة" دول أمام المتاحة والخيارات العام  المفهوم :العربية  بالمنطقة األخضر االقتصاد ،" االسكوا :  2

 . 04،  01ص  ص ،2011فريلأسيا، أ لغرب اإلقليمي المكتب /للبيئة المتحدة األمم برنامج العربية،
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 في سياق التنمية المستدامة  األخضر(: مسارات االنتقال إلى االقتصاد 1-1ل )الجدو
 واالستهالك  لإلنتاجإعادة توجيه األنماط الحالية  إطالق المشاريع الخضراء  

على   بناء  جديدة  واقتصادية  اجتماعية  فرص  إيجاد 
 أنشطة خضراء جديدة:

على   - التركيز  مع  التجارية  التدفقات  تحسين 
 ؛ دمات البيئيةالسلع والخ

 ؛إنتاج الطاقة المتجددة وتوزيعها -
االبتكارية   - واألنشطة  الخضراء  المناهج  تشجيع 

التكنولوجيا على   البحث والتطوير ونقل  وأنشطة 
 اإلقليمي؛ المستوى 

 تعزيز روح المبادرة والتثقيف وإعادة التدريب. -
 المنافع المتوقعة:  •

 ؛ شبه الخالية من الكربون  األنشطةتشجيع  -
 ؛جاالت جديدة لتحقيق النمو االقتصاديإباحة م -
 ؛إيجاد فرص عمل جديدة -
 ؛مصادر جديدة للدخل إيجاد  -
 تشغيل الشباب في قطاعات جديدة -

  

 

خالل    إيجاد  من  جديدة  واقتصادية  اجتماعية  فرص 
أنشطة   إلى  الحالية  االقتصادية  األنشطة  تحويل 

 :خضراء

 ؛تشجيع النقل المستدام -
والتصمي - البناء  مشاريع  مشاريع  تحويل  إلى  م 

 ؛خضراء
مشاريع   - مشاريع    إنتاجتحويل  إلى  الكهرباء 

 ؛خضراء
تحلية   - المياه وعمليات  إدارة  أنظمة  كفاءة  تحسين 

 ؛المياه وتوزيعها
 تشجيع سبل العيش المستدام والزراعة المستدامة. -

 المنافع المتوقعة:  •

 ؛ الحد من انبعاثات الكربون  -
 ؛ تحسين النقل العام -
 ؛ تخفيض الشح المائي -
 ؛ حسين األمن الغذائيت -
 ؛ تنمية المناطق الريفية وزيادة الدخل -
 الحد من تدهور األراضي والتصحر.  -

 وقصص العالمية الجهود المفاهيمي، اإلطار -األخضر االقتصاد ومبادئ مفاهيم" ،مجدالني اإلسكوا، رلى المصدر:

 .06، ص  15/12/2010آسيا،  لغربي واالجتماعية االقتصادية برنامج األمم المتحدة/اللجنة"، -النجاح

 تعريف المشاريع البيئية:  -2
 من خالل ما تطرقنا اليه سابقا يمكن تعريف هذه المشاريع على أنها:     
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مشروع يهدف إلى حماية البيئة، من خالل التركيز على النظم االيكولوجية واالجتماعية التي  كل    " •
 1" .يعتمد عليها للحصول على موارده

االستثمارات   • تلك  والتيأ  إلنتاجية ا"  بالبيئة  المرتبطة  الخدمية  نظيفة    و  منتجات  توفير  إلى  تهدف 
بالبيئة أو تدهور    خضراء()منتجات   تلوث  لتجنب حدوث  الوقائية  المشاريع  بها، كما تشمل    أو ال تضر 

التخلص من ملوثاتها أو في معالجة مشاكل   إلى  التي تهدف  تلك االستثمارات  أو  نضوب في مواردها، 
  2 ".سواء كان ذلك  يتعلق بالبيئة داخل المنزل أو بالبيئة المهنية أو البيئة الخارجية إجماال نضوبها،

مع  • والعمل  البيئة  على  الحفاظ  مع  بالموازاة  االقتصادية  التنمية  في  تساهم  التي  المشاريع  تلك   "
 3 ".المستخدمين والمجتمع بشكل عام بهدف تحسين جودة الحياة لجميع األطراف

،  عد البيئي كركيزة أساسية لقيامهراعي البهو الذي يالمشروع البيئي المستدام  ليه يمكن القول بأن"  عو     
واإلدارة  ويعمل   االجتماعية  والحقوق  االقتصادي  النمو  وتوازن  تكامل  ممارسته  على  خالل  من  البيئية 
 ".ألعماله

 تصنيف المشاريع البيئية:  -3

 وعات التالية: يمكن تصنيف المشاريع البيئية إلى المجم 

طوارئ: ✓ أو  كوارث  في    مشاريع  منتشرة  غير  أو  طارئة  بيئية  مشاكل  من  التخلص  أجل  من  وتقام 
   ؛المجتمع كله

الخارجية: ✓ والمنزلية  المهنية  البيئة  لتنظيف  الهواء   إنتاجمثل    استثمارات  تنقية  وأجهزة  مرشحات 
 ؛ غيرهاالغبارية و و  ن الملوثات الغازية الداخلي م

أمنية:ب  استثمارات ✓ إنش  يئية  الفيضانات مثل  لمجابهة  قوية  حواجز  تآكل    اء  مشاكل  من  وللوقاية 
 ؛ الخالشواطئ وإلقامة مشاريع إلزالة األلغام...

بيئي: ✓ وبناء  ويتم التركيز فيه على استقطاب أكبر عدد ممكن من المنافع الطبيعية المجانية     تشييد 
دة  ممكن من التلوث البيئي داخل األبنية المشي )مثل ضوء الشمس والهواء الطبيعي، وتجنب أكبر قدر

 ؛ ) مثل استخدام عوازل الصوت(
 

 .33 ، ص2005، اإلسكندريةالطبعة األولى، الدار الجامعية،  "المراجعة البيئية"،أمين لطفي، :   1
 . 112 ، ص2003دار غريب، القاهرة، "األطراد والبيئة ومداولة البطالة"، زينب األشوح، :  2

3  : Guyonnard Françoise Marie,  Willard Frédirique, "Le Management environnemental au 

développement durable des entreprises", op-cit, p 05. 
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الجديدة: ✓ المدن  امة مجتمعات بمواصفات  بالغة ألنها تهدف إلى إق  أهميةوهي أيضا ذات    مشروعات 
 ؛ بيئية صحية

منظور  وتعتبر هذه المشاريع من أهم وأفضل االستثمارات البيئية من    استثمارات المخلفات والنفايات: ✓
    العائد والتكلفة.

يمكن اعتبارها طرق وأساليب  إن اختيار تكوين مشروع بيئي من بين هذه المجموعات يخضع لمبادئ      
 :1تتمثل في و  نفيذهت

 ؛ واالقتصاديةفي التقارير والقوائم المالية عن اآلثار االجتماعية والبيئية  اإلفصاحأي  الشفافية: •
 ؛ واألفراد باحتراماملة الموظفين عأي م األفراد: •
التوريد: • عايير والمبادئ  التأكد من احترام أفراد سلسلة التوريد والمشاركين في المشروع للم  سلسلة 

 ؛الخاصة بالمشروع
الطبيعية    االبتكار: • الموارد  تستخدم  التي  والخدمات  المنتجات  تطوير  في  االستثمار  طريق  عن 

 ؛ات كفاءة عالية على المدى الطويلبطريقة ذ 
بين  يحيث  :  تراتيجيةاإلس • تكامل  هناك  يكون  أن  واالقتصادية    األبعاد نبغي  واالجتماعية  البيئية 

 المشروع.  إستراتيجيةطويلة األجل داخل 

 وعالقته بالتنمية المستدامة دراسة األثر البيئي   المطلب الثالث:    
واسع في مختلف دول  األثر البيئي من اإلجراءات الحديثة التي أضحت تطبق على نطاق    دراسةعد  ت   

و  البيئة  على  السلبية  والنتائج  اآلثار  من  الحد  أو  تجنب  بغرض  النتائج  رااسمالعالم  وتعظيم  التنمية  ت 
التنموية للمشاريع  فإن  ،  اإليجابية  بيئيوعليه  مشروع  أي  بالض  إنشاء  درايتطلب  إجراء  األثر    سةرورة 

، ومنه تتجلى لنا  قتصادية واالجتماعية أو الفنيةالالبيئي لهذا المشروع جنبا إلى جنب مع دراسة الجدوى ا 
البيئة،   ةقوية والرابطة الحاسمة بين دراسالعالقة ال التنمية المستدامة والحفاظ على  األثر البيئي وتحقيق 

، إذ تشير دراسة ألمانية إلى أن الحصة  ات يزيد من ربحية الشرك  سةذه الدراهمن ناحية أخرى فإن إدراج  
األجهزة التلفزيونية    إنتاجفي مجال    %11العالمية قد انخفضت بنسبة    sonyيا لشركة  السوقية في ألمان

 از فبسبب نشر مجلة المستهلك األلماني تقييما حول أجهزة التل Nokia  لشركة  %57مقابل زيادة بنسبة  

 
 .34، ص بق ذكره مرجع سأمين لطفي،  : 1



  حمايتهايات ـــالمشاريع البيئية وآل، مية المستدامةالتنمفاهيم عامة حول        الفصل األول:  
 

 
29 

 

  ، مما حسن من حصتها  السوقية وبالتالي ربحية 1األفضل بيئيا   Nokiaأجهزة  شركة    افيه  عدتالذي  
 . الشركة
 : وأهدافه البيئي األثر دراسةمفهوم  -1

التطرق       نود    سةدرا  مفهوم   إلىقبل  البيئي،  البيئي، و   إلى تعريف  اإلشارة األثر  به: الذي  األثر      يقصد 
أو   البيئي  الوسط  في خصائص  تغيير  أي  نشاط    إيجاد "  بفعل  أو ضارة  مفيدة  جديدة  بيئية    أو ظروف 

  اإلنسان البا ما يطلق مصطلح األثر البيئي على التغيرات من صنع  مجموعة أنشطة محددة وواضحة وغ 
 .2  "التلوث  إلىوخاصة السلبية  منها التي تؤدي 

 ، نذكر منها:البيئي فتعطى لها تعاريف متباينةأما دراسة األثر     

" عبارة عن دراسة تنبؤية لمشروعات أو نشاطات تنموية ذات رفها الدكتور صالح الحجار بأنها:يع •
تأثير بيئي محتمل لتحديد البدائل المتاحة، وتقييم تأثيرها البيئي، واختيار أفضل البدائل ذات التأثيرات  

 .3  البيئية األقل سلبية واقتراح وسائل التخفيف من التأثير السلبي"

يعرفها البعض على أنها: " دراسة النتائج االيجابية والسلبية التي تحدث بسبب نشاط أو مشروع في  و  •
اصر البيئة وكيفية تجنب أو تخفيض اآلثار السلبية، لذلك تسير دراسة تقييم األثر البيئي جنبا إلى  عن

متخذ   تساعد  تخطيطية  أداة  فهي  ثم  ومن  واالجتماعية  واالقتصادية  الفنية  الجدوى  دراسة  مع  جنب 
 . 4القرار على اختيار البديل المناسب فنيا واقتصاديا وتحليل أثره البيئي" 

تعر  • بأ كما  أيضا    المشروعات  عن  تنجم  قد  التي  المتعمدة غير  لآلثار  المنظم الفحص   "   نهاف 
 خالل من اإليجابية وتعزيز السلبية  البيئية  اآلثار  حدة تخفيف أو تقليص  بهدف وذلك اإلنمائية،

 أنو  ،بيئيا ومقبول مستدام التنمية برنامج أن من للتأكد  المقترح للمشروع البيئية  الجدوى  وتحليل دراسة
  ال حتى البداية منذ  الحسبان  في ذهاوأخ المشروع دورة في باكرا ليها ع التعرف يمكن  بيئية عواقب   أية

 
 . 239، ص 2002، دار وائل للنشر، عمان، 01الطبعة  " أنظمة إدارة الجودة والبيئة"،: محمد عبد الوهاب عزاوي،   1
 .417، ص  2003، األردن، 04الطبعة المدخل إلى العلوم البيئية"، " سماح الغرايبية، يحي فرحان، :   2
، نهضة مصر للطباعة والنشر، 01الطبعة    "دليل األثر البيئي في المشروعات الصناعية والتنمية"،صالح الحجار،  :     3

 . 26، ص 2002القاهرة، 
القومي،     4 التخطيط  في مصر: معهد  المستدامة  للتنمية   البيئية  األبعاد  اقتصاد حماية  ""  البديع،  ، نقال عن محمد عبد 

 . 258، ص 2003البيئة، دار األمين، القاهرة، 
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  وتعتبر  اإلنسان، صحة أو الطبيعية الموارد  وعلى  البيئة مكونات  على تشغيله أو المشروع يؤثر تنفيذ 
   .1" ةالبيئ على اإلنمائية  شطةلألن المحتملة باآلثار  التنبؤ لهاخال من يمكن عملية البيئي األثر دراسة

البيئي       إال  وعليه يمكن أن نستنتج بأن دراسة األثر  ماهي  الجدوى  "  دراسة  لمرحلة  مكملة  مرحلة 
ع  المشرو تنفيذ رسم »سيناريو« مبكر لما يمكن أن تؤول إليه حالة البيئة في مراحل ب ، وذلكاالقتصادية

   ."وبعد تشغيله

 :إلى دفته البيئي ألثرا دراسة فإن وبالتالي      
 ثها؛حدو  المتوقع)( البيئية المشاكل تحديد  ✓
 ؛المتاحة الخيارات  من البديل واختيار  فحص  ✓
 ؛الدراسة من مزيد  إلى تحتاج التي البيئية المشاكل تحديد  ✓
 ؛والتشغيل اإلنشاء خطة في التلوث  من الحد  إجراءات  تضمين ✓
 ؛ واالجتماعية البيئيةو  االقتصادية الناحية من لهاقبو  ومدى للمشروعات  والمساوئ  المزايا تحديد  ✓
     . والتنمية بالبيئية المتعلقة القرارات  صناعة في العام الرأيو  باألمر  المعنيين جميع إشراك ✓

 دراسة األثر البيئي للمشاريع: مراحل إعداد  -2

زارة تهيئة اإلقليم  البيئي للمشاريع الذي تم إعداده من طرف و   األثر حسب الدليل الفرنسي إلعداد دراسة    
 2: تتم وفقا للمراحل التالية أنوالبيئة بفرنسا، فإن هذه الدراسة ينبغي 

 ؛ البيئي األثرالمشاركة الجماهيرية  في اتخاذ قرارات التهيئة في دراسات  •
 ؛رهانات البيئية واآلثار المحتملةتحديد اإلطار االبتدائي من أجل تحديد ال •
 ؛يذ المشروع بشكل أمثلجل تنف يد البدائل والمتغيرات من أد تح •
 ؛ الحالة االبتدائية للموقع البيئيتحليل  •
 ؛ غير المباشرة للمشروع على البيئةتقدير اآلثار المباشرة و  •
 مرحلة المراقبة والمتابعة البيئية.  •

 
 الدار البيئي، البعد المستدامة، التنمية أجل من للمعرفة العربية الموسوعة ،البيئي" األثر ،"تقويم حجازي كامل أحمد:     1

 .408،  407، ص ص 2006، بيروت، 01للعلوم، الطبعة العربية

 )(  :خطيرة،  بدرجة الحية والكائنات الجوو المياه تلوث :أنها على البيئية المشكالت 1972 استكهولم إعالن صنف لقد

 .عنها تغناءاالس يمكن ال التي الموارد واستنفاذ ومكروه، تدمير خطير نحو على ويجال للغالف الطبيعي بالتوازن اإلخالل
2  : Patrick Michel,  "L’étude d’impact sur l'environnement", Ministère Française de 

l’Aménégement du Territoire et de l’Environnement, France, 2001, pp 28,100. 
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إن المراحل المذكورة سابقا تقوم بها جهة مختصة في شؤون البيئة وذلك بعد تصنيفها لمشاريع والتي هي   
 : 1تي كاآل
• ( أ  واسع  Category-Aالفئة  نطاق  وعلى  البيئة  على  المباشر  التأثير  ذات  المشروعات  تشمل   :)

والموانئ  النووية  الطاقة  ومحطات  األنهار  مسار  وتعديل  المياه  وخزانات  السدود  مشروعات  مثل 
 .ة لنقل الطاقة الكهربائية... إلخالضخمة والخطوط الدولي

• ( الCategory-Bالفئة ب  تشمل  إنشاء  (:  مثل  والمجتمع،  البيئة  على  المؤثرة  التنموية  مشروعات 
محطات الطاقة ومحطات معالجة الصرف الصحي الكبيرة ومد الطرق المحورية وإقامة المجتمعات 
والصناعية   السياحية  والتنمية  الصحاري  الستصالح  العذبة  المياه  ونقل  الصناعية  والمدن  الجديدة 

 بجميع أشكالها وأحجامها. 
تؤثر على  Category-Cج )  الفئة • المجتمع، ومن ثم  المؤثرة على  الدولة  (: تشمل مشروعات 

صرف  كهرباء/  )مياه/  الخدمات  ماعدا  وغيرها،  األسرة  وتنظيم  التعليم  مشروعات  مثل  البيئة 
 صحي( فإنها تندرج تحت الفئة ب.

البيئة، مثل   (: تشمل المشروعات الصغيرة والمحدودة غير المؤثرة علىCategory-Dالفئة د ) •
والمتنزهات   الطبيعية  والمحميات  المدن  حول  الخضراء  األحزمة  وتشجير  األسماك  مصايد 

  .الخالعامة...
واجبا وشرطا       يعد  البيئي(  األثر  )دراسة  البيئية  الدراسة  إجراء  فإن  د(  )الفئة  األخيرة  الفئة  عدا  وفيما 

ا الهيئات  مع  التعامل  لمجرد  علىأساسيا  للحصول  والقروض   لدولية  الدولية  المنح  التمويل  فمؤسسة   ،
تطلب إجراء دراسة األثر البيئي للمشروعات المقترح تمويلها من المؤسسة وذلك للمساعدة في التأكد  

 .2من سالمتها بيئيا وقابليتها لالستمرار، وبالتالي تحسين اتخاذ القرارات بشأنها 

 

 

 

 
، ص  1995، الدار العربية للنشر والتوزيع، مصر، 01الطبعة  ،" دليل الدراسة البيئية"،سمير المنهراوي، عزة حافظ :  1

13. 
 .01، ص 1998، أكتوبر OP 4.01 رقمسياسات العمليات، منشور  "التقييم البيئي"،ة، : مؤسسة التمويل الدولي 2
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 المشاريع البيئية  تشجيع ظلآليات حماية البيئة في الثالث:  بحثالم

التنمويةاليوم من    المشاريع البيئيةأصبحت       المهمة التي بدأت جميع الدول العناية بها بعد    المشاريع 
تلك   لها أن  تبين  والهـــدف من  ،ليست ضرورية فقط لصحة اإلنسان  المشاريعأن  للتنمية  حماية    هاوأيضا 

باالبيئة و  الوصول  أو  البيئي  التوازن  بين عناصرها  المحافظة على  واالنسجام  التوازن  إلى حالة من  لبيئة 
 وفقا لقانون االتزان البيئي. 

 :1تتمثل فيعلى مجموعة من المبادئ العلمية فهي تتأسس في إطار التنمية المستدامة و    

 في مةلهاا الركائز  أحد  وهو   Polluter Pays Principle( PPP):يدفع يلوث  من  مبدأ •
 البيئية الموارد  يستخدم من أن  أي ،يهاف للمتسبب  التلوث  تكاليف تحميلب ويقضي البيئة، اقتصاديات 
 عن ماليا الملوث  مسؤولية  تحديد  ذلك ويتطلب  لآلخرين، تعويضا أو مقابال يدفع أن  يجب  )المستفيد(

 بها. يقوم التي األنشطة  تسببه الذي الضرر
 بأن المبدأ ذاي هيقضUser Pays Principle (UPP) : البيئة  حماية من المستفيد  تحمل مبدأ •
 فمثال الخدمات، هم هذ تقدي  على المترتبة التكاليف بتحمل التلوث  من  البيئة  حماية من المستفيدون  يقوم 

 تمويل في يشاركوا أن  يجب  معينة منطقة في الصحي الصرف مياه لمعالجة مشروع قيام من المستفيدون 
 العدالة تحقيق  أساس على يقوم مايهكل أن في (  يدفع يلوث  من ) السابق المبدأ ذاه هويتشاب.  المشروع

 .الكفاءة اعتبار على وليس
 مخاطر تقليل أساس على المبدأ ذاه  يقوم  Precautionary Principle (pp) : االحتياط   مبدأ •
 ارهثا آ  على بدقة التعرف يتم  لم  تكنولوجيا   أو الموارد  مع التعامل عند  خاصة المحتملة، النتائج أسوأ

 بسندات  يسمى  ما إصدار  يتم حيث   مالية، ضمانات  استخدام خالل من المبدأ ذاه  تطبيق يتمالبيئية. و 
 إنتاجية أنشطة ممارسة في ترغب  التي االقتصادية الوحدات  بشرائه تقوم تأمين بمثابة يه و  البيئي، األداء

 البيئة.  على سلبية ثارآ ايه عل يترتب  قد 
 أن على يعتمد  المبدأ ذاوه  the subsidiarity principe (SP): اإلقليمية   أو الالمركزية مبدأ •

 عالج مع  تتناسب  والتي  السلطة،  من مستوى  أدنى  بواسطة  تحدد  أن يجب  الهووسائ البيئية  اإلجراءات 

 
  والتوزيع، والنشر للطباعة المعرفة بستان مكتبة المنهج"، و األبعاد المتواصلة "التنمية ،الرسول اليزيد أبو  أحمد :   1

 .64-63، ص 2007مصر، 
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 والبيروقراطية الروتين مشاكل من  التخفيف في الالمركزية وتساعد  معينة، منطقة في معينة بيئية مشكلة
 .السياسات هذه  نجاح استمرار ضمان في وبالتالي المختلفة قالمناط  في السياسة تنفيذ  عند 
ت اإلدارة البيئية  التي قام،  لبيئة من أضرار التلوث الوسائل واآلليات التي تعمل على حماية اأهم  ولعل      

 يمكن تلخيصها في الشكل التالي:بوضعها لتشجيع المشاريع البيئية والتقليل من المشاكل البيئية  
 (: وسائل حماية البيئة حسب المخطط الوطني للبيئة 3-1الشكل رقم )

 
  مذكرة ماجستير "،-دراسة حالة الجزائر-أهمية التكاليف البيئة في تحقيق التنمية المستدامةلعبيدي مهاوات، " المصدر:

 . 31، ص  2009/2010الوادي،  المركز الجامعي ،في علوم التسيير

   ة البيئةلحماي  االقتصادية الوسائل المطلب األول: 

االقتصادية بأنها جملة الحوافز والمثبطات التي تفرضها أجهزة حماية البيئة على بعض    األداة تعرف      
واألنشطة   الموارد   قللت التي  السلع  تسعير  بأن  التأكيد  إلى  االقتصادية  األدوات  وتهدف  البيئي.  التلوث 

 البيئية مناسبة لتشجيع االستخدام الكفء لتلك الموارد.   
 يلي أهم األدوات االقتصادية:   وفيما       

   الجباية البيئية: -1
  والتوجيه  للتحكم وكأداة  تمويلية كأداة  األساس في تستعمل الجبائية، السياسة أن المعلوم من    

 التي بعد  الدولة،مهام   تغير مع بالموازاة  نوعيا تغير نهأ إال قائما، يزال ال الدور هذا أن رغم االقتصادي،
 ومؤخرا  واالجتماعي، االقتصادي الوضع على للتأثير كأداة  الضريبة تستعمل أصبحت  الحياد، نبت جا أن



  حمايتهايات ـــالمشاريع البيئية وآل، مية المستدامةالتنمفاهيم عامة حول        الفصل األول:  
 

 
34 

 

 في اإلنسان  على كبيرا خطرا تشكل وأصبحت   التلوث ظاهرة   استفحلت  أن بعد  هذاو البيئي، على الوضع
 .للبيئة األخرى  بالمكونات  تلحق التي األضرار عن ناهيك األول، المقام

  من  يتم ما غالبا البيئة نوعية وتحسين التلوث  من الحد  أي البيئي، الوضع على للتأثير لة الدو  وتدخل    
االقتصادي    البيئة. بالجباية يعرف ما خالل بيجو"ويعتبر  على    "  الضرائب  فرض  بفكرة  أتى  من  أول 

لل الخارجية  التكلفة  يعكس  سعر  لفرض  الحكومية  بالسلطات  االستعانة  يقر ضرورة  الذي  تلوث الملوثين 
 .1والتي يتسبب فيها الملوثين 

 le principe polleurوعلى ذلك فإن مدخل فرض الضريبة مبني على أساس مبدأ الملوث الدافع )     
payeur  .والذي يقصد به إدراج كلفة الموارد البيئية ضمن ثمن السلع أو الخدمات المعروضة في السوق )

اء أو التربة هو نوع من استعمال هذه الموارد ضمن عوامل ذلك أن إلقاء نفايات ملوثة في الهواء أو الم
المعروضة.  اإلنتاج الخدمة  أو  المنتوج  الطبيعية في كلفة  الموارد  يدخل استعمال هذه  ينبغي أن  ، وبذلك 

عوامل   ضمن  تدخل  التي  البيئية  الموارد  هذه  استخدام  مجانية  يعتبر    اإلنتاجوتؤدي  لذلك  هدرها،  إلى 
 تدهور البيئة يعود إلى مجانية استخدام الموارد البيئية.  االقتصاديون أن سبب 

  اإلجراءات  مجموعة عن  عبارة هي الخضراء، بالجباية تهاتسمي البعض  يفضل كما أو ة يالبيئ الجباية    
 تتمثل فيو  .2التلوث  جراء من بالبيئة الالحقة الضارة اآلثار من الحد  أو تعويض  إلى الرامية الجبائية

 لغيره الملوث  فيه تسبب  الذي الضرر عن التعويض  بغرض  الدول طرف من المفروضة وموالرس الضرائب 
 يه  الوقت  نفس وفي م فهاختال على  األفراد   لجميع المطلق الحق هو  نظيفة بيئة في الحق أن اعتبار على

 .3المكلف طرف من الدفع عدم على تنجز التي العقابية اإلجراءات  خالل من للردع وسيلة

 في البيئة حماية على سهر ت جهزةأ إنشاء طريق عن التلوث  ظاهرة من الحد  في األموال هذه وتستعمل    
 تكنولوجيا  عن البحث  إلى والسعي الملوث  طرف من أخرى  مرة التلويث  لعدم حافز أيضاهي  و  الميدان
 نفقاته. من التقليل في  تساهم   حتى بيئيا نظيفة

 
1 :  Henri Smet, "le principe polleur payeur un principe économique érige en principe 

droit de l’environnement ?" RGDIP, tome 297, 1993, p 355. 
 بحوث ضمن مداخلة الجزائر"، في المستدامة التنمية لتحقيق كأداة البيئة الجباية ،"محمد مسعودي ، مسعود : صديقي 2

 وعلوم االقتصادية العلوم كلية المتاحة،  للموارد  اإلستخدامية والكفاءة المستدامة التنمية: الدولي الملتقى عمل وأوراق

 .536ص ، سطيف ، / 2008 أفريل 08 /07 أيام الشراكة،، مخبر منشورات ، عباس فرحات جامعة التسيير،
 .100،  99 ص ص ،بق ذكرهمرجع س رزيق، كمال : 3
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 البيئية:  هدافاأل ذات  ةالجبائي اإلجراءات  مضامين مأه  يلي وفيما   

 :البيئية االقتطاعات أو الضرائب .أ

  ضريبة  خالل من التدخل من معينا نوعا االقتصاديين من الكثير تبنى فقد  البيئية للضرائب  بالنسبة   
  ضريبة  باسم الضريبة تلك وتعرف المقدر،  الضرر على بناء تقدر بالتلوث، المتسبب  على تفرض 

  .1ةالبيئي  مصطلح الضرائب  يستعملهناك من  و  ،ن بيجوفيا

إال أنه يمكن تعريفها باختصار    البيئة، للضرائب  وواضح محدد  تعريف على الوقوف سهلال من وليس    
  تحفيز  وإلى جهة    من بيئية ألغراض  اصهتخصي  يتم مالية إيرادات  توفير إلى دفته التي الضريبة":انه بأ

 مقتطعة نقدية  حقوق  عن  عبارة ي و هأ  .أخرى  جهة  نم  البيئي التلوث  من للحد  كينتهلالمس  أو المنتجين
 .البيئة" استعمال نظير السلطات  طرف من

 :األساسية دافهاأل  الجبائية لتحقيقها المنظومة ضمن البيئية الضرائب  ويأتي السبب من وراء تأسيس 

   همتلويث  درجة حسب  اوهذ  ماليا، عهمرد  طريق عن الملوثين لسلوك االيجابي التعديل نحو السعي 
 أنظف إنتاج تقنيات  تبني نحو الملوثين حفزنا كلما الضريبة، سعر زدنا كلما بحيث  بالبيئة، هموإضرار

 ؛للبيئة احتراما وأكثر
 لتغطية  تستعمل التي  الجبائية  اإليرادات  زيادة خالل من البيئة، حماية  سياسات  تمويل  فيهمة  المسا 

 ؛ البيئية النفقات 
 السلع أسعار في مباشرة البيئية  واألضرار الخدمات  تكاليف  جإلدما فعالة،  كوسيلةتعمالها  اس 
 يكفل الذي الدافع الملوث  لمبدأ تطبيقا هذاو التلوث، في المتسببة األنشطة تكاليف في أو الخدمات،و 

 .التلوث  ومكافحة البيئة على الحفاظ إلى الرامية والبيئة االقتصادية السياسات  التكامل بين
   التشريعات  احترام وتعزيز اإلنتاج، أساليب  فيلهيكلية  ا والتحوالت  وجي التكنول التجديد  تشجيع 

 ؛ البيئة بحماية الخاصة
    يسمون  أو يعتبرون  المختصين من فالبعض  المستدامة، التنميةمفهوم   تجسيد  في اهمةالمس 

 ؛ "المستدامة التنمية جباية" بـ البيئية الضرائب 
 

   :أزفرسي للبروفيسور نسبة ( ففي 1959– 1877بيجو    لتحقيق  مناسبة كوسيلة ضريبة  فرض   رحاقت 1920 عام (، 

 . التلوث رسوم باسم اليوم وتعرف االجتماعية، والتكاليف  الخاصة التكاليف بين المساواة
  . 538 ص ،بق ذكرهس مرجع محمد، مسعودي ، مسعود صديقي : 1
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   في المستعملة الكيماوية المواد  النفايات، :مثل ث للتلو  الصغيرة  المصادر محاربة  في  اهمةالمس 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .مبيدات  أو أسمدة كانت  سواء الفالحة

البيئي      التلوث  من  الحد  إلى  مجملها  في  تهدف  األشكال،  من  العديد  البيئية  الضرائب  تحت  وتنطوي 
 :1رنذك األشكالواالستغالل األمثل للموارد الطبيعية، ومن أهم هذه 

الملوثة • االنبعاثات  على   ; CFC ; CO: ومن أمثلتها الضرائب على ملوثات الهواء )الضرائب 
2; SO NOX.إلخ(، الضرائب على الضوضاء... 

المنتجات: • على  لمختلف    الضرائب  الكربوني  المحتوى  على  الضريبة  أمثلتها  الوقود    أنواعومن 
ا المركبات  الكربون(، الضريبة على  الناجمة عن اشتعال بعض  األحفوري )ضريبة  المتطايرة  لعضوية 

المحروقات مثل البروبان والبترول، الضريبة على مساحيق الغسيل المتضمنة لعنصر الفوسفات،    أنواع
 الضريبة على األسمدة والمبيدات الكيماوية.

المؤداة:  اإلتاوات • الخدمات    وتمثل المقابل النقدي لالستفادة من خدمات بيئية معينة، مثل  على 
ياه  التوصيل بشبكة المياه الصالحة للشرب، الصرف الصحي، جمع النفايات والتخلص منها، معالجة م 

للمياه الصالحة للشرب أو للكهرباء، يؤدي    -على سبيل المثال  -سعير المناسب تالالصرف الصناعي، ف
 إلى ترشيد استخدامه وتجنب التبذير. 

الطبيعية: • الموارد  استغالل  على  لموارد الطبيعية العديد من المواد األولية التي  توفر ا  الضرائب 
مختلف   في  في األنشطةتستعمل  الحق  تعطي  التي  الدولة  مملوكة من طرف  تكون  ما  غالبا  وهي   ،

السمكية   المتجددة كالغابات والثروة  الموارد  الموارد    أواستغاللها لشركات عامة أو خاصة وقد تشمل 
وتسع والمعادن.  كالبترول  المتجددة  جانب غير  إلى  بيئية  أهداف  تحقيق  إلى  خاللها  من  الدولة  ى 

الطبيعية األكثر   للموارد  الطرق االستغاللية  يتم فرض ضرائب كبيرة على  األهداف االقتصادية، كأن 
  تلويثا وهذا بغية تحفيز الشركات المستغلة نحو تبني طرق إنتاج أو استغالل أقل تلويثا.

، التي أوصت بإنشاء نظام جبائي  1995ضرائب الخضراء سنة  ففي هولندا مثال أنشأت لجنة ال    
ينظم ويرتب تحفيزات هامة في سبيل تبني سلوكات تحمي البيئة وفي نفس الوقت ال تؤثر سلبا على  

باإل البيئية  الضرائب  أن  اعتبرت  حيث  أداة المجتمع،  هي  كذلك  البيئية  للسياسة  أداة  لكونها  ضافة 

 
1  : Lahsen Abdelmalki,Patric Mundler,  « économie de l’environnement et du 

développement durable », édition de Boeck université, Bruxelles, 2010, p 99 - 100. 
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على النفايات والمياه،   1998باستحداث ضرائب بيئية أخرى سنة    للسياسة االجتماعية، كما قامت 
لتستخدم حصيلة هذه الضرائب في االستثمارات المخصصة لمكافحة التلوث، خاصة دعم تجهيزات  

 . 1التنقية لتحسين نوعية المياه 
 
 :الجبائية  واإلعفاءات الحوافز .ب
 قد  التي  جبائية إعفاءات و  حوافز فيه  يوجد  وإنما ورسوم، ضرائب  كله ليس  الجبائي النظام أن الواقع    
 الضرائب  فرض  ألن ، للبيئة صديقة اقتصادية  ونشاطات  صناعات اعتماد  في األثر أكبرلها   يكون 

واعتماد   التلقائية االستجابة يقابله قد  واإلعفاء التحفيز بينما الجبائي، والغش لتهرب با يواجه قد  والرسوم
 : 2التالية  األشكال يأخذان قد  والتحفيز اإلعفاء أن علما ،للبيئة صديقة  وتقنيات  تكنولوجيات 

ذا  وه المختلفة االقتصادية  النشاطات  على تفرض  التي والرسوم الضرائب  من ذاوه: الدائم اإلعفاء •
 لها؛  الصديقة وتلك للبيئة الملوثة االقتصادية النشاطات  بين للتمييز
سنوات  الخمس في المعنية المؤسسة إعفاء يتم كأن محدودة، لمدة يكون  والذي: المؤقت  اإلعفاء •

 للبيئة صديقة مكلفة تكنولوجيات  اكتساب  عن ويضها وتع زهالتحفيهذا  ونشاطها   بداية  من األولى
 تستخدم التي بالسلع مقارنة  تنافسية أكثر سلع إنتاج  في مباشر  غير  بشكل تهاإلى مساعد  باإلضافة

 ؛ ملوثة للبيئة تكنولوجيات 
الضرائب   دفع من  للبيئة الصديقة المستوردة والمعدات  جهيزات الت  إعفاء يتم كأن: الجبائية الحوافز •

استيراد   على  المؤسسة تحفيز بغية وذلك األخرى، والرسوم الضرائب  ومختلف الجمركية، والرسوم
 ؛ بالبيئة تضر ال التي االقتصادية النشاطات  دائرة توسيع في يساعد  قد  ما للبيئة، الصديقة التكنولوجيات 

 مكافحة معدات  بإنتاج يعنى :البيئة لحماية خاص  قطاع إنشاء لتشجيع جهةالمو  الضريبية لحوافزا •
 عليه الحالا هو كم التلوث، ومعالجة النظافة بأنشطة القيام أو لذلك، وتقنية فنية خبرات  تقديم أو التلوث 

هذاف الضريبية والحوافز الصناعية،  الدول أغلب  في الممكن الصدد،  ي   سبيل على - ون تك أن من 
 اإلعفاء ،رهااستثما  المعاد  أو األرباح األرباح على الضرائب  من كلي أو جزئي إعفاء شكل على -المثال

 
المستدامة" بن الشيخ مريم، ":  1 التنمية  لتحقيق  االقتصادية  المؤسسات  أداء  البيئية على  الجباية  ، مذكرة ماجستير، أثر 

 .54ص  ،2011/2012 جانمعة فرحات عباس، سطيف،تخصص إدارة األعمال والتنمية المستدامة،
 جامعة ،  07العدد الباحث، مجلة ، البيئية" الجباية خالل من البيئة حماية في الحكومات تدخل " أهمية: فارس مسدور، 2

 . 349 ص ، 2010 البليدة،
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 تطبيق مجال من االستثناء االستبعاد أو صورة في اإلعفاء يكون  أن يمكن كما التسجيل، حقوق  من
 . البيئي الطابع ذات  مات الخد  أو المنتجات  يخص  فيما وهذا (TVA)المضافة   القيمة على الرسم

  التلوث من الحد  مجال في فاعال دورا تلعب  ألنهلة  مؤ  الضريبية الحوافز أن  لنا يتبين سبق، مما    
 في أنشطة تتمثل قد  التيو  المجال، ذابه المرتبطة لألنشطة وتوجيه  تشجيع أداة  تعتبر انهلكو  ذاوه البيئي،
 مجال  في العاملة األنشطة أو التلوث، درجة تدنية في عد تسا  آالت  أو معدات  أوأجهزة   إنتاج أو اقتناء

هوتشجي  التنظيف مواد  بإنتاج منها  يرتبط ما سيما وال النظافة  من  تهااستفاد  عبر يكون  األنشطة ذهع 
 اته منتجا  إعفاء أو معينة لمدة المحققة لألرباح ضريبيا إعفاءا حهامن في تتمثل تمييزية، ضريبية معاملة

 الخاضع الوعاء  لتخفيض  – إضافية  تالكاه أقساط بخصم لها  السماح  أو ،رها وغي ات المبيع  ضريبة  من
 . األنشطةلها  تخضع التي الضريبة سعر تخفيض  أو  -للضريبة 
 التراخيص القابلة للتجارة:   -2

سنة       ديرز  قبل  من  التلوث  تراخيص  فكرة  طرح  تم  أو  1986لقد  المنظمة  الجهات  تقوم  بحيث   ،
التلوث الحكومة بالسماح ب يمكن بيعها    وتصدر تراخيص بشأن ذلك، حيث أنه  حجم معين من إطالقات 

التراخيص  المتحدة األمريكية  الواليات  في للتداول القابلة التراخيص  استخدمت  قد ، و 1وشراؤها في سوق 
 تصدر تراخيص  ثم التلوث، من مقبولة مستويات  تحديد  إلى تعمد  األمريكية  فالحكومة  واسع نطاق على
 .اده تول التي اإلنبعاثات  درجة مع  متناسبة وتكون  ا،يهعل الحصول من للمؤسسات  البد 

  ما  مؤسسة تخفضه ما مقدار زاد  فكلما اإلنتاجية، للكفاءة حافزا تضمن أنهاب  التراخيص  ذهز هوتتمي    
 .2المستعملة  غير التراخيص  بيع  طريق عن اله المكتسب  الدخل ازداد  االنبعاثات، من

   التنظيمية وسائللا  الثاني: المطلب       

  أمام   مجاال تترك ال رئيسي وبشكل نهاأ  حيث  االقتصادية األدوات  عن تختلف التنظيمية الوسائل    
 أكثر القانوني التنظيم القانون، ويعتبر خارج يعتبر معين تنظيم  يحترم ال  من كل  أن أي لالختيار، األفراد 
 القوانينفهذه   المتخلفة، الدول خاصة  وبصفة  العالم، دول البيةغ  في  وقبوال انتشارا البيئة حماية  وسائل

 اإلنتاجية،  وغير اإلنتاجية اإلنسان   أنشطة عن الناتج التلوث  من تحد  التي القيود  على تنص  والمعايير

 
 ، ص  2003سوريا، ، الزراعية  للسياسات الوطني المركز ، المستدامة" التنمية و البيئي "االقتصاد  ،رومانو : دوناتو  1

137. 
 330. - 329 ص ،بق ذكرهس مرجع  ، الشيخ الصالح محمد:    2
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 المجاالت   من ذلك وغير األرضية  الموارد  بتدهور يتعلق  فيما أو الماء، أوالهواء   تلوث  مجال في سواء
 . خرى األ  البيئية
 وإصدار البيئة بحماية االهتمام في السبق اله كان قد  الكبرى  الصناعية الدول أن إلى الدراسات  فتشير    

  بإصدار واختصت  1970 عام األمريكية البيئة حماية وكالة تأسست  فقد  ا،به الخاصة التشريعات 
 تلوث   منح وقانون  لهواءا حماية ن قانو   ل:مث انهم الكثير  األمريكي الكونجرس البيئة، وأقر حماية تشريعات 

 . الصلبة المخلفات  تنظيم وقانون  الماء
 ".يجب  ال وما يجب  ما  وتحديد  تفعل ال أو افعل " في يكمن التنظيمية الوسائل وهرج أن البعض  ويرى    
  :1بين  التنظيمية األدوات  ضمن التمييز ويمكن    

  " واإلجازات الممنوعات " التنظيم -1
 البيئة حماية سياسات  خالل من ةيالبيئ   للمشاكل المباشرة التسوية بغرض  الدولة طرف من وتستخدم    

 بوضع وذلك الجودة، المعايير أو والماء لهواءا : مثل ،ةالطبيعي بالموارد  المتعلقة البيئية، الجودة ستهدفت
 على عتماد باال معين  إنتاجي نمط اختيار  على تجبر  أو  هاتجاوز  يمنع الملوثات  إلصدار قصوى  حدود 
 ممنوعات( تراخيص، معايير، ) بالبيئة المتعلق التنظيم احترام عدم فإن ولإلشارة. والرقابة التراخيص  نظام

 مجرد  من العقوبة تختلفو   العام،  للنظام القانونية القواعد  الختراق  بالنسبة  الحال و ه كما  لعقوبات  يخضع 
 .لقانون ا اختراق درجة حسب  وذلك السجن،  غاية  إلى مالي مبلغ

 المعايير البيئية:  -2
من أكثر قوانين التلوث شيوعا هو قانون تحديد المعايير البيئية، حيث يسعى تحديد المعيار إلى وضع      

معايير   نوعية،  معايير  إلى:  البيئية  المعايير  وتنقسم  الملوثة.  للمادة  البيئي  التركيز  من  معينة  معدالت 
 تجات. االنبعاثات، معايير تقنية، معايير المن 

ويالحظ أن هذه المعايير في تطور مستمر ودائم يعكس ازدياد اإلدراك بأهمية البيئة والحفاظ عليها      
قد   وكذلك  تطبيقها  وراء  من  تجارية  أغراض  تحقيق  في  الرغبة  يعكس  قد  كما  المستهلك،  حماية  وكذلك 

م  أه اته وإعادة استخدامها، ومن  مخلفتتناول هذه المعايير المنتج من المهد إلى اللحد وكيفية التصرف في  
 التطبيقات الحديثة لمعايير المنتجات:  متطلبات التعبئة والتغليف، العالمة البيئية. 

 
قمير،   :1 دوربن ماضي   حالة دراسة  المستدامة التنمية لتحقيق  البيئي  التلوث أثار من الحد في البيئية السياسات " 

 . 111، 110ص ، ص2011/2012الماجيستر، جامعة سطيف،  شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة تخرج مذكرة الجزائر"،
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 تصاريح االستغالل اإلدارية:    -3
لالستغالل       إدارية  أساس تصاريح  على  يقوم  إطار مؤسساتي  في  يتم بصفة عامة  التلوث  تنظيم  إن 

هذه األداة إلى تحديد إمكانيات التلوث لكل منطقة صناعية وعلى    خاصة بكل منطقة صناعية، وتهدف
 أساسها يتم إعطاء تصاريح االستغالل ضمن متطلبات كل منطقة. 

وتجدر اإلشارة إلى أنه باإلضافة إلى األدوات االقتصادية والتنظيمية التي تعتبر أهم أدوات السياسة      
األد  في  والمتمثلة  أخرى  أدوات  توجد  التلفزيونية  البيئية،  البرامج  تشمل  والتي  والتثقيفية  التعليمية  وات 

والمحاضرات العامة والندوات والمعسكرات الشبابية، وتهدف إلى توعية المجتمع    االنترنت واإلذاعية وبرامج  
   بضرورة االهتمام بسالمة ونظافة البيئة وتغيير األنماط االستهالكية المضرة بالبيئة.

 

 لحماية البيئة  لألفراد الطوعي االختيارالتثقيفية التعليمية و الوسائل    المطلب الثالث:   

، المحاضرات العامة والندوات الشبانية، وتغيير أنماط  برامج االنترنيت   البرامج التلفزيونية واإلذاعية،تشمل  
الثق  ...المستهلكين نشر  في  كغيرها  مهمة  جد  البيئيوسائل  الوعي  وزيادة  البيئة  المؤسسا  افة  ت في 

 والمجتمع وفيمايلي تفصيل لذلك: 

 :البيئي واإلعالم البيئية التربية -1
  ، لها  التخطيط  أحسن ما  إذ  المواطن لدى البيئي الوعي تقويم في مهمةال األسس من البيئية التربية تعد     
 ماو  وبيئته الطبيعية اإلنسان  بين العالقة فهمل المدركات  تكوينو  التعرف نحو مقصود  أو تعليمي د جه يفه

    .الرشيدة البيئية اهات واالتج يممفاهوال الحقائق تتضمن خبرات  األفراد  اكتساب  لتحقيق موارد  منفيها 
  ربط هو   1972 عام  مهولوكست في البشرية للبيئة المتحدة األمم مؤتمر في المطروحة األمور ومن    

  البيئية  التربية أو بالتعليم يعرف امر  وتطوي دعم فيساهم   مما البيئية بالتربية تماماله ا مع البيئي الوعي
 . فاإلنسان يتأثرعهام  التفاعل عن الناجمة والمشكالت  بالبيئة  كافة المجتمع قطاعات  في األفراد  لتوعية 

 ضمان إلى يؤدي  أن يمكن الوحدها   والتشريعات  القوانين سن فإن ا، لذافيه يؤثر كما ببيئته سلوكه في
 القوانين احترام  باتجاه األفراد  سلوك لتنمية جدا مهم  التربوي  عنصرفال اإلنسان قبل من السليم التصرف
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 مهولوكست لمؤتمر  96رقم   التوصية أكدت  وقد  ، عهاوتشري نهاس في المشاركة عن فضال والتشريعات 
 ."1  البيئة اتجاه المدمركهم سلو  تعديل بغية األفراد  لتربية برنامج إعداد  ضرورة

  مؤتمر  عن الصادرة (21) األجندة تضمنت  حيث  ،1992  جانيرو دي ريو مؤتمر  التوجه هذا  ودعم    
فصال البيئة  حول المتحدة األمم والوعي"ل  حو  والتنمية  األفكار  لتوضيح وذلك ،"والتدريب  التربية 

 نحو تدفع إيجابية اجتماعية قيم وتحويله إلى البيئي السلوك لتنمية عام بشكل البيئة  للتربية واالستراتيجيات 
 انطالقاتها  مشكال حل في همةوالمسا بالبيئة كامل وعي إلى المتمركزة ت مهاراال وخلق الفعالة المشاركة

  .2االجتماعية  بالمسؤولية الشعور من

 والمطويات  والمجالت  الكتب  عن عبارة ي هوالذ   البيئي، اإلعالم البيئي؛  والوعي التربية  يدعم وما    
 فهم، وتميتهاتنو   البيئة على  تحافظ لكي ووسائل أساليب  من ثةالحدي  تتيحه التكنولوجيا ما وكل والملصقات 

من والقيم المفاهيم نشر في يساهم  فهو ومنه وإجراءات، وتدابير أعمال من ثهايلو  ما كل  شأنه التي 
 النظام بين  التزاوج ضرورة  إلى القراء وتنبيه للبيئة، واألخالقية  المصطلحية األسس وترسيخجها  تروي

 .واالقتصادي واالجتماعي ( والتربة والماء اءلهو ا ) الطبيعي

 ي: البيئاألداء  بطاقات -2
  بعد  وخصوصا  المستدامة، التنميةفهوم  م وتبلور  البيئة، حماية بضرورة عالميا الهتماما تزايد  حينما    

  تهمرغب وقويت   المتقدمة، الدول في سيما وال األسواق في تهلكينالمس وعي ، وزاد  1992عام  ريو مؤتمر
  أطلق  التي المنتجات هي  و ،جهاإنتا مراحل كل في البيئة حماية اعتبارات  تراعي التي المنتجات  تشجيع في
 المنتجات، وتواكب  من النوعية   ع هذهلتشجي السوق  قوى  استخدام في التفكير  بدأ  ،"البيئة صديقة "يهاعل

  ضرورة  إلى  التحكمو  الرقابة ووسائل التشريعات  على االعتماد  مجرد  من البيئية اإلدارة فكر تطور  مع  ذلك
 من  كبيرة مجموعة خالل من تهلكينالمس لدى الشراء قرارات  على تأثير على والعمل السوق  آليات  استخدام

 اآلليات االقتصادية ومنها البطاقات البيئية. 

 
ص  ص  ،  2006والتوزيع،عمان، للنشر العلمية اليازور دار  ،التلوث" و البيئة علم "أساسيات، السعدي علي حسين:     1

382 ، 391. 
 الحلبي ، منشورات "اإلعالم و  التربية و اإلدارة و القانون و الشريعة ضوء  في البيئة "حماية ،   الشيخلي القادر عبد:     2

 . 271،  270 ص ص ،2009  ، بيروت ،01 الطبعة ، الحقوقية
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  تها ءكفا مدى على للتدليل الخدمية المنشأة أو السلع على يوضع  "شعار البيئية بأنها: البطاقة وتعرف    
و   أو عهم  لسل للترويج المنتجون  مهايستخد  التي اإلعالني الطابع ذات  بطاقات  من  تختلف هي البيئية، 

 .1م" تهخدما
  اإلدارة نظم  مجموعة إطار في العالمية اإليزو منظمة تهاطور  التي 14020 االيزو  لمواصفات  وطبقا    

 عن وموثقة دقيقة معلومات  نشر لىإ تهدف أن يجب  البيئة البطاقات  فإن (،14000اإليزو  ) البيئية
 نهايةال في يؤدي ما للبيئة  الصديقة المنتجات  على الطلب  زيادة ذلك يدعم بحيث  للمنتجات، البيئي  األداء

 . األسواق في والطلب  العرض  قوى  بدافع البيئة نوعية في المستمر التحسين إلى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الدار البيئي، البعد ، المستدامة التنمية أجل من للمعرفة العربية الموسوعة البيئية"، اإلدارة ،"السيد الجليل عبد : إبراهيم  1

 .432،  431 ص ص ،2006بيروت،  ،10 الطبعة ، للعلوم العربية
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 ة: ــــالصــــخال
 

التنمية المستدامة في فلسفتها هي عملية تغيير واعية تنطلق  طرق اليه نستنتج بأن  من خالل ما تم الت     
من الخصوصيات الداخلية للمجتمعات وتثمن االنجازات المتاحة وتصبو لتصحيح االختالالت والنقائص  

من االستفادة  خالل  تجسيدها    من  أن  حيث  المختلفة،  السياسات  التجارب  في  وإدماجها  وتطبيقها 
ويستدعي  ستر واال آلخر،  مجتمع  من  يختلف  خالل  اتيجيات  من  عناصرها  بكل  البيئة  صيانة  ضرورة 

استغاللها بشكل عقالني يضمن حاجات االنسان حاليا ولمدة أطول، وفي نفس الوقت الحفاظ على نصيب 
البيئية( من السبل المنتهجة  البيئية )المشاريع  القادمة منها، وتعتبر إقامة االستثمارات  تنمية    األجيال  في 

المجتمعات المحلية وتحقيق التنمية المستدامة، تأخذ في االعتبار تطوير تكنولوجيا مالئمة بيئيا )نظيفة(  
تعنى بتغيير سلوك الملوثين للحد من  انبعاثات غازات االحتباس الحراري، والتحكم في استهالك الطاقة  

توفير مورد رزق ألبناء المجتمعات المحلية،   باالضافة إلى  والتخلص من ملوثات المياه والطبيعة وغيرها، 
   وتدعيم اقتصادياتها، وصون خصائصها الثقافية.

البيئية  ونظرا       السلطات  على  كان  والبيئة  والمجتمع  االقتصاد  على  فوائد  من  المشاريع  هذه  تحققه 
وذلك من خالل   االقتصاديةمجمو اتخاذ  تشجيعها  منها  اإلجراءات  و القانونية،التن،  عة من  التثقيفية  ظيمية 

 ثقافة المجتمع لصيانة وحماية بيئته التي يعيش فيها.و  االقتصاد  التي تؤدي في مجملها إلى تطوير
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



نمية المستدامة الت أبعاد على-السياسات واالنعكاسات-ويل المشاريع البيئيةتم  الفصل الثــاني: 
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 : تـــمــهيد
 

إلى       ذلك  ويرجع  الماضي،  القرن  ثمانينيات  منذ  المصغر  التمويل  بصناعة  الدولي  االهتمام  تزايد  لقد 
نجاح بعض الدول النامية في الحد من ظاهرة الفقر عن طريق تبني برامج هذا النوع من التمويل، وبصفة  

عل المجتمع الدولي يراهن على فكرة القروض المصغرة للحد أخص خدمات القروض المصغرة، هذا ما ج
من الفقر من خالل تمكين الفقراء عموما وإتاحة الفرصة أمامهم لزيادة مداخيلهم عن طريق خلق فرص 

 تساهم في إنقاذهم من دائرة الفقر.  توظيف جديدة
ا     فإن  سابقا  قلنا  ومشاكلها  وكما  البيئة  بقضايا  زيادة  الهتمام  في  تطلب  االستثمار  في  مشاريع  كبيرة 

أكثر   واستخداما  والمتجددة  النظيفة  االقتصاد كفاءة  الطاقات  في  النامية  يللموارد  حد ات  على  والمتقدمة 
تعبئة الموارد المالية الكبيرة    يةكيف   فيمنها  وخاصة النامية    لهذه االقتصاديات خلق تحديا كبيرا  ما  ،  سواء

المشاريع تغير  لهذه  مع  تتكيف  و   حتى  آثاره،  من  والتخفيف  االنمائية    بين التوفيق  المناخ  االحتياجات 
البيئية   واالستدامة  كان    أخرى. جهة  منللمجتمعات  لكل  لذلك  التمويلية  الجهود  توحيد  األساسي  من 

الفاعلة الخاصة والعامة، المحلية والدولية لتلعب دورا هاما في تخصيص التمويل األخضر في   الجهات 
 مية المستدامين.االستثمار والتن

اسات تمويل المشاريع البيئية وخاصة  يإلقاء الضوء على سوعلى هذا األساس يهدف هذا الفصل إلى      
 من خالل التطرق إلى المباحث التالية: القروض المصغرة، 

 
   :؛غرة وإدارتهاصماهية القروض المالمبحث األول 
  :لمشاريع البيئية؛ اسياسات تمويل المبحث الثاني 
 المشاريع البيئية على أبعاد التنمية المستدامة.  مويلت انعكاسات ث الثالث: المبح 
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 ماهية القروض المصغرة وإدارتهاالمبحث األول:        

سؤولين عن صناعة  والم األمم المتحدة ازداد االهتمام دوليًا بمسألة القروض الصغيرة، وبات هدف لقد     
 تقدمهنظرا لما    .2015القروض الصغيرة ومتناهية الصغر خفض أعداد الفقراء إلى النصف بحلول عام  

 ال الذين  المتدني، الدخل وذوي  الفقراء إلى  أساسية مالية  من خدمات  الصغر متناهي التمويل مؤسسات 
في المالية األنظمة دخول يستطيعون  ليساهموا  وبذلكالث إنشاء الرسمية،  القرض  يعتبر روات،   جهاز 

البطالة إلى الهادفة االجتماعية السياسة  على  ويعتمد  الرهني، النظام يزيل برنامجا المصغر  مكافحة 
 عمل الذين هم بدون  األشخاص  إلى كما أنه يتوجه  .المجتمع في الفقيرة الطبقات  داخل المتردية واألوضاع

وحسب ما   .ومرضية مرنة وبشروط بسيط مالي دعم سطةبوا معيشي، مصغر بنشاط القيام على وقادرين
فإنه    The Summit Microcredit Summit Campaignوفًقا للمنظمة غير الحكومية    بينته األرقام

مليون أسرة حول العالم من برنامج القروض المصغرة التي وزعتها أكثر من    200استفادت    2012سنة  
قيمتها    3000 بلغت  مصغر  تمويل  عام    مليار  90مؤسسة  نهاية  لتصل    211إلى    2013دوالر، 
 .1مقترض 

 نشأة القروض المصغرة  المطلب األول:       

، فقد يرى البعض أن البداية قد فكرة القرض المصغرتتبع أو تحديد نقطة بداية ل  من الصعب كان       
خمسينات، وإن كانت ال  وض الزراعية التي شاعت خالل حقبةكانت في البرامج الحكومية الممثلة في القر 
مفهوم القرض المصغر صار معروفا عام  . بيد أن االهتمام ب2هناك دالئل تشير إلى ما قبل تلك الحقبة 

الخبير   3  1974 من  يونس"  قتصادياالبمبادرة  بجامعة    ،)*("محمد  االقتصاد  علم  يدرس  كان  الذي 
لفائدة، فقرر التدخل بنفسه في حل  بنغالديش ورأى أن ما يدرسه ال يحل مشاكل الفقر وال يعود عليهم با

هذه المشاكل، ففكر في مساعدة المزارعين الفقراء الذين يرهنون أراضيهم لدى البنوك مقابل قروض مرتفعة 

 

1: Mathilde Goanec, « Microcrédit : revoir la copie », 6 mai 2012. 

2  : Canada-Ontario Business Service Centre,« Sources of Micro-Credit Financing »,  2008, 

www.canadabusiness.ca.  
3  : Abdul Rahim, “Islamic Microfinance: A Missing Component in Islamic Banking”, 

Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 1-2 (2007), p 38. 

بمدينـة شيتاكونج ، و هو أستاذ فـي االقتصاد بجامعة "شيتاكونج" ببنغالديش ومؤسس    1940: ولد محمد يونس عام  )*(  

رات نوعيـة في حياة الفقراء في بنغالديش بعد المجاعة التي  الـذي يملكه الفقراء و هو يعمل من أجل إحداث تغي  غرامين بنك

 .  2006. نال هذا األخير جائزة نوبل للسالم مناصفة مع غرامين بنك سنة 1974أصابت هـذا البلد عام 

http://www.un.org/ar/
http://www.grotius.fr/microcredit-revoir-la-copie/
http://www.canadabusiness.ca/
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ما   عادة  التي  للضمانات  ضرورة  دون  من  المزارعين  لعشرات  القروض  تقديم  بموجبه  يتم  والذي  الفوائد، 
إل تؤدي  والتي  التجارية،  البنوك  االقتصاد تطلبها  المشاركة  من  الفقراء  استبعاد  أي ى  امتالكهم  لعدم  ية 

أل  تصلح  لهم  أصول  يسمح  الذي  المال  إلى  وافتقارهم  قروض،  من  عليه  يحصلون  لما  ضمانا  تشكل  ن 
 .1بالقيام بنشاط اقتصادي 

مية  خاصة النساء باعتبارهم مهمشين في المجتمع بالرغم من أهميتهم في تحقيق التن  وقد كان يمول      
دوالرات للتمكن من شراء المواد الخام لصنع السالل   6حيث أعطى قرضا المرأة  فقيرة قدره    االقتصادية،

من رد المبلغ  كامال، وهو    ثم بيعها، ففوجئ من استغاللها للقرض والقيام بصناعة وبيع السالل والتمكن
  " Grameen Bank"غرامين بنك  حى له إمكانية تطبيق البرنامج على مستوى أوسع، فقام بتأسيس ما أو 

، وخالل أول عامين للبنك كان القائمون على العمل عدد محدود 1976أو بنك الفقراء عام    بنك القرية 
بنك"  كان    1987مستفيد، وبحلول عام    100المستفيدين لم يتعدوا    أنمن المتطوعين، كما   قد "غرامين 

مقترض ووصل حجم القروض  إلى ما   250000فرع في قرى بنغالديش وساعد أكثر من    300افتتح  
مليون من    2.5حسب تقارير هذا األخير يتم إقراضها لحوالي    1998مليار دوالر في ديسمبر    2يقارب  

النساء    %96الفقراء،   من  بنغاليش   2منهم  داخل  الفروع  وعدد  تغطي    1137،  قرية،    39045فرعا 
من    % 99سديد القروض  بلغت نسبة ت  . كما3مليون مقترض   8.1موظف و    23037وحاليا لدى البنك  

، وقد حقق هذا البرنامج انتشارا واسعا غير مسبوق، حيث يراه الكثيرون أنه الحل االمثل  4إجمالي القروض 
تمكين الفقراء عموما وإتاحة الفرصة أمامهم لزيادة مداخيلهم، وإيجاد فرص توظيف  لعالج مشكلة الفقر، و 

 .5بين طبقات المجتمع جديدة وبهذا الحد من عدم المساواة 
هي البدايات األولى لمفهوم القرض المصغر والتي كانت في بنغالديش بأول تجربة في الميدان    هذه    

خ بنك  ـمن  "غرامين  سنة  Grameen Bankالل  مالية  1983"  مؤسسة  أول  يعتبر  والذي  قرض  لل، 
األمل" هناك بـ    وأول بنك في العالم يعنى بهذا الموضوع، و يوصف القرض الممنوح  المصغر ألن    "قرض 

 
العربي،  : 1 الفكر  حّل    مؤسسة  الصغر:  ومتناهية  الصغيرة  لألوجاع؟"،"القروض  مسّكن  التمويل    أم  بوابة  موقع  على 

 .21/12/2014تاريخ االطالع    www.arabic.mirofinanceاألصغر، 
2 : Abdul Rahim , Op.Cit, pp. 38-39. 

  .www.annabaa.orgااللكتروني: الموقع متوفر على  "التمويل المصغر.. استثمار الفقراء"،: شبكة النبأ المعلوماتية،  3
4 : Maliha Hussein and Shazreh Hussain, "The Impact of Micro Finance on Poverty and 

Gender Equity Approaches and Evidence from Pakistan", PakistanA Micro Finance 

Network, December 31, 2003, p4. 
عارف،   5 الحميد  عبد  عالية  ترجمة  محمد،  يونس  في  ":  الفقر  ضد  والمعركة  الصغر  متناهية  القروض  الفقراء،  بنك 

 .78، ص 2008القاهرة،  العالم"،

http://www.arabic.mirofinance/
http://www.annabaa.org/


نمية المستدامة الت أبعاد على-السياسات واالنعكاسات-ويل المشاريع البيئيةتم  الفصل الثــاني: 
 

 
48 

 

ء، هذا قصاأغلب التدابير الخاصة به تستهدف خاصة النساء ألنهن عموما أول من يعاني من الفقر واإل
ل الممنوحة  المصغرة  القروض  يجعلهن يستعملن  و ما  بدراية  اآلجال  هن  ديونهن في  على تسديد  حرصهن 

 . المحددة
لمساعدة       وجدت  التي  الصيغة  هذه  اإن  و الفئات  حرمانا  األكثر  نحو    ،فقرالسكانية  طريقها  سلكت 

ة اآلن أزيد من عشرة آالف  يوجد على الساحالنجاح، ويتم الخوض فيها على مستوى كل القارات حيث  
بنك    أنشأت كأمريكا الالتينية التي  ،  1تتعامل في اإلقراض المصغر كوسيلة  للحد من الفقر والبطالة  منظمة
"سول"،م ظهر في بوليفيا عن طريق  ، ث 2(village bank)القرية   وفي اندونيسيا من طرف بنك   بنك 

سنة   FWWB/Caliو    ،rakyat 3راكيات " وقد  4  1982بكولومبيا   األخرى ،  الدول  من  كثيرا     قامت 
بإنشاء مؤسسات التمويل األصغر وحتى الدول الغنية كالواليات المتحدة األمريكية وانجلترا، وغيرها ... ،    

و  خالل  مبمبادرة  من  يونس  األستاذ  من  المو   جتماعات اال ساعدة  مع  يعقدها  التي    نظمات الملتقيات 
 . 5ي القرض المصغر في كل أرجاء العالمفالمختصة 

إن القرض المصغر يهدف حسب الشكل الذي نراه عليه اليوم في العديد من البلدان عبر العالم إلى      
دخل، أو تلك المتميزة بعدم استقرار مدخولها أو التي تمارس توفير خدمة مالية للفئات السكانية عديمة ال

نشاطها في قطاع غير رسمي أو تعاني من البطالة، أي أنه موجه نحو األشخاص القادرين على القيام  
 مريحة. مصغر بواسطة دعم مالي قليل وبشروط مرنة و بنشاط معيشي 

 القروض المصغرة وأهميتها  المطلب الثاني: مفهوم 

أحيانا  د توج     وتستخدم  القروض،  لهذه  مسميات  التمويلوك  عدة  مثل  مترادفات   المصغر  أنها 
microfinance القروض ال microcreditةمصغر ال  ،  المديونية  ومهما   micro-debtمصغرة ،   ،

 اختلف المصطلح فكل منها أهميته. 
 

 
1  :  "Muhammad Yunus and the Grameen Bank Win The Nobel Peace Prize for 2006”, 

https://www.nobelprize.org, consilter le 05/01/2015. 
2 : Mohammed Obaidullah, “INTRODUCTION TO ISLAMIC MICROFINANCE”, 

International Institute of Islamic Business and Finance, india, 2008, p 07. 
3 : Abdul Rahim, op.cit, p13. 

إدارةالعوض،   حسن إصالح:   4   ورقة بحثية خالل األصغر،   التمويل دةالمركزي وح السودان ، بنك األصغر" التمويل " 

 . 15، ص 2008 يونيو/مايو، األسرة  بنك/األولي التدريبية الدورة
 .05/01/2015، تاريخ االطالع  dit.frecr-http://www.micro معلومات عن تاريخ القرض المصغر من: :  5

http://www.micro-credit.fr/
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 تطور مفهوم القروض المصغرة  -1
مفه     بين  اختالف  هناك  أن  إلى  اإلشارة  المصغر  تجدر  التمويل  القروض و   Microfinanceومي 

ففي  Microcredit  ةالمصغر  تطور،  من  المصغر  اإلقراض  حقل  شهده  ما  يعكس  المصغر  فالتمويل   ،
القروض   منح  على  مقتصرا  الحقل  ذلك  في  العاملة  المالية  المؤسسات  اهتمام  محور  كان  فقط  الماضي 

تساب الخبرة أصبح واضحا أن الفئات التي تستفيد ، ولكن بمرور الوقت ونتيجة الك لذوي الدخل المتدني
، وبهذا نجد 1من القروض أضحت بحاجة إلى المزيد من الخدمات، السيما مكان آمن لحفظ مدخراتهم فيها 

باإلضافة إلى اإلقراض،   لدعم الفني والتأمينات والمدخرات أن التمويل المصغر يمتد ليشمل التعامل في ا
 دي الدخل. التي تستهدف  الزبائن محدو 

هذا        في  الكتابات  إليه  تشير  لما  وفقا  متبادل  نحو  على  المفهومين  كال  استخدام  لوحظ  أنه  إال 
صفة  نطاقا ب  األضيقحيث يشير مصطلح "التمويل األصغر" في أغلب األحيان إليراد معناه  الموضوع،  

 .2،  وهذا ألن خدمات اإلقراض هي الغالبة فيه أساسية إلى "القروض المصغرة"
 والشكل التالي يوضح العالقة التكاملية بين التمويل المصغر والقروض المصغرة والمشاريع الصغيرة  

 (: العالقة بين التمويل المصغر والقرض المصغر1-2الشكل رقم )

 
رينو، "، كلية اإلدارة، جامعة تو ت دراسيةالتمويل متناهي الصغر، نصوص وحاال"ماركو اليا، ترجمة فادي قطان،  المصدر:

 . 07، ص 2006ايطاليا، 
 

1  :  Baker Chris and  Market Biety, "An Analysis of Credit Union Microfinance 

Performance in Ecuador", Office of Development Studies Union Nations Development 

Programme2, 2008, www.undp.org .  
الصغ : نور الدين جوادي، عقبة عبد الالوي،   2 متناهي  البطالة  "التمويل  القضاء على  إستراتيجية  فاعلة  ضمن  كأداة  ر 

، الملتقى الدولي حول إستراتيجية الحكومة في القضاء  على البطالة وتحقيق  "-ائرزحالة الج  –وتحقيق التنمية المستدامة  

 .03، جامعة المسيلة،  ص 2011نوفمبر  16/  15التنمية  المستدامة، 

http://www.undp.org/
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  وفيما 1كما أنه ال يوجد تعريف شامل ونهائي لمفهوم القروض المصغرة فهو يختلف من بلد إلى آخر   
 : يهاريف التي جاءت فالتع أهم يلي نستعرض 

أنها  تتبناه وزارةتعرف وفقا لما   • الكندية على  :" القروض الصغيرة التي يتم منحها لألفراد  المالية 
ول المنخفضة لتدعيم عملية التوظيف الذاتي، أو للبدء في تأسيس عمل تجاري مدر للربح، ذوي الدخ

  25000وتكون هذه القروض متناهية الصغر بحيث ال تتعدى بضعة آالف من الدوالرات )أقل من  
 .2 دوالر( "

• ( الفقراء  لمساعدة  االستشارية  المجموعة  "التمويل المصغر هو تقديم قروض   (:CGAPحسب 
مشاريعهم  مصغر  تنمية  أو  إنتاجية  أنشطة  في  البدء  على  مساعدتها  بهدف  الفقر  في  غاية  ألسر  ة 

 3الصغرى..."
هو الحصول   القرض المصغر(:"  OCDEمنظمة التعاون والتنمية االقتصادية األوربية )   حسب •

فرص  خلق  إلى  يتطلعون  الذين  المهمشين،  األشخاص  منها  يستفيد  صغيرة،  مشروعات  تمويل  على 
غير  عمل   التقليدية  التمويل  مصادر  إلى  والوصول  أخرى،  مهنية  آفاق  غياب  ظل  في  بهم،  خاصة 
 . 4  ممكن"

كذلك   • في  على  وتعرف  للبدء  أو  ذاتي،  عمل  بإدارة  للقيام  لألفراد  تمنح  التي  القروض   " أنها: 
تأسيس عمل صغير مدر للدخل، ويمنح هذا النوع من اإلقراض من قبل منظمات مستقلة غير هادفة  

لربح، أو من خالل برامج تحسين الوضع االقتصادي لشرائح من المجتمع، أو من خالل المؤسسات  ل
 .5 المالية التجارية"

أنه تو  •  على تسديده يتم  بسيط عتاد  القتناء مخصصة الحجم سلفة صغيرة :"  اعرف أيضا على 
وي األشخاص  نشاطات  واحتياجات  تتوافق صيغ  حسب  وُيمنح  قصيرة،  مرحلة  القرض  وجهالمعنيين، 

 الالزم الصغير العتاد  اقتناء خالل من المنزل في األنشطة ذلك في بما األنشطة، إحداث  إلى المصغر

 
"   بك روبرت:   1 المتفقاإلرشاداآريستين،  الفقراء، األصغر" التمويل بشأن عليها ت  لمساعدة  االستشارية  المجموعة   ،

 .10، ص2003
2 : Department of Finance Canada, "What is micro- credit?", 2003, www.ic.ge.ca . 

ورق 3 ورشة    ة:  الفقر"،عمل  لمكافحة  وسيلة  األصغر:  المر  "التمويل  وشؤون  االجتماعية  الرعاية  وزارة  تنظيم  ة أمن 

 . 64، ص 30/12/2008والطفل بالتعاون مع بنك السودان المركزي، جمهورية السودان،  
4 :Guide pratique sur le micro – crédit, «  l’expérience du prêt solidaire » ,  p11, 

www.microfinance.org,  consulté le 18/08/2013. 
5 :  Houda Laroussi, « micro- credit et lien social en Tunisie: la solidarité instituée, KAR  

TAHALA -IRMC », Tunisie , 2009, p15. 

http://www.ic.ge.ca/
http://www.microfinance.org/
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 والشغل  الذاتي( )الشغل الحر  الشغل ترقية قصد  وذلك األولية، المواد اء  ولشر  المشروع، النطالق 
 .1 المنتجة" التجارية النشاطات  وكذا السكن بمقر المنجز

هي كل الخدمات المصرفية التي تمنح للفقراء وللعائالت ذوي الدخل المنخفض   ةقروض المصغر ال •
ال يستطيعون  ال  إلوالذين  الرسمية  ىوصول  المالية  في  المؤسسات  التمويل  هذا  استعمال  أجل  من   ،

 .  2األعمال الصغيرة لتحسين أحوالهم االقتصادية 
الصيغ  باعتبارها واحدة من أهم  المصغرة    مفهوم القروض يعتقد الباحث أن التعريف الذي يعكس  و       

 هو الذي يسمح بإبراز مايلي:  الخاصة والمحددة للتمويل المصغر
المصغر قرض استثماري  - من  يساهم    القرض  المقترضين  انتشال  عبر  مستمر  تغيير  إحداث  في 

 ؛الفقر بصورة دائمة
 ؛ ما إلى تحقيق العدالة االجتماعيةدائ عىيسالقرض المصغر  -
له آثار اجتماعية واقتصادية  لكنه عمل ينتج قيمة مضافة،  و غر ليس عمال خيريا،  القرض المص -

   ال يستهان بها.
 أهمية القروض المصغرة:    -2

 : 3القروض المصغرة في  تكمن أهمية   

المصغرةباستطاعة   • مشاريعهم،    القروض  وتنمية  دخولهم  زيادة  على  المحلية  المجتمعات  مساعدة 
وسيلة من وسائل تمكين الفقراء ها  مات الخارجية، وبذلك يمكن اعتبار ثرهم بالصد وبالتالي الحد من نسبة تأ

ما   وبخاصة النساء من االعتماد على النفس وإحداث التغيير االقتصادي االيجابي، ففي بنغالديش مثال
 يخرجون من دائرة الفقر؛   سنويامن مقترضي "غرامين"   %5 تهنسب 

 
1 " حسن،  عواطف  ناصر،  سليمان  ال:  ألنشحالقرض  تقييمية  دراسة  المنتجة،  األسر  لتمويل  المصغر  الوكالة  سن  طة 

  27/29ملتقى صفاقص الدولي الثاني حول المالية اإلسالمية،    إلى، بحث مقدم  "Angemالوطنية لتسيير القرض المصغر  

 .03، تونس، ص 2013جوان 
  وأصحاب الممولين  مثل  الرسمية  غير  والمصادر  الحكومية  غير  المنظمات  مثل  الرسمية  شبه  والمؤسسات  كالبنوك   :

 االئتمان.  و االدخار ت التي تخدم بعضها البعض. كمجموعاتالمتاجر والمجموعا
2 : Mejeha, Remy, "Microfinance Institutions in Nigeria", MPRA Paper N°13711, posted 

02, March 2009, p 03 . 
القادر3 البطالة : فوزي بوسدرا، عبد الرحمن عبد  الحد من  في  األصغر  التمويل  ، "-المينا   دراسة حالة  -، "دور صناعة 

 .12 ورقة بحث، ص
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لتالي الخروج من أزمة البطالة التي كانوا يعانون منها، في المساهمة في خلق وظائف جديدة، وبا •
منهم قد حصلوا على فرص عمل   %30دراسة للمستفيدين من قروض التمويل المصغر بمصر تبين أن  

 مستديمة؛ 
أن الدخل الذي يدره أحد المشاريع ال يساعد فقط على تطوير هذا المشروع بذاته، بل يساعد أيضا   •

األسرة بأكملها، مما ينعكس على أمور أخرى حيوية مثل ضمان األمن الغذائي  على تنويع مصادر دخل  
وحسب دراسة أجريت عل قرية يعمل بها بنك "غرامين" فقد قام بتقديم قروض    )(وتربية األطفال وتعليمهم

سنة   من  ابتداءا  العالي  المقدمة    1997التعليم  القروض  اجمالي  لـ    43.12ليبلغ  منحت  دوالر  مليون 
 ؛2013من أبناء األعضاء في البنك إلى غاية   51959

إن توفير التمويل المناسب للمشروعات متناهية الصغر في الدول يؤدي إلى زيادة مستويات معيشة   •
 الفقراء، وارتفاع معدالت األمن الغذائي كما يؤدي إلى التطور المستدام لالقتصاد القومي؛

رة، وهذا ما أثبتته إحدى الدراسات في مصر قامت للتمويل المصغر أثر كبير على المشاريع الصغي  •
مقابلة   خالل  من  أخرى  مجموعات  وست  فاينانس"   "بالنث  مؤسسة  عمالء    22471بها  من  شخص 

مؤسسات التمويل فتوصلت إلى أن العمالء الذين مضى عليهم ثالث سنوات أو أكثر من االشتراك  في 
تزيمال  االقراض برنامج   شهرية  أرباح  يكسبون  بنسبة  صغر،  المتوسط  في  الذين    %25د  أولئك  لم  عن 

 إلى خلق مشروعات جديدة؛أيضا لتحقوا بأحد البرامج، كما أدى في  مصر ي
أثر على مجموعة مؤشرات   اكان لهه  أثبتت الدراسة السابقة أناالقتصادي، فقد    على النشاط  يرهاأث ت •

في   الزيادة  في  تتمثل  والتي  الدراسة،  عينة  ومستوى  الشه  اإليراد مشاريع  االستثمارات  في  الزيادة  ري، 
 .التوظيف

 
 ر ومبادؤه األساسية المصغ مؤسسات التمويل  المطلب الثالث:

يعمل جهاز القرض المصغر بواسطة مؤسسات تقدم خدمات مالية للفقراء، ويقوم على مبادئ أساسية       
 سنتعرف عليها في هذا المطلب. 

 

 

 )(  من نسب    %16أفضت إلى اإلقرار بأن قرض تعليم قلص نسبة    2015: حسب مكتب دراسات دولي أجرى دراسة سنة

 www.microfinancegateway.org/ar االنقطاع عن الدراسة، متاح على الرابط: 

http://www.microfinancegateway.org/ar
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 مؤسسات التمويل المصغر:   -1

المؤسس     برامج  هي  على  قائمة  مؤسسات  وأغلبها  للفقراء،  مالية  خدمات  تقدم  التي  القروض ات 
وتقبل  لمصغرةا أصبح    إيداع،  وقد  العامة،  من  وليس  فقط،  زبائنها  أو  عمالئها  من  الصغرى  المبالغ 

الخدمات،  هذه  بتقديم  المعنية  المنظمات  من  مجموعة  معناه  يشمل  مصغر"  تمويل  "مؤسسة  اصطالح 
المنظم  الخاصة والمؤسسات  ومنها  التجارية  ات غير الحكومية واالتحادات االئتمانية والتعاونيات والبنوك 

 .1المالية غير  البنكية وأقسام من البنوك الحكومية الرسمية 
 :2وفيما يلي نستعرض هذه المنظمات     

الرسمية: .أ المالية  المؤسسات  والتعاونيات  التنمية  ووكاالت  بنوك  التجارية،  البنوك  المملوكة    مثل 
للدولة، بنوك ريفية منظمة تخضع لرقابة البنك المركزي، اتحادات االئتمان المنظمة الخاضعة لرقابة 

تم يمكنها  أنه  األولى هي  رئيسيتين،  بميزتين  الرسمية  المؤسسات  وتتميز  المركزي،  محفظة  البنك  ويل 
من بها  الخاصة  الملكية    القروض  الودائعحقوق  أو  القروض  أو  أن    ،التجارية،  هي  الثانية  والميزة 

لل الجيد  التكوين  مثل  التنظيمية  المصرفية  المتطلبات  تراعي  وحداثة  مو المؤسسات  بها  العاملين  ظفين 
 أنظمتها التسييرية، وبالتالي  فهي تتمتع بقدرة  على تقديم منتجات متعددة. 

الرسمية: .ب شبه  غير   المؤسسات  والمنظمات  التعاونيات  اال  مثل  وبنوك  غير  الحكومية  دخار 
المنظمة في القرى، اتحادات االئتمان غير المنظمة، وتتمتع المؤسسات شبه الرسمية بالعديد من المزايا  
على  تركز  التي  الرسمية  بالمؤسسات  مقارنة  العميل  على  والتركيز  لإلبداع  أكبر  بحرية  تتمتع  فهي 

المصغ بالتمويل  المرتبطة  االبتكارات  أغلب  أن  يفسر  ما  وهذا  شبه الربحية،  بالمؤسسات  مرتبط  ر 
الرسمية، وتعد المنظمات االئتمانية غير الحكومية أكثر األشكال شيوعا للمؤسسات شبه الرسمية وهذا 

 من خالل تركيزها على تقديم خدمات إلى أشد الناس فقرا.
بالتداول )بين األفراد( وبنوك القرية،   واإلقراض مثل مجموعات االدخار   المؤسسات غير الرسمية: .ت

من   ال نوعين  إلى  نقسمها  أن  يمكن  والتي   المالية،  الخدمات  وجمعيات  المساعدة  ذاتية  مجموعة 
االدخار   جمعيات  مثل  األهلية  المجموعات  وهما  الرسمية  غير  حيث    واإلقراض المؤسسات  بالتداول، 

 
دراسة معدة بطلب   ،"قطاع التمويل األصغر في العقد القادم تصور من، وماذا، وأين، ومتى، وكيف؟زابيث راين،  الي:   1

    www.microfinance.gatewayn.org ، 2006من القمة الدولية لالئتمان األصغر، 
الفقر"،  اتجاهات  كريج تشرشل وآخرون، " : 2 منشورات تعليم ودعم المشروعات الصغيرة،   جديدة  في تمويل مكافحة 

 .37-34، ص 2002

http://www.microfinance.gatewayn.org/
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أقسا بدفع  والملزمين  المتضامنين  المجموعة  أعضاء  قبل  من  عليها  واإلشراف  التنظيم  بعملية  ط  يقوم 
الملحة   الضرورة  أو  بالقرعة  سواء  المجموعة   من  عضو  مرة  كل  ليستفيد  منتظمة   زمنية  لفترات 
الخدمات  وجمعيات  القرية  وبنوك  المساعدة  ذاتية  المجموعات  فإن  ذلك  من  النقيض  وعلى  للتمويل، 

تقديم   مع  بالتمويل  خارجية  منظمات  تدعمها  غير رسمية  مؤسسات  هي  كيفية   إرشادات المالية    حول 
 تسييرها. 
 مبادئ التمويل المصغر  -2

ضمن المبادرات الكبرى التي تسعى إلى    CGAPالمجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء  جاء تأسيس     
من   اتحاد  عن  عبارة  وهي  لأللفية،  االنمائية  األهداف  مانحةتحقيق  للنهوض    جهات  مكرسة  متعددة 

تتألف من   تنموية عامة وخاص  31بالتمويل المصغر  الفقراء  هيئة  لتوسيع نطاق حصول  ة اعمل سنويا 
للتمويل  المجموعة االستشارية لمساعدة الفقراء هذه المبادئ التوجيهية  على الخدمات المالية، ولقد وضعت  

 :1المصغر

 ؛ لخدمات المالية وليس القروض فحسب مجموعة متنوعة من ا إلىالفقراء بحاجة  •
سر الفقيرة تستخدم الخدمات المالية لزيادة دخلها وبناء  التمويل األصغر أداة قوية لمحاربة الفقر، فاأل •

 ؛ماية أنفسها من الصدمات الخارجيةأصولها وح
 ؛ أنظمة مالية تخدم الفقراء التمويل األصغر يعني بناء •
 ؛ليصل عددا كبيرا جدا من الفقراءالتمويل األصغر يمكنه تحمل تكاليفه، وعليه فعل ذلك  •
إقامة مؤ  • يمكنها    سسات التمويل األصغر يعني  دائمة  المحلية ومن ثم    جذب مالية محلية  اإليداعات 

 ؛ قروض، مع تقديم خدمات مالية أخرى إعادة تدويرها على هيئة 
بالنسبة   • أكثر  تنجح  قد  المساندة  من  أخرى  أنواع  فهناك  الحل،  هو  دائما  ليس  األصغر  التمويل 

 ؛ هترضونللمعوزين الذين ال دخل لهم أو ليست لديهم وسائل تسديد ما يق 
 ؛صعوبة حصولهم على االئتمانسقوف أسعار الفائدة تلحق الضرر بالفقراء ألنها تزيد من ان تحديد  •

 
  :Consultative Group  to Assist  the Poor     وكالة تنمية عامة وخاصة مقرها    28: هي مجموعة مكونة من

لفقرا المالية  الخدمات  إلى  الوصول  حجم  توسيع  هي  المجموعة  رسالة  الدولي،  هذه  البنك  وجدت  فقد  النامية،   الدول  ء 

 المجموعة للمساعدة على دمج قطاع التمويل المصغر مع نظام التمويل الرسمي في الدول النامية والدول الصناعية. 
1 :    " الفقراء،  لمساعدة  االستشارية  الممولة المجموعة  بالجهات  الخاصة  السليمة  للممارسات  التوجيهية  المبادئ  دليل 

 . 02، ص 2006الطبعة الثانية، أكتوبر  ،للتمويل األصغر"
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 ؛لمالية وليس تقديمها مباشرةوظيفة الحكومة هي تسهيل الخدمات ا •
 ؛ ال تزاحمهأينبغي أن تكمل رأس المال الخاص و الموارد المالية التي تتيحها الجهات المانحة   •
سة تتمثل في نقص المؤسسات القوية والمديرين األقوياء، وعلى الجهات المانحة تركيز  اإلعاقة الرئي •

 ؛ بتقديمها على عملية بناء القدرات المساندة التي تقوم 
الا • أدائهملتمويل  نتائج  عن  ويفصح  يقيس  حين  نجاح  أفضل  يحقق  التمويل   ،  صغر  فمؤسسات 

الي، وأدائها االجتماعي مثال عدد العمالء الذين أدائها الم  ليها وضع تقارير دقيقة ومقارنةاألصغر ع
 يتم تقديم الخدمات لهم ومستوى فقرهم. 

 المطلب الرابع: إدارة عملية اإلقراض المصغر  

 تخضع عملية القرض المصغر لمجموعة من االجراءات والمنهجيات في إدارتها تتمثل في: 
 إجراءات الحصول على القروض المصغرة  -1

بسبب عدم توفر ضمانات القرض، ورغم أنه وفقا للخبرة   تجارية في منح الفقراء قروضافشلت البنوك ال    
في حالة اإلقراض المصغر تعد من المعدالت المرتفعة للغاية    الدولية في هذا المجال فإن معدالت السداد 

  بل يرى البعض أن الحاالت   ،%90إذا ما قورنت بقروض البنوك التجارية، حيث تصل إلى أكثر من  
تعد من الحاالت النادرة، وتجدر اإلشارة إلى   %100التي سجلت معدالت عائد على  القروض أقل من  

أن  تلك العوائد ربما تعد ضئيلة إذا ما حسبت كأرقام  مطلقة، لكن إذا ما تم احتسابها كنسبة من مبلغ  
ض إلى الدهشة من إحجام  القرض  الذي يكون ضئيل بدوره فإنها تمثل أرقام قياسية، األمر الذي دعا البع

 .   1البنوك التجارية عن العمل بمثل هذه القروض 

ومن خالل الشكل التالي  يتضح أن العملية تبدأ بتحديد العميل المستهدف، ثم  يتم تزويده بمعلومات      
المر  هذه  وتستغرق  عليه،  الرقابة  وآلية  ومسؤولياته  وحقوقه  إتباعها  الواجب  واإلجراءات  البرنامج  حلة عن 

حوالي أسبوعين، وفي مرحلة ثانية تبدأ عملية تدريبه على القيام بدراسة جدوى المشروع المزمع وحساباته  
أسابيع، ثم تستغرق عملية الموافقة على القرض ومن ثم حصوله عليه من    8إلى    4البنكية وتستغرق من  

أسبوعا، أما في حالة فشل    12إلى    4أسبوع ألسبوعين، ثم تبدأ عملية تسديد القرض وقد تستغرق من  
 

1  :  Flow-chart of micro credit, https://www.researchgate.net/figure/Impact-flow-chart-of-

Microcredit_fig1_281149342  , consulted 20/01/2014. 

https://www.researchgate.net/figure/Impact-flow-chart-of-Microcredit_fig1_281149342
https://www.researchgate.net/figure/Impact-flow-chart-of-Microcredit_fig1_281149342
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العجز  كان  إذا  أما  القرض،  هيكلة  بإعادة  التمويلية  الجهة  تقوم  مقبولة  ألسباب  التسديد  في  المقترض 
هذه   يوضح  التالي  والشكل  أخرى.  مرة  إقراضه  يتم  فال  للمقترض  إنذار  توجيه  فيتم  مقبولة  غير  ألسباب 

 اإلجراءات:
 وض المصغرة: إجراءات الحصول على القر  (2-2الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 المنهجيات المتبعة في اإلقراض المصغر: -2

إن من الصعب تحديد المنهجية المثلى للعمل في قطاع التمويل المصغر فاألسلوب الناجح في إحدى   
الم المنهج  تحديد  قبل  عليها  التركيز  يجب  خطوة  أول  ولعل  أخرى،  بيئة  في  يفشل  قد  هي  الدول  تبع 

إلدارة  " إبداعي  فريق  الفريق  1" العمليةهذه  تحديد  تشكيل أعضاء  يتم  بحيث  وتحد   وهنا  لهم،  قائد  يد 

 
، 2009، يونيو  01، العدد  29، المجلة العربية لإلدارة، مج  إدارة القروض متناهية الصغر"عبد الحميد عارف، " عالية  :   1

 .160 ص
    :  ومواطنين حكومية  غير  جمعيات  عن  وممثلين  المحلي،  المجتمع  عن  حكوميين  ممثلين  عضويته  في  يضم  قد  الفريق 

  نشطين.

 التدريب على: 

 توظيف القرض 

 احتساب التدفقات اليومية

 طة والميزانية األنش حمقتر إعداد

 الحسابات البنكية

 ( أسبوع  4-8) 

 

 عملية التعليم 

إمداد المقترض بحد أدنى من  

المعلومات عن البرنامج  

وإجراءاته وحقوقه 

 ومسؤولياته ومساءلته

 تحديد المقترض المستهدف 

 إجراءات القرض 

 جواب عرض وقبول القرض 

 جدول سداد القرض 

 سبوعأ 1-2

 تسديد القروض 

التدقيق في كيفية توظيف 

 القرض األقساط الشهرية 

 
 أسبوع 4-12

 الفشل في التسديد 

 ألسباب مقبولة

 ث ( ) صحية/ وفاة / كوار

 ألسباب غير مقبولة 

 متابعة

 مراقبة األداء 

 تقييم األثر 

 تذكير أول 

 خطاب تنبيه

 خطاب تحذير 

 إعادة هيكلة القرض 

Flow-chart of microcredit, https://www.researchgate.net, consulted 20/01/2014  :المصدر 

https://www.researchgate.net/
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مسؤوليت  التنظيمية،    هتكون  األعمال  بكافة  أعضائ و القيام  على  المهام  المعلومات توزيع  على  بناء  ه 
 من:، وذلك للتعاون في صياغة خطة عمل تتضمن قائمة باألولويات تتضالمتاحة له

 تحليال للوضع االقتصادي واالجتماعي؛  
 تحديدا للموارد المالية؛ 
 يتضمن برنامج تقديم اإلقراض للعامة؛  إعالمياجانبا  
 تحديد المنطقة األولية التي سيبدأ فيها التنفيذ؛ 
 .تجهيز مسودة أولية بمشروعات اإلقراض المصغر 

 :1مصغر على المستوى العالميأهم المناهج المتبعة من طرف مؤسسات التمويل ال  يوفيما يل
الفردي: .1 األساس  االقراض  الفارق  أن  غير  المصرفي،  للعمل  التقليدية  األساليب  هو    يويستخدم 

حقيقة قبول ضمانات غير تقليدية، حيث يلعب مسؤول اإلقراض دورا رئيسيا بزيارة العمالء في منازلهم  
وافقة على القرض، أي محاولة لتقييم مدى  وأماكن عملهم لجمع كافة المعلومات التي ستعتبر أساسا للم

 قدرة العميل على الوفاء وبذلك يتم تجاوز عقبة النقص في الضمانات.  
الجماعي: .2 االقراض    االقراض  ساعد  وقد  العمالء  من  مجموعة  خالل  من  القروض  منح  وهو 

يرة،  الجماعي مؤسسات القرض المصغر على تخفيض التكاليف المتزايدة الناتجة عن منح قروض كث
وفي نفس الوقت صغيرة الحجم، كما ساعد أيضا على حل مشكلة النقص في الضمانات لدى العمالء 

 الفقراء.
من        المجموعة  أفراد  عدد  كان  فإذا  المجموعة،  أفراد  حسب  صنفين  إلى  الجماعي  االقراض  ويصنف 

سمى بقرض المجموعة  فرد ي  20يسمى قرض المجموعة، اما إذا كان عدد أفراد المجموعة حوالي    5و  3
المتضامنة وهو موجه لألفراد األشد فقرا، وتعود أصل التسمية لعدم توفر الضمانات المادية لألفراد لفقرهم  

 .2الشديد والتي عوضت بضمان أفراد المجموعة بعضهم بعض في حالة تخلف أحدهم عن الدفع 
 

 

 
 .27-25، ص مرجع سبق ذكره اليا، ترجمة فادي قطان،: ماركو  1

2 :Blondeau Nicolas, « La microfinance : Un outil de développement durable ? 

Etudes,2006/9 Tome 405, Distrubution éléctronique, Cairn.info pour S.E.R, p 190. 
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 البيئية ســـياسات تـــمـــويل المشاريع المبحــــث الثـــــاني:    

 الرامية القومية اإلستراتجيات  ووضع صياغة في الفعالة الوسائل أهم أحد  البيئي التمويل سياسة تمثل    
األخضر،  االستثمار نحو المطلوبة التنموية األنشطة قنوات  خالل من المالية  الموارد  وتوجيه تعبئةإلى  

وتعاظم دورها في تمويل المشاريع    بالبيئة  وهو ما يعكس مدى اهتمام المؤسسات المالية المحلية والدولية
 البيئية. 

  ()المستدام  المطلب األول: مفهوم التمويل البيئي        

غير    والمنظمات  الدولية  والمنظمات  والخاص  العام  القطاعين  تشجيع  إلى  المستدامة  التنمية  تهدف 
مختلفة   ولكنها  محددة  أهداف  تحقيق  على  وغيرها  االحكومية  بين  تعزيزتتراوح  الفقر،  من  األمن    لحد 

قاية من تغير المناخ، وما إلى ذلك و صحة والتعليم للحفاظ على التنوع البيولوجي، والالالغذائي وضمان  
العقبات الرئيسة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إيجاد مصادر  أحد    ل ، ويتمث2030بحلول عام  

 :1التنمية المستدامةتمويل أخرى تشمل تحديات  ةتمويل كافية، وبعبار 

 ، بما في ذلك إيجاد األموال في األسواق المالية؛العثور على األموال الكافية للتنمية المستدامة 

موال نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يعني أن هذه األموال ستوجه إلى مشاريع  األتوجيه   
 محددة وفي بلدان محددة؛ 

ثار السلبية، مما يعني خلق بيئة مواتية وإيجاد حماية لالستثمار  تعظيم اآلثار االيجابية وتقليل اآل 
 عند المشاركة الضرورية للقطاع الخاص. 

 ية إلى مفهوم التمويل بشكل عام.  قبل التطرق إلى مفهوم التمويل البيئي، نود اإلشارة في البدا   

نشأة زيادة طاقتها اإلنتاجية  يمكن تعريفه حسب ما جاء في القاموس االقتصادي على أنه: عندما تريد مو 
 : 2نامجا يعتمد على الناحيتين التاليتين أو إنتاج مادة أو إعادة تنظيم أجهزتها فإنها تضع بر 

 
1 : Sanja Franc and Vlatka Bilas, "Financing Sustainable Development: The Role of the 

European Union", Global J. Bus.Soc. Sci. Review,vol 4 (4)2016, p 80. 
الخير:   2 زيد  "ضوابطميلود  األول  اإلسالمي االقتصاد  في المالي االستقرار ،  الدولي  الملتقى  ضمن  مقدمة  مداخلة   ،"

 . 2 - 1، ص -المستقبل الواقع ورهانات -اإلسالمي االقتصاد
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الناحية المادية: أي حصر كل الوسائل المادية الضرورية إلنجاح المشروع ) عدد وطبيعة البنية،   -
 األشغال، اليد العاملة...( ؛ 

كل - تتضمن  المالية:  تسمى  الناحية  التي  الناحية هي  وهذه  وكيفية استعمالها،  األموال  ومصدر  فة 
 تمويال. 

نستخلص      وطريقة عليها  الحصول وكيفية األموال مصدر هو اقتصاديا التمويل مفهوم أن وبالتالي 
 وتسييرها لتغطية أي مشروع أو عملية اقتصادية.  إنفاقها وسبل استخدامها

البيئي  موعليه يمكن فه    المالية واألصول   التمويل  )المستدام( على أنه مخزون ومدفوعات من الموارد 
شكل أساسي تحقيق أهداف  بتتماشى مع مجموعة أوسع من األهداف البيئية واالجتماعية واالقتصادية، و 

 . 1التنمية المستدامة 

 والشكل التالي يوضح ذلك:    

 (: التمويل المستدام3-2الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 Sustainable Stock Exchange initiative, « How Stock Exchanges Can Grow Green المصدر:

Finance », 2017, p 13. 

تم استخدام          البيئيوقد  ألول مرة من قبل ريتشارد. ساندور، االقتصادي األمريكي ورجل    التمويل 
اإلطالق   على  البيئي  التمويل  مجال  في  دورة  أول  درس  عندما  كولومبيا فياألعمال،  عام    جامعة 

وهناك مصلح آخر له يستعمل على نحو متزايد على الصعيد العالمي وهو "التمويل األخضر" ،  ،  19962

 
1    :Sustainable Stock Exchange initiative, « How Stock Exchanges Can Grow Green 

Finance », 2017, p 12. 
الموقع    : 2 على  متاح  الحرة،  الموسوعة  االطالع:    https://ar.wikipedia.org/wiki:  يااللكترونوكيبيديا  تاريخ   ،

26/09/2017. 

 

التخفيف من  

 آثار المناخ 

  التكيف مع

 المناخ  تغير

أهداف بيئية  

 أخرى 

أهداف    ة ـــيـئ ــي ـــبأهداف 

 اقتصادية 

أهداف 

 اجتماعية 

أهداف التنمية  

 المستدامة األخرى

 التمويل المستدام 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A
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ما أنه ال يوجد تعريف متفق عليه عالميا لهذا المصطلح، فقد تم وضع عدد من التعاريف العملية على ك
      :1الصعيد الدولي من أجل وصفه، نذكر من بينها 

والتعاون االقتصادي ) • التنمية  النمو  OECDمنظمة  تحقيق  التمويل من أجل  البيئي هو  "التمويل   :)
نبعاثات الغازات الدفيئة، والتقليل من النفايات وتحسين التبادل في  االقتصادي مع الحد من التلوث وا

 . استخدام الموارد الطبيعية"
(: "تشير سياسة التمويل البيئي إلى سلسلة من الترتيبات واالجراءات  PBOCبنك الشعب الصيني ) •

ئة والحفاظ  المؤسسية لجذب االستثمارات الرأسمالية الخاصة إلى الصناعات الخضراء مثل حماية البي
اإلقراض،   ذلك  في  بما  المالية  الخدمات  خالل  من  النظيفة  والطاقة  الطاقة  األسهم  على  صناديق 

 ..."الخاصة
حكومة ألمانيا: " يمثل التمويل البيئي نهجا استراتيجيا إلدماج القطاع المالي في عملية التحول نحو   •

 . ق التكيف مع تغير المناخ"اقتصادات منخفضة الكربون وكفاءة استخدام الموارد، وفي سيا

البيئي أو األخضر         التمويل  " نهج شاموبالتالي فإن مفهوم  يتجاوز  هو  المشاريع  مجرد ل لتصميم 
واالجتماعية بالكامل في دورة حياة  التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه ليشمل االستدامة البيئية  

   المشروع بأكملها".
فيزابو  ويعبر     حاسب  ل  نموذج  برنامج  المنهجي  )  لإلطار  العملي  التطبيق  على  القرار  لدعم  آلي( 

حيث يتميز هذا البرنامج باستخدام عمليات عامة لحساب المصروفات التي تتيح  لسياسة التمويل البيئي،   
جمع  في  ممكن  جهد  أقل  بذل  مع  البيئية  واألهداف  البديلة  الخدمات  تمويل  احتياجات  تقدير  بسهولة 

فالف.  2تالبيانا المخططة،  األهداف  من  اإلمكان  قدر  قريبة  مخرجاته  كانت  إذا  فعاال  النظام  عالية  ويكون 
األهداف تحقيق  مدى  في  بمعنى  تبحث  في  ،  تمويله  يتم  الذي  البيئي  المشروع  بها  يساهم  التي  الدرجة 

ثمار االيكولوجي  من خالل حجم الفوائد التي يعود بها االست التي تقاس  حسين وضعية البيئة وحمايتها، و ت
 .3على البيئة" 

 
1 : United Nations Environment Programme and DBS, "Green finance opportunities in 

ASEAN", 2017, p 20. 
("،  التفاقية بازل ) تقرير اإلرشادات  "تعبئة الموارد المالية لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية: وكالة حماية البيئة الدنماركية،     2

 .08، ص 2004الجزء األول، مارس 
 متاح على الموقع االكتروني:  ، "االستثمار األخضر للنقود"،: علي دريوسي3

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&aid=36812    

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&aid=36812
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 التمويل المحلي للمشاريع البيئية   سياساتالمـــطلب الــثـاني: 

يقصد بسياسات التمويل المحلي لحماية البيئة تلك التشكيلة التي تتضمن مجموعة من المصادر التي      
ا التنمية  ألغراض  استخدامها  بهدف  أموالها  على  الوطنية  االقتصاديات  منها  وحماية   حصلت  لمستدامة 

 : 1البيئة، ويمكن تقسيمها إلى المجموعات التالية 

 التمويل بالمستفيدين من الخدمة:  -1
الرسوم مقابل الحصول على الخدمة أو قيام المستفيدين من الخدمة بالتمويل الذاتي،    من خالل دفع    

معينة مثل جمع مخلفات    حيث تعد الرسوم واحدة من موارد التمويل لضمان استمرار خدمة إدارة مخلفات 
الشركات   مثل  للمخلفات  المنتجة  الجهات  قيام  الخدمة  من  للمستفيدين  الذاتي  بالتمويل  ويقصد  وإدارتها، 
بهم...إلخ.  الخاصة  المعالجة  لمنشآت  التدوير  إعادة  نظم  وإدارة  شراء  في  باالستثمار  الكبرى  الصناعية 

دفع رسوم المستفيدين في الدولة يلعب دورا هاما في    كماأن اإلطار القانوني والمؤسساتي الذي يحكم نظم
تحديد مستوى التمويل المتاح ومن ثم يحدد األهداف التمويلية التي يمكن تحقيقها، وهناك أمثلة للمناهج  
المختلفة التي تنتهجها بعض الدول في تحصيل رسوم ثابتة من المستفيدين من خدمة معينة بينما تحدد 

 ول أخرى وفقا لمدى االستفادة من الخدمة.رسوم نفس الخدمة في د 
 الميزانية العامة:  -2

يمكن أن يتوفر التمويل من الميزانية العامة على مستويات حكومية مختلفة مثل المستوى الحكومي،      
أو اإلقليمي أو على مستوى البلديات وفقا لكل دولة وتتيح الميزانية العامة ثالثة أنواع من التمويل تتمثل 

 في:
 ويل تكاليف التشغيل إلدارة النظام اإلداري ) الوزارات...إلخ(تم •
 دعم تشغيل وصيانة نظم الخدمات المتاحة للجمهور.  •
ب • الخاصة  اإلجراءات  أطر  في  يتوفر  ما  عادة  الذي  االستثمار  العام تمويل  االستثمار    تخطيط 

 ويندرج في خطط االستثمار العام أو أية خطط مماثلة. 
ع     تتوفر  ما  دافعو وعادة  يكون  وبذلك  السنوية،  العامة  الميزانية  من  منح  شكل  في  التمويل  ملية 

العامة   الميزانية  في  المتاحة  األموال  كانت  ولما  التمويل،  من  النوع  لهذا  الحقيقي  المورد  هم  الضرائب 

 
  ،"التفاقية بازل )تقرير االرشادات( اإلستراتيجيةتعبئة الموارد المالية لتنفيذ الخطة "، وكالة حماية البيئة الدنماركية:  1

 .21،23، ص ص مرجع سبق ذكره
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مع  البيئية  االهتمامات  تتنافس  لذا  انتقالية،  بفترة  تمر  والتي  النامية  الدول  في  عام  بشكل    محدودة 
 الموضوعات ذات االهتمامات األخرى مثل الرعاية الصحية وتوفير المياه والبنية التحتية...إلخ. 

 صناديق حماية البيئة:  -3
قامت بعض الدول بإنشاء صناديق لحماية البيئة وتعد هذه الصناديق موارد تمويل عام خارج إطار      

منح أو قروض وتعتبر صناديق حماية البيئة  الميزانية العامة، والتي توفر التمويل بشكل أساسي في شكل  
مورد التمويل العام الوحيد الذي يعتمد على إجراءات تقديم الطلبات الرسمية المنفصلة لكل مشروع على 
طلب  جودة  مستوى  أساس  وعلى  محددة  عامة  أولويات  أساس  على  التمويل  توفير  يتم  ما  وعادة  حدى 

 التمويل.
 المنظمات غير الحكومية: -4

ال   في  إن  تعتمد  حيث  التمويل،  موارد  من  بالكثير  النامية  الدول  في  تتمتع  ال  الحكومية  غير  منظمات 
الجهات   أو  الحكومية  غير  الدولية  المنظمات  منح  خالل  من  التمويل  على  األحيان  أغلب  في  تمويلها 

تقدي  في  هاما  دورا  تلعب  أن  يمكنها  ذلك  ومع  للمنح  المقدمة  األطراف  المتعددة  أو  المساهمات الثنائية  م 
 العينية في شكل تنفيذ المهام الخاصة بالتعليم والتدريب ورفع الوعي البيئي. 

 
 البنوك ومؤسسات اإلقراض المحلية: -5

المالية     للجدوى  وفقا  التحتية  البنية  مشروعات  في  باالستثمار  التمويلية  الموارد  هذه  تقوم  أن  يمكن 
المح  الرسوم  تكون  أن  يجب  لذلك  المعروض  المشروعللمشروع  خدمة  من  المستفيدين  من  ما    -صلة  إذا 

كافية لضمان عائد مالي معقول على االستثمار، وقد   -أضيفت إلى الدعم من الميزانية العامة إن توفر
تكون رؤوس األموال قروض قليلة أو مكلفة نسبيا نتيجة لضعف ائتمانية دولة معينة ألن البنوك المحلية  

مالها من أسواق رؤوس األموال العالمية، لذا قد تحصل على رؤوس  عادة ما تحصل على جزء من رأس  
شروط   على  الحصول  في  أفضل  إمكانية  لديها  بنوك  هناك  ولكن  مرتفعة  فائدة  بمعدالت  هذه  األموال 

 ائتمانية من بنوك التنمية الدولية.

يمكن  حيث  ،  كما يجب على مؤسسات االقراض المحلية معالجة نقص المعرفة والخبرة لدى موظفيها    
حو أفضل،  محتملة لالستثمارات الخضراء على نلبناء القدرات أن يساعدها على تقييم الفوائد والمخاطر ال

قع  المثال، يحتاج موظفو المصارف إلى التعامل مع نماذج بديلة لحساب التدفق النقدي المتو على سبيل  
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ر، وفي إطار االبتكار في مجال تمويل  من وفورات الطاقة بعين االعتبا  للمشروع من أجل أخذ االيرادات 
التدريب الدورات  من  "مجموعة  يقدم  مصرفي  تدريب  هناك  للبيئية  المتحدة  االمم  لبرنامج  التابع  ية  المناخ 

ات التخفيف من آثار تغير  موظفي البنوك على بناء معارفهم بشأن تكنولوجيمساعدة  وأدوات المعلومات ل
أيضا  المناخ". يمكن  المصغرة القر   مناقشة  كما  الحوافز   وض  لتعزيز  ممكنة  كأدوات  االئتمان  وخطط 

 .1فعال لتطوير التمويل االخضردعم بسيط و و  االقتصادية للبنوك

  

 للمشاريع البيئية التمويل الدولي  سياساتالمطلب الثالث: 

ى عاتق  لقد أسفرت الجهود الدولية التي بذلت لتحقيق التنمية المستدامة عن إلقاء هذه المسؤولية عل    
الدولي، بصفته أكبر مصدر متعدد األطراف للموارد التمويلية المخصصة للدول المتخلفة )النامية(،    البنك 

 : 2والتي تقسم إلى  خرى المجموعات األعالوة على 
 الجهات متعددة األطراف المقدمة للمنح.  •
 الجهات الثنائية المقدمة للمنح. •
 المنظمات غير الحكومية الدولية. •

 تفصيل لذلك:  وفيمايلي  
 : بنوك التنمية الدولية -1

التنمية اإلقليمية فى منطقة      بنوك  تقتصر  التنمية اإلقليمية والعالمية حيث  بنوك  بين  التفرقة عادة  يتم 
بينما تعمل بنوك  التمويل على تلك المنطقة أو اإلقليم بعينه )مثاال: آسيا أو أفريقيا أو أمريكا الالتينية( 

 ختلف أقاليم العالم. الدولية في م التنمية

على        تحصل  فهي  التجارية  البنوك  عمل  طريقة  تشبه  بطريقة  المبدأ  حيث  من  التنمية  بنوك  وتعمل 
رأس    لكن تقوم عدد من الدول بإنشائها والمساهمة فين أسواق رؤوس األموال العالمية و رؤوس أموالها م

حصل هذه البنوك على رؤوس أموال دولية  يمكن في هذه الحالة أن تمالها وهذا هو االختالف الوحيد و 
التي  االقتراض( و   بشروط ميسرة وبذلك تقدم نفس هذه الشروط للدول التي ال تتمتع بالمالءة ) القدرة على

 
، جامعة 02مجلة نماء لالقتصاد والتجارة، المجلد  "،  -الفرص والتحديات-، "التمويل األخضرلطفي مخزومي وآخرون  : 1

 .183، ص 2018الوادي، ، أفريل 
الدنماركية،    :   2 البيئة  حماية  الخطة  وكالة  لتنفيذ  المالية  الموارد  المعلومات   اإلستراتيجية"تعبئة  )قائمة  بازل  التفاقية 

 . )بتصرف(، 78 - 08، ص 2004الثاني، مارس الجزء الخاصة بموارد التمويل الممكنة إلدارة المخلفات("،
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ن  إ إذا ما قورنت بالبنوك التجارية فال تمكن هذه الدول عادة أن تقترض رؤوس أموال بنفس هذه الشروط و 
ر للحصول على الموافقة على القرض مما يترتب علية ارتفاع تكاليف  بنوك التنمية تتطلب إجراءات أكب

 المعامالت المالية على قروضها عن تكاليف المعامالت المالية الخاصة بالقروض التجارية. 

غالبا ما  روض لمشروعات االستثمار الكبرى و تتركز النشاطات األساسية لبنوك التنمية في تقديم القو     
التنمية أن توفر قروض   يكون ذلك باالشتراك في التمويل مع مورد تمويل آخر وعادة ما تستطيع بنوك 

تعتمد عملية اإلقراض فيها على ثالثة محاور رئيسية أال وهى:  كثر تيسيرا من البنوك التجارية و بشروط أ
لمقترض بدفع  فترة السماح، و فترة السداد. وتعد فترة السماح هي الفترة التي ال يقوم فيها او معدل الفائدة،  

 أي شيء أما فترة السداد فهي الفترة التي يقوم خاللها المقترض بتسديد القرض.

بتقديم القروض وفقا لمعيار الجدوى المالية للمشروع وهو    -مثل البنوك التجارية  -  وتقوم بنوك التنمية    
و  الدول األعضاء  بأولويات  تسترشد  التنمية  بنوك  أن  إلى  باإلضافة  أساسي  والقطاعات معيار  للدول  فقا 

عادة وهي  تدعمها،  التي  و   والموضوعات  لبرامج  القروض  بتوفير  تقوم  من ما  انطالقا  الدول  مشروعات 
إستراتيجيات الدول التي تحدد مسئولياتها. ويتم التفاوض بشأن إستراتيجيات الدول مع الجهات المعنية مع  

ل الوطنية  واإلستراتيجيات  السياسات  االعتبار  في  من  األخذ  النوع  هذا  على  الحصول  إمكانية  تتوقف  ذا 
التمويل إلى درجة كبيرة على القدرة على خلق خطة قومية للموضوع المطروح. والتي يكون لمعظم بنوك 

 التنمية تمثيال أكبر في البالد األكثر تلقيا للدعم والمساعدة.

 التأثير حيث  من قوة، الدولية نظمات الم أكثر أنه إلى مالية، كمؤسسة الدولي، البنك دور أهمية وترجع    
األساسي    الممول أنه في الدولي للبنك المركزي  الدور ويتمثل  والبيئة، الموارد  سياسات  على رالمباش

 المتحدة األمم  تنظيمات  تمنحه المستدامة التنمية تمويالت  من جزءا أن رغم األطراف، متعددة لإلعانات 
يقدم   (، للتنمية المتحدة األمم  جوبرنام  للبيئة، المتحدة األمم )برنامج  من    17فهو  سنويا  دوالر  مليون 

القروض لقطاعات الزراعة والطاقة والنقل، كما يعد مصدرا هاما للدول النامية في الحصول على النصيحة  
 المساعدة أكبر مصادر أحد  للتنمية الدولية المؤسسة وتعتبرواإلرشاد بشأن سياستها االقتصادية والتنموية. 

 ومساندة إفريقيا، في بلدا  40 منها يوجد  والتي بلدا،81 عددها  والبالغ فقرا، العالم  بلدان أشد  إلى قدمةالم
 السائد  النسبي معدل الفقر في المتمثلة األهلية على الحصول  في تعتمد  بلد  ألي للتنمية الدولية المؤسسة

 معين، حد  من أقل الوطني  خلالد  إجمالي من الفرد  نصيب   يكون  بأن يعرف ما وهو المعني البلد  في
   .سنويا بياناته تحديث  يتم حيث 
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وذلك   حيويا، اهتماما االقتصادي اإلصالح و البيئي اإلصالح بين بالجمع الدولي البنك اهتمام يعتبر    
 تقدما الدولي  البنك أحرز 1989 فمنذ  األعضاء، البلدان في يدعمها التي االستثمارات  استمرارية بإمكانية
حتى  العامة لسياسته الرئيسي المسار ضمن البيئية االعتبارات  إدخال في ملحوظا  أصبحت  وعملياته 

 .1وأنشطته  عملياته في غالبة سمة البيئية االهتمامات 

فقد سعى   محسوس، بشكل التنموية سياسته تطوير على الدولي البنك عمل التسعينيات، مطلع ومنذ     
   1986 سنتي  فبينيم البيئي في كافة مشروعات البنك واستماراته،  البنك الدولي إلى اتخاذ إجراءات للتقي

 شكل في الدوالرات   من ماليين  9 قيمته ما أي بالبيئة، عالقة له مشروعا 120 بتمويل قام 1994 و
 تحسين تسيير في الدول األعضاء جهود  تدعيم إلى البيئية سياسته ضمن البنك  ويهدف عملي، قرض 

 المبادئ التنمية موضوع في الدولي للبنك الجديد  اإلجماع  يتبنى و تنميتها، سريعت الوقت  نفس وفي بيئتها،
 :التالية

  شؤون  ضمن المعيشة مسائل تتناول الدولي البنك إستراتيجية أن إذ  أساسي، شيء الفقر ص تقلي -
  الرعاية  على خاص  بشكل التركيز مع والتنمية، والفقر البيئة بين الموجودة الروابط أي البيئة،

 للمعاناة؛ الفقراء تعرض  ومدى العيش  كسب  سبلو  لصحيةا
 واحد؛ آن في ولالقتصاد   للبيئة  مفيدة لموارد  األمثل لالستعمال المشجعة السياسات  -
 تناقضاتها إلى أدنى وتقليص  ، البيئة عن الدفاع و االقتصادية للتنمية المقارنة الفوائد حساب  وجوب  -

 ممكن؛ حد 
 البيئية؛ السياسات  احترام وفرض  قتطبي  تصور أجل من المؤسساتية الطاقات  تقوية -
     .البيئة وحماية الفقر لتقليص  إضافية استثمارات  توفير وجوب  -

  ، 2000عام األلفية قمة في نفسه على الدولي المجتمع قطعها في االلتزامات  مع األولويات  هذه وتتسق
 . 2005عام  اإليكولوجية للمنظومات  ياأللف والتقييم ،2002عام   المستدامة للتنمية جوهانسبورغ ومؤتمر

 أربعة  يمول أنه آخر بمعنى النشاطات، من أنواع أربعة الدولي البنك يمارس المبادئ هذه على بناءاو     

 
وزارتي البيئة والفالحة   -"البعد االتصالي لحماية البيئة في الجزائر االتصال والتنسيق بين الوزارات  شادي عز الدين،:  1

السياسية    نموذجا"، العلوم  العلوم واالتصال، تخصص اتصال بيئي، كلية  الجزائر،  واإلعالممذكرة ماجستير في  ، جامعة 

 .87، ص 2012/2013
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  :1المستدامة  التنمية نشاطات  من كبرى  أنواع

البيئية   السياسات  وصياغة المؤسسات، وتدعيم  األولويات  رسم في األعضاء البلدان مساعدة •
 المستدامة؛ التنمية تراتيجيات واس

 وإنجاز المشاريع؛  وصياغة تحضير مراحل عند  البيئة قضايا نحو البنك قروض  توجيه على العمل •
 البيئة، كالتحكم وحماية الفقر مقاومة بين القائم التكامل من االستفادة على األعضاء البلدان حمل •

وتحسين محاربة  برامج الديموغرافي، النمو في والماء  التطهير تجهيزات  النساء، ية وضع الفقر 
 إلخ؛... الشروب 

 صندوق  هنا ونقصد  العالمية، البيئة أجل من صندوق  طريق عن العالمية البيئة قضايا معالجة •
العالمية  األمم وبرنامج العالمي  البنك طرف من تسييره  ويتم ، 1990سنة تأسس  الذي البيئة 
 متعدد  التمويل مجال في حقيقيا اكتشافا يمثل والذي مية،للتن المتحدة األمم  وبرنامج المتحدة للبيئة

الخاص   باألموال النامية البلدان تزويد  إلى الصندوق  هذا ويهدف المستدامة، بالتنمية األطراف 
لتمويل البيئة،   حول األطراف  متعددة االتفاقيات  بتطبيق المرتبطة اإلضافية النفقات  الضرورية 

 وبدرجة التقنية اإلعانة ولعمليات   استثمارية، لمشاريع  موجهة اعتمادات  في شكل تتخذها والتي
 .لنشاطات البحث  أقل
 

  إلى الرامية الجهود  في اإلسهام أجل ومن واالجتماعية، البيئية بمسؤوليته التزاماته تنفيذ  إطار وفي     
انبعاثات    معدي األطراف متعدد  بنك أول 2006 عام  الدولي البنك أصبح المناخ، تغير لظاهرة التصدي

كفاءة إستراتيجية اعتماده إلى ذلك في البنك نجاح ويرجع الكربون، أكسيد  ثاني غاز استخدام   لتحقيق 
  على  النظيفة، عالوة الكهربائية   الطاقة ومشتريات  الكربون، وتعويض  االنبعاثات، خفض  وإجراءات  الطاقة

  يقوم بها في  التي البناء عمليات  في %   7بنسبة   الكربون  انبعاثات  في سنوي  بخفض  البنك التزام ذلك
 المتحدة.   الواليات 

 
 اإللكتروني: الموقع على منشور ،"الدولي البنك برنامج في البيئة ": 1

http://www.worldbank.org/en/topic/environment  ، 14/06/2016 اإلطالع تاريخ . 

http://www.worldbank.org/en/topic/environment
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  الدولية  الجمعية والتعمير، لإلنشاء الدولي البنك ات:هيئ عدة من الدولي البنك  مجموعة تتكون و     
 البنك  مجموعة تسيرو  االستثمارات، لضمان األطراف متعددة الوكالة الدولية، المالية الشركة للتنمية،
 .والجهوية المتخصصة لصناديق ا من العديد  العالمي

 

 :البنك الدولي للتعمير والتنمية -1-1

تابعة للبنك الدولي فهو عبارة عن     للتعمير والتنمية منظمة من ضمن عدة منظمات  يعد البنك الدولي 
مؤسسة إقراض تقدم القروض بسعر فائدة منخفضة للدول النامية ذات الدخل المرتفع بالرغم من أن بعض  

يع أن تحصل على قروض من موارد تجارية إال أنها عادة ما تحصل على هذه القروض هذه الدول تستط
قدم البنك الدولي للتعمير والتنمية قروضا تقدر بحوالي   2002جدا. وفي السنة المالية    بسعر فائدة مرتفع

لي للتعمير  منتشر في أربعين دولة. ولقد التزم البنك الدو مشروع    96مليار دوالرا أمريكيا لمساعدة    11.5
عليها   وافقت  والتي  لأللفية  اإلنمائية  باألهداف  األمم    189والتنمية  عقدتها  التي  األلفية  قمة  في  دولة 

 لها.  ويعتبر تحقيق االستدامة البيئية واحد من ضمن األهداف األساسية 2002المتحدة عام 

عام       أعما  2001في  لتوجيه  البيئية  اإلستراتيجية  الدولي  البنك  البيئية  اعتمد  المجاالت  في  البنك  ل 
خاصة خالل الخمس سنوات القادمة. وتحدد اإلستراتيجية ثالثة أهداف عامة وهي:  رفع مستوى المعيشة،  
تحسين نوعية النمو، حماية السمات اإلقليمية والعالمية المشتركة، إلى جانب ذلك أكدت اإلستراتيجية على  

البيئي الصحة  منها  للقطاعات  عامة  الحضرية  أولويات  البيئة  عنوان  تحت  ورد  حيث  الحضرية  والبيئة  ة 
عمليات إدارة المخلفات وبالخصوص المخلفات الصناعية ومخلفات المستشفيات. وفيما يلي جدول يوضح  

 األولويات المرتبطة بالمخلفات التي حددتها اإلستراتيجية لكل منطقة. 
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 التي حددتها اإلستراتيجية البيئية لكل منطقة  األولويات المرتبطة بالمخلفات (:1-2الجدول رقم )
 األولويات المرتبطة بالمخلفات التي حددتها اإلستراتيجية  المناطق

 شرق آسيا و دول المحيط الهادي
إدارة التلوث ) في الماء والهواء( والمواد المستنفدة والمضرة 

 .بطبقة األوزون والملوثات العضوية الثابتة

 أوروبا و وسط آسيا 
لمخاطر التي تهدد الصحة من جراء التعرض للمواد السامة ا

 . والمواد المستنفدة والمضرة بطبقة األوزون 

 أمريكا الالتينية و دول البحر الكاريبي 
الصحة ) وتشمل المخلفات الصلبة والخطرة والمواد السامة( 
 واإلنتاج النظيف والمواد المستنفدة والمضرة بطبقة األوزون.

 التلوث الزراعي/تلوث التربة والتلوث الحضري ) إدارة المخلفات (  و شمال إفريقيا  الشرق األوسط

 جنوب آسيا 
الصحة ) المخلفات الصلبة ( والمواد المستنفدة والمضرة بطبقة  

 األوزون. 
 الصحة )التخلص من المخلفات الخطرة وإدارتها(والتنمية الحضرية.  شبه صحراء الكبرى 

التفاقية بازل )قائمة المعلومات  اإلستراتيجية"تعبئة الموارد المالية لتنفيذ الخطة بيئة الدنماركية، وكالة حماية ال المصدر:

 . 32ص،مرجع سبق ذكرهالجزء الثاني، الخاصة بموارد التمويل الممكنة إلدارة المخلفات("،

زادت نسبة    1990منذ    إال أنه  ،ال توجد ميزانية تشير إلى األنشطة المستقبلية للبنك في قطاع البيئة     
إلى   صفر  حوالي  )من  اإلقراض  نسبة  فارتفعت  ملحوظ  بشكل  البيئية  للمشروعات  الدولي  البنك  إقراض 

تعمل في   مثلت نسبة المشروعات التي  2002(، وفي عام  2000سبعة مليارات دوالرا أمريكيا في عام  
الدولي للتعمير والتنمية على تمويلها نسبة   إدارة الموارد الطبيعية والتي وافق البنكمجال التنمية الحضرية و 

   .مليار دوالر 1.4من إجمالي مبلغ اإلقراض الذي قدمه البنك للمشروعات والذي وصل إلى  12%

 : البنك اآلسيوي للتنمية -1-2

العامة      األهداف  تتضمن  آسيا،  منطقة  في  النامية  للدول  إقراض  مؤسسة  للتنمية  األسيوي  البنك  يعد 
األسيوي   تشجللبنك  على  والتركيز  الفقر  من  الحد  و للتنمية  الفقراء  تساعد  التي  األنشطة  النمو  يع  تحقيق 

االقتصادي المستدام والتنمية االجتماعية وتطبيق نظم الحوكمة السليمة. وتقر إستراتيجية البنك للحد من  
االق النمو  لتحقيق  األساسية  المتطلبات  أحد  من  هي  البيئية  االستدامة  عنصر  أن  لصالح الفقر  تصادي 

الفقراء بل ولكافة المجهودات الخاصة بالحد من الفقر، كما أن عنصر التنمية المستدامة للبيئة أصبح من  
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األجل   طويل  اإلستراتيجي  يتكرر في اإلطار  قاسما مشتركا  تعتبر  التي  الهامة  الثالثة  الموضوعات  أحد 
ية منصوص عليها في ورقة السياسات  حيث يتبنى البنك سياسة بيئ   2015-2001للبنك لألعوام ما بين  

البيئية من إستراتيجية البنك للحد من الفقر واإلطار   2002التي صدرت في عام   وتنبثق هذه السياسة 
االستراتيجي طويل األجل للبنك، وتؤكد هذه السياسة على مجموعة األولويات وفيما يلي بعض من هذه  

 األولويات التي ترتبط بقطاع المخلفات:

البيئية مع إعطاء اهتمام خاص للبيئة والصحة  في مناطق الحضر العمل   • على تحسين الجودة 
والسعي لتعبئة المساعدات لدعم البنية التحتية للبيئة بما في ذلك إدارة المخلفات )الصلبة أو الخطرة( إلى  

 ؛ حد من التلوث الصناعيجانب العمل على الحصول على مساعدة لمشروعات ال

لسياسات  وضع امع التركيز على التخطيط البيئي و القدرات داخل اإلدارة البيئية  العمل على بناء   •
 ؛ ية وتطبيق نظام الحوكمة البيئيةإدارتها ووضع النظم القانون البيئية وجمع البيانات والمعلومات و 

البيئية متعددة األطراف بما • في ذلك االتفاقيات    القيام بدور الوسيط الميسر في إطار االتفاقيات 
البروتوكوالت خاصة عندما تهدف تلك االتفاقيات والمعاهدات والبروتوكوالت إلى تعضيد المعاهدات و و 

الخطرة   النفايات  نقل  في  التحكم  بشأن  بازل  اتفاقية  ذكر  ورد  ولقد  للبنك  اإلقليمي  التعاون  جهود 
التفاقيات البيئية  والتخلص منها عبر الحدود واتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة ضمن ا

 متعددة األطراف والتي يعتبرها البنك األسيوي للتنمية أوجه تستحق مساعدة و دعم البنك. 

مليار دوالرا أمريكيا    5.6إلى    2002صل إجمالي القروض التي تمت الموافقة عليها في عام  قد و و     
روعات حماية البيئة. أما  مليون دوالرا أمريكيا لمش  250منها أو ما يساوي    % 4.5ولقد خصص البنك  

من إجمالي ميزانية اإلقراض. كما أن %  8وصلت حصة مشروعات حماية البيئة إلى    2003في خطة  
عام   ماي  في  المرفق  تبناها  التي  السياسة  وتتيح  العالمية  البيئة  مرفق  في  عضو  للتنمية  األسيوي  البنك 

للبن  1999 للتنمية  اإلقليمية  للبنوك  أوسع  مجاالت  فتح  للتنمية  بشأن  المخصصة  موارده  يدمج  أن  ك 
مل مع المستدامة على مستوى الدولة مع موارد مرفق البيئة العالمية المخصصة للمنح والتي تستهدف التعا

 . القضايا البيئية العالمية
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 : البنك المركزي األمريكي للتكامل االقتصادي -1-3

دية واالجتماعية المتوازنة في منطقة دول التنمية االقتصاهذا البنك بهدف تشجيع التكامل و   لقد أنشأ    
أمريكا الوسطى، وتحقيقا لهذه الغاية يقوم البنك بمساندة برامج القطاع العام والخاص والمشروعات التي 
مؤشرات  رفع  إلى  البنك  يسعى  كذا  والتنافسية  اإلنتاجية  تحسين  في  وتسهم  واإلنتاج  العمل  فرص  توفر 

 .قرضا 1.763اعتمد البنك  1999ذ تأسيسه في شهر مارس من عام  التنمية البشرية في المنطقة. ومن

التح و      البنية  مشروعات  البنك  و يولي  أولوية  البيئية  واالستدامة  المثال    أهميةتية  سبيل  فعلى  كبيرة 
إعادة تأهيل وتحديث للطرق السريعة والطرق الريفية التي تصل    مل مشروعات تش ة التحتية  البني  مشروعات 

إلنتاج واألسواق. ويعمل البنك على إزالة العقبات التجارية والتنافس في قطاع النقل وتطوير  بين مراكز ا
 الطاقة. أما فيما يتعلق بالمشروعات التي تحقق االستدامة البيئية فيسعى البنك إلى:توليد 

 كسجين؛ المشاركة في سوق نقل األ -
ا - التغيرات  التقليل من  التي تعمل على  البرامج   لمناخية وتشجع تطبيق أساليب المساهمة في 

 ؛اإلنتاج النظيفة الصديقة للبيئة
 المساهمة في الحفاظ على الطاقة. -

 ويؤكد البنك على ثالث اتجاهات يركز عليها عند تناول موضوع التنمية المستدامة وهي:     

والمتوسطة: • والصغيرة  الصغر  متناهية  من    المشروعات  فنية  ومساعدات  اعتمادات  البنك  يقدم  و 
 . التمويل أو المنظمات غير حكومية خالل البنوك أو شركات 

لهذا    البيئة: • مخصص  صندوق  من  موارد  بتوجيه  وذلك  البيئية  المشروعات  بتمويل  البنك  يقوم 
الغرض، كما يقوم البنك بتشجيع المشروعات التي تتعلق بإدارة الماء المهدر وحمايته والحفاظ على  

التشريع البيئي  والتغير المناخي والتنوع الطبيعي والتعليم البيئي و   الطاقة وتطوير مصادر توليد الطاقة
 . وعات المتصلة بالتنمية المستدامةغيرها من الموضو 

االجتماعية: • الفقر  التنمية  من  الحد  التي تستهدف  للبرامج  الموارد  بتوجيه  البنك  التعليم    يقوم  ونشر 
مشروعات اإلسكان إلى جانب مشروعات تمويل  قيق التنمية الريفية المتكاملة و تح والرعاية الصحية و 

 البلديات.
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 :بنك التنمية لمجلس أوروبا -1-4
حاالت       في  قروضا  يقدم  كما  االجتماعية  المشروعات  لتمويل  األوروبية  للدول  قروضا  البنك  يقدم 

ي الطوارئ ويهدف إلى تحسين مستوى المعيشة والترابط االجتماعي في المناطق األقل حظا في أوروبا، فف
إلى    2002عام   تكلفتها  تصل  مشروعات  على  بالموافقة  البنك  يورو.  1.6قام  البنك    مليار  يعتبر  وال 

خرى للبنك  األحماية البيئة من ضمن أولوياته األساسية إال أن حماية البيئة مذكورة ضمن مجاالت العمل  
  2002عام    البنكالمشروعات التي وافق عليها  من إجمالي    %13حيث مثلت مشروعات البيئة نسبة   

مشروعات البنية التحتية االجتماعية خاصة تلك التي ترتبط بحماية  ،مليون يورو(  208.5)بتكلفة قدرها  
 البيئة بما في ذلك معالجة المخلفات الصلبة وتقليل المخلفات وإعادة تدويرها. 

 : البنك األوروبي للتعمير والتنمية -1-5
ال     والتنميةأقيم  للتعمير  األوروبي  ودول   1991ام  ع  بنك  ووسطها  أوروبا  شرق  دول  مساعدة  بهدف 

 اد السوق.االتحاد السوفيتي السابق في المرحلة االنتقالية التي تشهدها اقتصادهم عند تحولهم إلى اقتص
وإ المفتوح  السوق  اقتصاديات  إلى  التحول  على  التشجيع  إلى  البنك  القطاع  ويهدف  مبادرات  تشجيع  لى 

وسط أوروبا وشرقها. ويقدم البنك األوروبي للتعمير والتنمية قروضا ورؤوس  االستثمار في دول  الخاص و 
الكبيرة   للمشروعات  وضمانات  وتضع   27لـ  أموال  آسيا.  وسط  دول  إلى  أوروبا  وسط  دول  من  دولة 

( التنمية المستدامة على رأس  2003السياسة البيئية للبنك )والتي اعتمدت بعد المراجعة الثانية في عام  
أنشطتها، وتنص السياسة أيضا على أن البنك سيولى اهتماما خاصا لتشجيع االستخدام األمثل    أولويات 

للطاقة والموارد والتقليل من المخلفات وإعادة تنمية موقع براونفيلد والموارد المتجددة واستعادة الموارد وإعادة 
البنك يقوم  التي  المشروعات  في  األنظف  اإلنتاج  سائل  واستخدام  البنك   ،بتمويلها  التدوير  يدرج  كذا 

 األوروبي للتعمير والتنمية قطاعات البلدية والبنية التحتية للبيئية ضمن القطاعات التي تحظى باألولوية.
مشروع من مشاريع    57مليار يورو في    1.5قام البنك األوروبي للتعمير والتنمية باستثمار حوالي        

، وخالل نفس السنة قام البنك األوروبي للتعمير  (2002ديسمبر    31  البنية التحتية البيئية والبلديات )منذ 
 تحسين البنية التحتية للبلديات ورفع هدف لب  مليون يورو   558مشروعا بتكلفة تزيد عن    13والتنمية بدعم  
 كفاءة الطاقة.
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 : بنك االستثمار األوروبي -1-6
اد األوروبي ويقدم القروض لدول االتحاد يعتبر بنك االستثمار األوروبي مؤسسة التمويل التابعة لالتح    

األوروبي بهدف تمويل مشروعات رأس المال التي تتماشى مع أهداف االتحاد األوروبي، أما خارج االتحاد  
االتحاد   سياسات  بموجب  أبرمت  التفاقيات  المالية  البنود  بتنفيذ  األوروبي  االستثمار  بنك  يقوم  األوروبي، 

التنمية و الت  عاون. ويوجه بنك االستثمار األوروبي أنشطة إقراضه لخمس أولويات عمل  األوروبي لدعم 
التشغيل لخطة  طبقا  وذلك  الحياة  نوعية  مستوى  وتحسين  البيئة  حماية  ويعمد 2004-2002  تشمل   ،

على   وتعمل  البيئة  تحمي  التي  للمشروعات  المستقلة  القروض  ربع  إلى  ثلث  بين  ما  تقديم  إلى  البنك 
ول االتحاد األوروبي وتطبق نسبة مماثلة على الدول المرشحة لالنضمام لالتحاد  تحسينها داخل إطار د 

 وتتلخص األهداف البيئية لبنك االستثمار األوروبي فيما يلي:   األوروبي.
 الحفاظ على البيئة وحمايتها والرفع من جودتها؛ -
 العمل على حماية صحة اإلنسان؛  -
 استهالكها؛ضمان حسن استغالل الموارد الطبيعية وترشيد  -
 تشجيع تطبيق إجراءات على المستوى الدولي للتعامل مع المشكالت البيئية اإلقليمية أو العالمية.  -

وعندما يتولى بنك االستثمار األوروبي تمويل أي استثمار يقوم البنك بتنفيذ المبادئ األساسية لإلدارة     
خص في الحماية وتوخي الحذر وتغريم المتسبب البيئية التي تدعو إليها سياسة االتحاد األوروبي والتي تتل 

في التلوث، ويسعى بنك االستثمار األوروبي إلى تمويل مشروعات بيئية في أربعة مجاالت أساسية تشمل  
والكفاءة   الخطرة  والمخلفات  البلدية  المخلفات  إدارة  ذلك  في  بما  الطبيعة  وحماية  الطبيعية  البيئة  حماية 

ية واإلنتاجية )بهدف الحفاظ على الموارد وتقليل توليد المخلفات(. وفي عام  البيئية في العمليات الصناع 
وصلت نسبة إقراض بنك االستثمار األوروبي للمشروعات التي تسعى للحفاظ على البيئة وتحسين   2001

إلى   االتحاد  وخارج  داخل  الحياة  الصلبة   9نوعية  المخلفات  مشروعات  تمويل  قدر  وقد  يورو.  مليار 
للدول   561.7بحوالي  والخطرة   أو  األوروبي  االتحاد  داخل  لمشروعات  معظمها  قدمت  يورو  مليون 

 المرشحة لالنضمام إليه.

 صناديق التنمية الدولية:   -2
أو       فائدة  بدون  ميسرة  بشروط  القروض  تقدم  التي  اإلقراض  مؤسسات  الدولية  التنمية  صناديق  تضم 

الرسوم التي تفرضها البنوك عادة. حيث تقوم عدد   بسعر فائدة منخفض كذا يمكن أن تقدم القرض دون 
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تصبح أعضاء في هذه الصناديق و تقدم لها المنح والتبرعات التي تعد ن الدول بإنشاء صناديق التنمية و م
غالبا ما تقوم بنوك التنمية بإدارة هذه الصناديق أو تكون لها عالقة وثيقة  لرأس المال و   المورد األساسي

مؤسسات تابعة  البنك الدولي التعمير والتنمية  و   جمعية التنمية الدوليةثال يعد كال من  بها فعلى سبيل الم
 بنك االستثمار األوروبي بإدارة الصندوق األوربي للتنمية. للبنك الدولي  يقوم  

نوع من التمويل للدول التي ال تتمتع بالمالءة ) القدرة على االقتراض( وقد ال تكون  الويتم توفير هذا      
الدولية على   صناديق التنمية تمويلقتراض من بنوك التنمية الدولية ويقتصر  ذه الدول قادرة حتى على االه

الموارد المتاحة في الصندوق المعنية ولذا يعتبر من أهم جوانب إدارة هذا النوع من الصناديق هو اختيار  
المؤهلة للحصول على التمويل. تمنح    الدولة األحق واتخاذ القرار بمنحها الموارد المحدودة من بين للدول

ائدة منخفضة  تقدم القروض بشروط ميسرة بدون فائدة أو بفللمشروعات االستثمارية الكبرى و  األموال أساسا
التنمية  مع استحقاق أجل و  توفر بعض صناديق  التنمية وكذلك  تقدمها بنوك  التي  فترة سماح أطول من 

في منح  األموال  او   .شكل  اإلجراءات  الحصول  تشبه  وإمكانية  للمعايير  وفقا  التمويل  قرار  باتخاذ  لخاصة 
 على القروض في صناديق التنمية نفس اإلجراءات في بنوك التنمية. 

 . جمعية التنمية الدولية والصندوق األوروبي للتنمية اديق التنمية الدولية مؤسسات مثلوتضم صن  

 : جمعية التنمية الدولية -2-1

ولية المنفذ الذي يقدم من خالله البنك الدولي القروض االمتيازية حيث تمنح  تعتبر جمعية التنمية الد     
القروض طويلة األجل بسعر فائدة صفر ألفقر الدول النامية وتمثل المنح واالعتمادات التي تقدمها جمعية  

ت جمعية قام  2002في السنة المالية  الية التي يمنحها البنك الدولي و التنمية الدولية ربع المساعدات الم
بتمويل   الدولية  بواقع    62مشروع في    133التنمية  المنخفضة  الدخول  مليار دوالرا    8.1دولة من ذوي 

التنمية الدولية من قبل شراكة مكونة من جهات مانحة تجتمع كل ثالث سنوات  أمريكيا. وتمول جمعية 
جمعية التنمية الدولية ولمناقشة    لتحديد كمية الموارد الجديدة المطلوبة لتمويل برامج إلقراض التي تنفذها

التنمية   جمعية  ائتمان  صندوق  إلى  أضيفت  التي  األخيرة  الزيادة  وترجمت  وأولوياته،  اإلقراض  سياسات 
للدول الفقيرة توزع على فترة ثالث سنوات بدأت من األول    مليار دوالر  23الدولية في شكل تمويل يقدر بـ  

مليار دوالر سنويا    7إلى    6وتقوم جمعية التنمية الدولية في المتوسط بإقراض ما بين    . 2002من يوليو  
من   للشعوب  األساسية  االحتياجات  تركز على  التي  تلك  خاصة  التنمية  أنواع مشروعات  مختلف  لتمويل 

عام   وفي  صحي.  وصرف  نظيفة  ومياه  أساسية  صحية  وخدمات  ابتدائي  نسبة    2002تعليم  وصلت 
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تنمية الحضرية والبيئية وإدارة الموارد الطبيعية التي وافقت على تمويلها جمعية التنمية الدولية مشروعات ال
 مليار دوالر.  0.83من إجمالي قيمة القروض المقدمة أو ما يساوي  %10إلى 
األلفية       اإلنمائية  باألهداف  له  التابعة  الدولية  التنمية  وجمعية  الدولي  البنك  من  كال  التزم  والتي  ولقد 

عليها   ضمن    189وافقت  البيئة  استدامة  ضمان  وكان  المتحدة  األمم  عقدتها  التي  األلفية  قمة  دولة في 
 األهداف السبع التي أقرتها القمة.

 صندوق البيئة العالمي:   -2-2
سنة      إنشاؤه  الدولية    1990تم  االتفاقيات  لتنفيذ  المتخصصة  األساسية  المحركات  أهم  أحذ  ويعتبر 

األ والمتمثلة  والمتعددة  العالمية  للبيئة  حرجة  تهديدات  ألربع  تتصدى  التي  األعمال  وتمويل  للبيئة  طراف 
 :1فيمايلي 
 التنوع البيولوجي؛  -
 تقليل المخاطر المرتبطة بتغيرات المناخ؛  -
 مكافحة تلوث المياه وتدهور التربة؛ -
 إلغاء الملوثات العضوية الثابتة.  -

 
 البنوك التجارية الدولية  -3

تحصل هذه  رؤوس األموال وفقا لشروط السوق و التجارية الدولية مؤسسات لإلقراض تقدم    تعد البنوك     
األمو  رؤوس  سوق  من  االقتراض  طريق  عن  أموالها  رؤوس  على  و البنوك  العالمية  هذه ال  معايير  ترتكز 

المالية للمشروعات وال يم التمويل على المالءة )القدرة على االقتراض( والجدوى  كن أو  البنوك في تقديم 
يكون في مقدور معظم الدول النامية أو التي تمر بفترة انتقالية أن تقترض من هذه البنوك لضعف مالءة 

 الدول أو بسبب تكاليف االقتراض الباهظة) فسعر الفائدة يكون غالبا مرتفعا جدا(. هذه

 

 

 
1 : Smahi Ahmed, Benayad Samir, "Finnancement du développement durable et lutte 

contre la pauvreté en A’lgérie (une voie vers la réalisation des OND)", séminaire national 

d’économie de l’environnement et développement  durable, centre universitaire de Media, le 

06/07 juin 2006, p 07.  
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 الجهات متعددة األطراف المقدمة للمنح -4
تق     التي  المتحدة  األمم  منظمات  المنتتضمن  مع   ح، دم  للتعامل  عادة  المنظمات  هذه  إنشاء  ويتم 

بمه الخ. وتقوم  البيئة، والصحة، والزراعة..  تداعيات عالمية مثل الموضوعات  لها    ام موضوعات محددة 
التي أو  النامية  الدول  الصلة في  المشروعات ذات  يدعم  انتقالية   عدة مرتبطة بموضوع معين  بفترة    تمر 

عادة ما تكون محدودة ولكن من إسهامات العديد من الحكومات و م في شكل منح  وتتكون األموال التي تقد 
من و  الخ.  ...التدريب ونشر المعلومات ساعدة الفنية مثل بناء القدرات و يأخذ الدعم شكل الم  على العموم

 أهم المنظمات التي تقدم الدعم لألعمال البيئية المرتبطة بإدارة المخلفات:  
 يلي:  شمل ماوي االتحاد األوروبي: -4-1
 االستقرار؛ و  تعمير والتنميةبرنامج مساعدة المجتمع لل -
 صندوق التنمية األوروبي؛  -
 ؛ICPAأداة تنفيذ السياسات الهيكلية في الفترة ما قبل االنضمام لالتحاد األوروبي  -
 ؛ MEDAبرنامج ميدا   -
 يلي:  وتشمل ما منظمة األمم المتحدة: -4-2
 ة؛البرنامج اإلنمائي التابع لألمم المتحد  -
 . المتحدة للبيئة برنامج األمم -

 : مؤسسات اإلقراضالجهات الثنائية المقدمة للمنح و  -5
الثنائية        لتقديم المساعدات  التنمية وتطبق عدة طرق  بتقديم المساعدات لتحقيق  تقوم عدد من الدول 

النامية للدول  إلى أخرى(  المساعدة من دولة  انتقالية. و  )تقديم  التي تشهد مرحلة  قد قامت معظم   والدول 
الشؤون  وزارة  مظلة  تحت  تكون  ما  وعادة  الوطنية  للمعونة  وكاالت  بإنشاء  وزارة    الدول  أية  أو  الخارجية 

و  المشامماثلة  إلى  المساعدة  و تقدم  عامة  المشروعات  أو  البيئية  قطاع ريع  على  الدول  بعض  تركز  لكن 
ل خاصة  مؤسسات  بإنشاء  أخرى  دول  قامت  بينما  خاص  بشكل  من  المخلفات  البيئية  المساعدات  تقديم 

حيث تعد المنح من أكثر أنواع المساعدة الثنائية شيوعا وهناك الكثير من   خالل وزارة البيئة التابعة لها.
لتق للتمويل  مؤسسات  تملك  التي  فالدول  المؤسسات  هذه  وتكون  القروض  من   يديم  جزءا  الدول  بعض 

ن أخرى وكذا تختلف شروط القروض من دولة ألخرى.    وكاالت المعونة بينما تعد مؤسسة مستقلة في بلدا
 ومن بين هذه الجهات نجد:
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 الوكالة الكندية للتنمية الدولية ) سيدا (؛ -
 الصندوق الدنمركي للدعم التنموي الدولي ) دانيدا (؛  -
 قسم المساعدة الدولية؛ -
 (؛ (JBICالبنك الياباني للتعاون الدولي  -
 التنمية؛  اإلدارة العامة للتعاون الدولي و -
 وكالة التعاون الدولي اليابانية ) جيكا (؛ -
 وكالة المعونة الفنية األلمانية؛ -
 الوكالة األمريكية للتنمية الدولية. -

 :المنظمات الحكومية الدولية  -6
والعطايا      األشخاص  وإسهامات  العضوية  رسوم  من  أموال  على  الدولية  األهلية  المنظمات    تحصل 

ركات والحكومة ووكاالت المعونة. وتعتمد الجمعيات األهلية بدرجة كبيرة على  والوصايا والتبرعات من الش
أموالها  عليها  تطلق  أن  يمكن  األموال  من  قليلة  كمية  حوزتها  في  ويكون  الذكر  سالفة  التمويل  موارد 
الخاصة ومع ذلك فيمكن أن تلعب دورا هاما في تقديم الدعم للمنظمات األهلية الوطنية وخصوصا فيما  

الخاصة    يخص  النطاق  محدودة  األعمال  إلى  باإلضافة  والتعليم  الوعي  على  تركز  التي  المشروعات 
 بالمجتمعات المحلية. 

 : التمويل المبتكر -7
البيئية و في السنوات األخيرة الماضية استحدثت مناهج ج     التي يطلق عليها  ديدة لتمويل المشروعات 

تراتيجيات التمويل المبتكر لسد فجوات التمويل التي تعجز  سم: "التمويل المبتكر". وقد تم تصميم اس إعادة  
الت التمويل  و أنواع  بها  الوفاء  أو  ملئها  عن  أو  قليدية  العام  القطاع  من  المنح  بين  المبتكر  التمويل  يجمع 

الموارد الدولية لتمويل التنمية وبين استثمار القطاع الخاص لتقليل نفقات المشروعات مما يجعل الشركات 
 دمين قادرون على تحمل تكاليف المشروعات البيئية وكذا يجعل خدمة الدين أكثر يسرا. والمستخ

يقع التمويل المبتكر للمشروعات البيئية في الدول النامية أو الدول التي تشهد اقتصادياتها فترة انتقالية    
 فى فئتين أساسيتين وهما: 

 منح للدول التي تقوم بإنشاء رؤوس األموال الدائرة. •
 قراض االمتيازي. اإل  •
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  ئي )األخضر(التمويل البيوخدمات تطور منتجات المطلب الرابع: 

تفاقيات لتحقيق سلسلة  االالدراسات و عددا من    االقتصاديات الرائدة في العالمفي السنوات األخيرة، أبرمت   
   مايلي:االتفاقيات الدراسات و ، وتشمل بعض هذه )االخضر( من االهداف المتعلقة بالتمويل البيئي

 ( العشرين  لمجموعة  األخضر  التمويل  دراسة  العشرين    (:GFSGمجموعة  مجموعة  تجمع 
االقتصادات الرائدة في العالم لتعزيز النمو القوي والمستدام والمتوازن. وقد تم إدراج التمويل األخضر في  

عام   الصين  رئاسة  تحت  األولى  للمرة  أعمالها  التمو   2016جدول  دراسة  مجموعة  شكل  يل  في 
وقد تم تكليف هذه المجموعة على    .2017(، واستمر في ظل الرئاسة األلمانية عام  GFSGاألخضر)

الخاص  المال  رأس  تعبئة  على  المالي  النظام  قدرة  تعزيز  كيفية  حول  الخيارات  بتطوير  التحديد  وجه 
توا التي  الفرص والتحديات  المشترك حول  للتفاهم  بناء منصة  التمويل  لالستثمار األخضر ومن أجل  جه 

عام   بحثية  مجاالت  خمسة  على  األخضر  التمويل  دراسة  ركزت  وقد  ذلك  2016األخضر،  وشمل   .
المخاطر   تحليل  االستثمارية،  المؤسسات  تخضير  السندات،  سوق  تخضير  المصرفي،  النظام  تخضير 

   1وقياس التقدم. 

نفيذ خطة التنمية  لت والتي تعتبر دعما قويا    2015التي اعتمدت في سنة    :خطة عمل أديس أبابا 
، وهي توفر إطارا عالميا جديدا لتمويل التنمية المستدامة من خالل مواءمة جميع  2030المستدامة لعام  

التدفقات والسياسات المالية مع األولويات االقتصادية واالجتماعية والبيئية. وتشمل االتفاقات ذات الصلة 
ا لحكومات إلى تصميم سياسات، وتشجيع الحوافز على  المباشرة ببورصات األوراق المالية، حيث تسعى 

من   وتقلل  الطويل،  المدى  على  واالستدامة  األداء  مؤشرات  مع  تتماشى  التي  االستثمار  سلسلة  طول 
 . 2التقلبات الزائدة 

القطاعات       أهم  تغطي  العالم  أنحاء  جميع  في  األخضر  التمويل  وخدمات  منتجات  أصبحت  وعليه 
 في:  لصة والتي تتمثالمالية العامة والخا

 

 
1 : United Nations Environnement Programme, « Green Finance: Progress Report », 2017,      

p 13. 
2  :Sustainable Stock Exchange initiative, op cit, p 11. 



نمية المستدامة الت أبعاد على-السياسات واالنعكاسات-ويل المشاريع البيئيةتم  الفصل الثــاني: 
 

 
78 

 

 :1وتشمل  فراد:المصرفية لألالخدمات  -1

وهي قروض مخفضة كثيرا تساعد  قروض الرهون العقارية الخضراء/قروض المساكن الخضراء:   •
لديها  التي  الخضراء  المساكن  أو  السكنية،  المتجددة  الطاقة  تثبيت  أو  شراء  على  األسر  تحفيز  على 

أو االستثمار في التعديالت التحديثية. ويمكن أن تغطي الرهون    ةطاقتكنولوجيات كفاءة استخدام المياه وال
 تكلفة تحويل منزل تقليدي إلى منزل أخضر؛العقارية الخضراء أيضا 

وهو قرض جذاب للمباني التجارية الخضراء، يتميز بانخفاض   قروض المباني التجارية الخضراء: •
 ( والموارد  الطاقة  النفايا%25-15استهالك  انخفاض  نفقات (،  وانخفاض  الخضراء،  البناء  ومواد  ت 

 التشغيل، وتحسين األداء وعمر أطول مرتبط بالوظائف الخضراء وأقل تلوثا من المباني التقليدية؛

الخضراء: • السيارات  تثبت    قروض  التي  السيارات  بشراء  الخضراء  السيارات  قروض  يشجع  حيث 
 كفاءة الوقود العالية مع تعزيز السيطرة على التلوث؛

وهي بطاقات الخصم واالئتمان المرتبطة بأنشطة االستدامة البيئية، تقدم لجعل    البطاقات الخضراء: •
تبرعات المنظمات غير الحكومية البيئية تساوي ما يقرب من نصف في المئة من كل عملية شراء، تحويل  

 الرصيد أو سلفة نقدية من قبل صاحب البطاقة. 

 وتشمل: ت: الخدمات المصرفي لالستثمار والشركا -2

الخضراء:  • وهي سندات ذات دخل ثابت تمول االستثمارات ذات الفوائد البيئية أو المتعلقة   السندات 
إلى   يهدف  الذي  عام،  بشكل  األخضر  التمويل  من  يجزأ  ال  جزء  الخضراء  السندات  وتعتبر  بالمناخ، 

 ثمارات الصديقة للبيئة؛ يادة االستاستيعاب العوامل البيئية الخارجية وضبط تصورات المخاطر من أجل ز 
األخضر: • التوريق  التوريق    سندات  تقنيات  من  متنوعة  المالي في مجموعة  االستثمار  وتتمثل في 

توريق   سندات  االيكولوجية،  النظم  توريق  برامج  الغابات،  سندات  ذلك  في  بما  الناشئة،  المبتكرة  البيئية 
 لحيوانات البرية والمائية؛ ا

االخضر • االستثماري  المال  الخاصة:  رأس  حيث ان قاعدة راس المال والتمويل للمشاريع    واألسهم 
البيئية من خالل وحدات األسهم الخاصة والمتخصصة التي تركز على أسواق نمو الطاقة النظيفة وفرص 

 
1  : Environmental Division of the Hong Kong Institution of Engineers, "Environmental 

Brief on Green Finance", 2017, p 06. 
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النظيفة،   )التكنولوجيات  االستدامة  هي  البيئة  في  الذكية  االستثمار  المدينة  الكربون،  منخفضة  المناهج 
 ؛ وغيرها(

وهي المؤشرات التي تتقلب كفرص وتحديات بيئية مستقبلية ناشئة )سلسلة من    شرات الخضراء:المؤ  •
والنفايات  والمياه  الكربون  من  الحد  تكنولوجيات  ذلك  في  بما  الفردية،  الصناعات  إلى  تستند  المؤشرات 

 ؛(سية وااليثانول والطاقة المتجددةالشموالتنوع البيولوجي والبصمة االيكولوجية والطاقة 
الكربونية:  • حيث أن تعريف قيد الكربون تم تطويره في إطار التنمية النظيفة، مع    السلع/االئتمانات 

ية. وتستحوذ معظم بنوك منخفض الكربون لمعالجة التغير المناخي والمخاطر البيئ التركيز على االستثمار  
الشركااالستثمار   من  عمالئها  احتياجات  تلبية  أجل  من  الكربون  أرصدة  قابل  على  منتج  توفير  أو  ت، 

 للتداول بيئيا إلى مكاتب التداول بالبنوك. 
 وتشمل: إدارة األصول: -3

الخضراء: • المالية  ضريبة    الصناديق  على  خصم  مع  الرأسمالية  األرباح  ضريبة  دفع  من  اإلعفاء 
بنك  في  األموال  يستثمرون  أو  أخضر  صندوق  في  االسهم  يشترون  الذين  للمواطنين  المقدمة  الدخل 

، ومن ثم يمكن للمستثمرين قبول سعر فائدة أقل على استثماراتهم، في حين يمكن للبنوك أن تقدم  أخضر
 ؛ قروض خضراء بتكلفة أقل لتمويل المشاريع البيئية

الخضراء: • االستثمار  أجيال    صناديق  لثالثة  المتطورة  المستدامة  االستثمار  صناديق  وهي 
الجيل األالخطوات. وتستخدم  / بينما تستخدم صناديق    معاييرول  أموال  اجتماعية وبيئية استثنائية فقط، 

إيجابية   معايير  الثاني  وتستخدم  الجيل  التقدمية،  والبيئية  االجتماعية  والممارسات  السياسات  على  تركز 
تيار االستثمارات المحتملة الصديقة للبيئة، مع  إقصائية وايجابية لتقييم واخصناديق الجيل الثالث معايير  

 األفضل في فئتها؛ نهج  الى األداء النسبي في قطاع ما باستخدام التركيز عل

الكربون: • خفض    صناديق  مشاريع  تمويل  في  للمساعدة  الكربون  صناديق  من  متنوعة  مجموعة 
استثماريا   مخططا  بوصفه  الكربون،  صندوق  ويقوم  المناخ،  تغير  من  للحد  الدفيئة  الغازات  انبعاثات 

 مرين لشراء ائتمانات خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.جماعيا، باستالم أموال من المستث
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 على أبعاد التنمية المستدامة    ةالبيئي المشاريع تمويل بــحــث الــثـالــث: انعكاسات الم

من    كما     كبيرا  قدرا  تتطلب  المناخ  بتغير  المرتبطة  األهمية  بالغة  القضايا  فمعالجة  معلوم  هو 
والعمليات والخدمات الجديدة النظيفة والمستدامة، وليست هذه االستثمارات   االستثمارات في التكنولوجيات 

مجرد استثمارات مرغوب فيها بل إنها ضرورية جدا. ولعل أبرز جوانب التحدي في تشجيع هذا النوع من  
الحالية   الفترة  في  الداخلية    هواالستثمارات  سواء  مصادرها  تنوع  رغم  التمويل،  إلى  أو منها  الحاجة 

 ارجية. الخ

إن تحفيز وتمويل التكنولوجيات النظيفة وتوفير الظروف المواتية لالستثمار األخضر وإطالق مشاريع      
المستدامة،   التنمية  أبعاد  على  انعكاسات  عدة  له  للبيئة  صديقة  للنمو  بيئية  أداة  المشاريع  هذه  باعتبار 

رومين من تحسين ظروف معيشتهم،  االقتصادي ووسيلة لمحاربة الفقر، حيث تسمح لفئة األشخاص المح
إلى   باإلضافة  مداخيل،  على  الحصول  من  تمكنهم  التي  الخاصة  أنشطتهم  استحداث  خالل  من  وهذا 

 . خدمات صديقة للبيئة، ومعالجة مشاكل نضوب الموارد البيئيةة التلوث البيئي وتوفير منتجات و مكافح

 على البعد االقتصادي ةي البيئ مشاريعتمويل الانعكاسات المطلب األول:        

 االعتبار، والتي بعين تأخذ  أن يجب  التي األمور من عدد  إلى يقود  للبيئة االقتصادي التحليل إن    
، Equity ، العدالة  Economic Efficiency االقتصادية   : الكفاءة  (e 3أحيانا ) عليها  يطلق تسمى أو

البيئية   البيئية تمويل  أن والشك ،  Ecological Efficiencyوالكفاءة   على واضح تأثيره  ل المشاريع 
ل االقتصادية  األهداف اللما    ، واالستهالك واالستثمار اإلنتاج من كل  على واضح تأثير من   مشاريعهذه 

 .الكلية االقتصادية المتغيرات  على العمل، أي سوق 
نبينو      يلي  المتغيرات االق والسياسة البيئيةمشاريع  ال تمويل  بين المتبادل التأثير فيما  لبعض  تصادية 

 :االقتصادية

 :المنتجات أسعار مستوى  على -1

 والضارة الملوثة األسعار، فالسلع مستوى  استقرار درجة على تؤثر أن البيئة حماية إلجراءات  يمكن    
البيئية على اإلنفاق تكاليف ارتفاع أسعارها نتيجة ترفع أن يمكن للبيئة السلع.  إنتاج هذه عند  المشاريع 
 إضافة البيئية السياسة أدوات  وبقية البيئية الضرائب و   الرسوم وكذلك البيئة حماية وقيود  تعليمات  أن حيث 
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 إلى ستنتقل األخيرة أن هذه شك وال إضافية. تكاليف ينتج عنها سوف الطوعية البيئة حماية إجراءات  إلى
 .عاجال أم آجال المنتجات  أسعار

  اقتصاديا  ومجدية  البيئة  مع  متالئمة   تكون  إنتاجية وأساليب  طرق  ير لتطو  اتجاه دائماً  هناك فإن ولذلك    
وذلك بدعم األبحاث وتشجيع تطوير التكنولوجيات النظيفة واألقل تلويثا للبيئة مع تقديم إعانات للمؤسسات  

  االنخفاض،  نحو األسعار وبالتالي  التكاليف اتجاه إلى  تؤديبحيث   ،لالستثمار في معدات مكافحة التلوث 
بشكل   للبيئة  وملوثة ضارة تكون  التي الصناعية  والمنتجات  األنشطة بعض  أسعار  على تؤثر أنها اكم

التنافسية وإلى الحد من اإلنتاج وربما توقفه، وهذا  كبير، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض في قدرتها 
أسعارها   تتجه يوبالتال المنتجات، بعض  عرض  نقص  شكل على يظهر قد  البيئة حماية إلجراءات  التأثير

 االرتفاع.  نحو
 عن الناجم األسعار ارتفاع  قدر فقد    (OCDE)  االقتصادي والتعاون  للتنمية األوروبية  للمنظمة ووفقا    

 وفي  اليابان، في   0.5 %بحوالي األمريكية المتحدة الواليات  في  0.4% بحوالي   البيئة حماية  إجراءات 
سنويا    0.1 %بحوالي وإيطاليا فرنسا من كل وفي 0.2% بحوالي النمسا وفي  0.35 %بحوالي لنداهو 

 . 1990 -1973 الفترة  خالل وذلك

 يمكن  البيئة حماية تكنولوجيا في المستمر والتطوير التجديد  أن يرى  البعض  فإن  أخرى  جهة من أما    
األجل    صيرةق أو مؤقتة نتائج هي واألسعار التكاليف ارتفاع وأن األسعار، على إيجابي تأثير له أن يكون 

المنشآت    تجعل سوف والمستمرة المتشددة، البيئية السياسة وشروط فتعليمات  البيئة، حماية إلجراءات 
السياسة،    تلك وقيود  وتعليمات  متطلبات  مع تدريجياً  تتكيف واالستهالكية  االستثمارية للسلع  المنتجة
بمقتضيات    تأخذ  للبيئة مالئمة منتجات  وتقديم إنتاج، طرق  إلى والتحول اإلنتاجية أساليبها تعديل وتحاول
الجدارة    وتحقيق اإلنتاجية التكاليف خفض  محاولة وبهدف منتجاتها، وعرض  إنتاج  عند  البيئية السياسة

المساعدات   وتقديم األبحاث  خالل من مهماً  دورا تلعب  أن الحكومة تستطيع وهنا  اإلنتاج، في االقتصادية
إلى   الزمن  مرور مع سيؤدي  هذا كل أن شك وال ،بيئيا ثاي تلو  األقل النظيفة التكنولوجيا تطوير وتشجيع

 حماية ذاته  بحد  يعتبر وهذا لألسعار  العام المستوى  استقرار  إلى وبالتالي البيئة، حماية تكاليف  انخفاض 
 .1اإلنتاج  عمليات  خالل من للبيئة وقائية

 
 .55،53 ، ص صهمرجع سبق ذكر ول، الرس اليزيد أبو أحمد :  1
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 : التنافسية المقدرة على  -2
 :1أنه  حيث  متعاكسين بوجهين التنافسية المقدرة على البيئيةمشاريع تمويل ال ؤثري  

البيئية،   بالسياسات  الوطنية للصناعة التنافسية المقدرة تتأثر   :الدولية التنافسية  المقدرة تضعف •
 وبالتالي اإلنتاج تكلفة ارتفاع بسبب  يتضرر أن يمكن  الخارجي للعالم  المحلية المنتجات  تصدير أن حيث 

 اختراق إمكانيات  تراجع إلى يؤدي ما هوو . البيئة حمايةتمويل   بإجراءات   قتتعل  ألسباب  األسعار ارتفاع
 الناجمة األسعار وبالتالي التكاليف ارتفاع مع الدولية التنافسية المقدرة تضعف وبالتالي العالمية،  األسواق

 . المشاريع البيئية نفقات  زيادة عن
ا  التنافسية: والمقدرة التكنولوجي التفوق  • الضريبة  الوقائية  تعد  المعالجة  في  كفاءة  أكثر  لبيئية 

البيئة ابتكارات وتقنيات حماية  تحفيزا نحو تطوير  البيئية وأشد  الملوثة  ،  للمشاكل  بالمؤسسات  تدفع  حيث 
للبيئة بتقليل التلوث إلى أدنى حد ممكن من خالل استثمارها في معدات مكافحة التلوث، ما قد يؤدي إلى 

لمؤسسات وتطور االنتاج وتسويق السلع االستثمارية البيئية، وبالتالي تعزيز القدرة  ارتفاع المقدرة التنافسية ل
لي يوضح أثر الضريبة  االتنافسية للمؤسسات الختراق ودخول أسواق واسعة لتصريف منتجاتها، والشكل الت
 كمصدر تمويلي للمشاريع البيئية كحافز لالستثمار في تكنولوجيا تخفيض التلوث:

 أثر الضريبة كحافز لالستثمار في تكنولوجيا تخفيض التلوث (: 4-2الشكل رقم )

 
،  أثر الجباية البيئية على أداء المؤسسات االقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة"بن الشيخ مريم، " المصدر:

 . 104 ، ص2011/2012مذكرة ماجستير، تخصص إدارة األعمال والتنمية المستدامة، 
 

  في المستدامة التنمية على وأثرها للتجارة العالمية المنظمة التفاقيات يةئوالبي االقتصادية األبعاد "بوشنافة، الصادق : 1

 .07 ص ، 2007 ديسمبر ،زائرالج  ، 02 العدد االقتصاد، جديد الدول النامية"،
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األفقي       المحور  )E)يمثل  العمودي  والمحور  المؤسسة  انبعاثات   )Pوتمثل الضريبة،  معدل   )*0E  
( مع منحنى  DMالمستوى األمثل للتلوث والناتج عن تقاطع منحنى التكاليف الهامشية ألضرار التلوث )

( التلوث  لتخفيض  الهامشية  في 0CDMالتكاليف  ثابت  البيئية  الضريبة  سعر  كان  إذا  ما  حالة  ففي   ،)
والذي يمثل معدل مرتفع، يكون منحنى التكاليف الهامشية لتخفيض التلوث مساوي   ot*لنقطةالبداية عند ا

النقطة   عند  االنبعاثات  مستوى  ويكون  التلوث  ألضرار  الهامشية  التكاليف  اختارت *E0لمنحنى  فاذا   ،
ويصبح  ينتقل نحو األسفل    0CDM المؤسسة االبتكار واقتناء تكنولوجيات مكافحة التلوث فإن المنحنى  

1CDM  1*، وتنخفض االنبعاثات إلى المستوىE فما يمكن استنتاجه أن تبني المؤسسة لمعدات مكافحة ،
التلوث يترجم من خالل منحنى التكاليف الهامشية لتخفيض التلوث وانخفاض االنبعاثات يقود بدوره معدل  

 الضريبة نحو االنخفاض.
بتعمد  يتبعها التي ةالممارس بها ويقصد  البيئي: اإلغراق ظاهرة تزايد •  عند  معاييره تحديد  البلد 

 جذب   أو تنافسية ميزة تجارية تحقيق أجل من المعايير، هذه تنفيذه عدم أو ومصطنع،  منخفض  مستوى 
 انخفاض  بسبب   ميزة تنافسية تحقق لإلنتاج البيئي البعد  تحترم ال التي الدول أن  يعني ما وهو استثمارات،

البيئية تكلفة  ممارسة أي األسواق األجنبية، في المنافسة على بالقدرة لها يسمح ما وهو بها، المشاريع 
 الواردات القادمة من هذه الدول.  على حمائية رسوم بفرض  األخرى  الدول يستدعي ما وهو البيئي اإلغراق

 
 :االقتصادي النمو على  -3

 النمو عرقلة أو توقف في ليتمث سلبي أثر فهناك   البيئية، بالسياسات  أيضا االقتصادي النمو يتأثر    
 ا أنهاكم البيئة حماية مجال  في اإلنتاجية غير االستثمارات  على اإلنفاق خالل من القصير المدى   في

على   يؤثر ما وهو  المشروعات  بعض  في المخططة االستثمارات  إعاقة أو إيقاف  إلى تؤدي  أن يمكن
  ياتها ط في تحمل التي البيئة حماية كنولوجيات تطور في يتمثل إيجابي أثر ي وهناكالنمو االقتصاد  معدل

 .1الطويل المدى في النمو على اإلنفاق تأثير عن فضال نموا اقتصاديا،
 
 
 

 
 . 56، ص مرجع سبق ذكرهأحمد أبو اليزيد الرسول،  :  1
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 على البعد االجتماعي تمويل المشاريع البيئيةالمطلب الثاني: انعكاسات        
 :1نب االجتماعي من خالل يمكن ان يؤثر على الجا إن تمويل المشاريع البيئية    

الدعم   زيادة  خالل  من  االجتماعية  العدالة  في  والمتمثل  المستدامة  للتنمية  األساسي  الهدف  تحقيق 
 واالنفاق على الرعاية الصحية والتعليم، وتخفيض الدعم الضار بالبيئة؛

فزيادة    والتشغيل،  العمالة  على  الب   استثمارات التأثير  نظيفة يحماية  بمعدات  المصانع  وتجهيز    ئة 
جديدة، كما أن تخفيض الضرائب على الدخل قد يؤدي إلى   عملة إلى زيادة فرص  سيؤدي ال محال

 رفع معدل التشغيل ويقلل من البطالة؛ 
 ضمان بيئة صحية لكل أفراد المجتمع من خالل التخفيف من نسبة التلوث؛ 
زيادة الوعي االجتماعي من خالل تشجيع المجتمع أكثر على تعديل وتحسين سلوكه نحو استعمال   

 .المتاحة استعماال فعاال موارد ال
 وفيما يلي تفصيل لذلك:    

  التأثير على العمالة والتشغيل: -1
عمل       فرص  يوفر  قد  البيئية،  التكنواوجيا  أي  البيئية،  والتجهيزات  المعدات  على  المتزايد  الطلب  إن 

اال زيادة  نتيجة  والمعدات،  السلع  هذه  خدمات  بتقديم  تقوم  التي  الصناعات  في  هذه  جديدة  في  ستثمارات 
السياسة أن  إال  جديدة،  عمل  وفرص  أماكن  يوفر  قد  ما  تؤثر البيئية الصناعات  أن  العمالة   يمكن  على 

 بعض  تنفذ  ال أن تمويل المشاريع البيئية بإجراءات  تتعلق ألسباب  والتشغيل في اتجاه معاكس، حيث يمكن
 أو النووية، الطاقة محطات  أو الفحم نشآت م بناء المثال سبيل منها على محددة مجاالت  في االستثمارات 

لهذه البيئة، ومتطلبات  الشروط  تنفيذ  تستطيع وال عالية تكلفة ذات  المنشآت  بعض  تصبح قد   ويمكن 
 آثار حدوث  ذلك على وسيترتب  العمل،   عن المنشآت  بعض  توقف إلى تؤدي أن اإلضافية التكاليف

 :2العمل بسبب  فرص وأماكن من العديد  ةخسار  إلى يؤدي حيث  والعمالة، التشغيل على سلبية
 عرقلة االستثمارات؛  •
 توجيه االستثمارات وانتقال االنتاج إلى الخارج نتيجة القيود الوالتعليميات البيئية المتشددة؛  •
 إغالق المصانع بسبب ارتفاع التكاليف الناجمة عن إجراءات حماية البيئة.  •

 
 .102، ص2008مذكرة ماجستير، جامعة الجزائر،  "اآلليات الجبائية لحماية البيئة"،اهري الصديق، : ط 1
نيل  لمذكرة تخرج    دراسة حالة الجزائر"،  –"مساهمة الجباية البيئية في تحقيق التنمية المستدامة  عبد الباقي محمد،  :   2

 .103ص ، 2009/2010جامعة الجزائر، هادة الماجستير في علوم التسيير،ش
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 التاثير على المستهلكين: -2
الم     المؤسسات  وبين  إن  بينها  بالتساوي  البيئية  المشاريع  تكاليف  عبء  تحميل  بعملية  تقوم  قد  لوثة 

المستهلكين، أو بنقلها بصورة جزئية أو كاملة إلى مستهلكي السلعة أو الخدمة الخاضعة لضريبة التلوث، 
 :1حيث 

مرونة   تساوي  الطلب  مرونة  تكون  أو  مرنا،  وعرضها  السلعة  على  الطلب  كان  إذا  ما  حالة  في 
 يتوزع بين المؤسسة والمستهلكين بالتساوي تقريبا. المنتجات البيئية العرض، فإن عبء 

م  حالة  منتجاتها    اوفي  سعر  في  النسبي  التغيير  كان  إذا  أي  مرنا،  السلعة  على  الطلب  كان  إذا 
سيؤدي إلى تغيير نسبي أقل في الكمية المطلوبة منها، وعرضها غير    العبء  المباشرة عند فرض 

فتت عب مرن،  من  األكبر  الجزء  الحالة  هذه  في  المؤسسة  البيئية  ءحمل  ويتحمل    المنتجات 
 المستهلكون الجزء األقل. 

في حالة ما إذا كان الطلب على السلعة غير مرن، وعرضها مرنا، فيتحمل المستهلكون في هذه   اأم 
 ، وتتحمل المؤسسة الجزء األقلالمنتجات البيئية الحالة الجزء االكبر من عبء 

المبلغ األكبر   ون يراد الكلي الخاص بالمؤسسة ال يتأثر، ويتحمل المستهلكالاألخيرة فإن اوفي الحالة     
البيئية المنتجات  المالية  ألعباء  الناحية  من  الدافع  الملوث  مبدأ  أهمية  من  الرغم  فعلى  وبالتالي   ،

لحماية البيئة، وكمصدر تمويلي  عمال الوقائية والتدخلية  واالقتصادية في إيجاد موارد مالية لمباشرة األ
للمشاريع البيئية، إال أنه يعتريه نوع من عدم الوضوح في تحديد المخاطب الحقيقي به، فإذا كان الملوث  

ول ألنه يدرج تكلفة استثماراته البيئية ضمن  هو الدافع من خالل النص القانوني، فإنه ليس إال الدافع األ
الدافع الرئيسي هو المستهلك، واستعادة الملوث  السلعة أو الخدمة النهائية التي يق دمها، وبذلك يصبح 

لما دفعه من جراء التلويث ال يحفزه على بذل عناية فائقة في البحث أكثر عن أفضل االساليب والطرق 
لتخفيض التلوث، لذلك فإن االستثمار في المنتجات البيئية دون تناسب مع درجة التلويث التي تحدثها  

تحميل عبئها على المستهلك يجعل من األثر التحفيزي منعدم ويقل أيضا تأثيرها االيجابي  المؤسسة مع  
 على معدالت التلوث البيئي. 

على فرص  لتمويل المشاريع البيئيةالسلبية  و وهو ما يوضحه الجدول التالي الذي يبين اآلثار االيجابية      
 العمل والتشغيل.

 
 .106، ص مرجع سبق ذكره بن الشيخ مريم، : 1
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 على فرص العمل والتشغيل  لتمويل المشاريع البيئيةوالسلبية  (: اآلثار االيجابية2-2الجدول رقم )

 اآلثار السلبية اآلثار االيجابية 
 أماكن وفرص عمل جديدة من خالل:

 . استثمارات في مجال حماية البيئة .1
 . مصانع صناعة تجهيزات ومعدات حماية البيئة .2
 إدارة وتخطيط حماية البيئة.  .3

 خسارة أماكن وفرص عمل بسبب:
 ستثمارات. عرقلة اال .1
وانتقال   .2 االستثمارات  الخارج    اإلنتاجتوجه  إلى 

 نتيجة القيود والتعليمات البيئية المشددة. 
التكاليف   .3 ارتفاع  بسبب  المصانع  بعض  إغالق 

 الناجم عن إجراءات حماية البيئة.
  والنشر للطباعة المعرفة بستان مكتبة والمنهج"، األبعاد المتواصلة "التنميةأحمد أبو اليزيد الرسول،  المصدر:

 .53، ص .2007والتوزيع، مصر،                                                   

 

 على البعد البيئي والتكنولوجي   تمويل المشاريع البيئية انعكاساتالمطلب الثالث:  

ا وتشجيع  البيئية  للموارد  الكفء  للتخصيص  هامة  أداة  البيئية  المشاريع  في  االستثمار  الستخدام  يعتبر 
تدهورها   إلى  االستهالك  أو  االنتاج  عن طريق  استخدامها  ويؤدي  محدودة  حقيقتها  فهي في  لها،  الرشيد 

النقاط    ،منها  واإلقالل في  للمؤسسة  والتكنولوجي  البيئي  الجانب  على  المشاريع  هذه  تمويل  أثر  ويتمثل 
 :1التالية 

 ة االنتاجية:الكفاءة في تخصيص المواد التي تستخدم كمدخالت في العملي -1

تشكل       التي  االنتاجية  العملية  مدخالت  استبدال  الى  يؤدي  للمؤسسات  البيئية  المشاريع  تمويل  إن 
المدى   على  المؤسسة  يقود  قد  مما  للبيئة،  تلويث  اقل  اخرى  مدخالت  الى  استخدامها  عند  تلوث  مصدر 

المدخال وتنمية  تطوير  في  واالستثمار  مدخالتها  مكونات  بتغيير  والتقنيات  الطويل  المفضلة  البيئية  ت 
والتكنولوجيا األكثر كفاءة، إال أن هذا االجراء المتبع من قبل المؤسسة قد يؤدي بها إلى تحمل تكاليف  
إضافية والتي تزيد بدورها من تكلفة االنتاج، ما قد يؤثر على الوضع التنافسي للمؤسسة في السوق، كما 

للصناعات كثيفة التلوث قد يترتب عنه انخفاض العرض من هذه  أن ارتفاع تكلفة االنتاج خاصة بالنسبة  
على االستثمار في معدات  المؤسسة  قدرة  عدم  وفي حالة  منتجاتها،  أسعار  ارتفاع  وبالتالي  الصناعات، 

 
 . )بتصرف(111-108، ص مرجع سبق ذكره: بن الشيخ مريم،  1
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من  والخروج  االنتاج  عن  التوقف  إلى  النهاية  في  بها  يؤدي  قد  تكلفتها،  الرتفاع  نظرا  التلوث  مكافحة 
 السوق.   

 هالك المنتجات المضرة بالبيئة:تخفيض است -2

من  إ للحد  استعمالها  من  أكثر  الخارجية  اآلثار  لتصحيح  أكبر  بشكل  يؤدي  البيئية  المنتجات  تمويل  ن 
بيئة والتي  ات البديلة التي هي أقل ضررا بال التلوث، وذلك ألنه يشجع المستهلكين على التحول إلى المنتج

وب المضافة،  القيمة  على  الرسم  من  تعفى  سلبا  قد  يؤثر  مما  المؤسسة  منتجات  استهالك  ينخفض  التالي 
نتيجة توجههم لمنتجات مؤسسة  عليها كفقدانها لجزء كبير من حصتها السوقية وانخفاض عدد عمالئها 
أخرى تراعي البيئة، إال أن هذا التأثير يمكن أن يجعل لدى المؤسسات مرونة كافية الختيار أسلوب أكثر  

أنماط فاعلية في تخفيض عناصر   المستخدمة أو في  تغييرات في اآلالت  البيئة من خالل إجراء  تلوث 
وأساليب االنتاج، أو إيجاد نظام للتخلص من المنتجات أو مدخالت انتاجها من خالل إعادة التدوير أو  
الفنية   الناحية  من  البيئية  البدائل  توفر  مدى  إلى  النظر  يجب  وهنا  سليمة  بيئية  سلعية  بدائل  توفر 

 صادية وسعر البديل ونسبة سعر المدخل إلى جملة تكلفة المنتج. واالقت

 تخفيض حجم النفايات واالنبعاثات الغازية الملوثة:  -3

مستوى      في  التحكم  على  المؤسسة  يحفز  النفايات،  من  للتخلص  البيئية  المشاريع  في  االستثمار  إن 
كاليف وتعظيم األرباح فإن هذا لن  أن هدف المؤسسة هو تخفيض التالنفايات المصاحبة لالنتاج، وطالما  

على  الضريبة  معدل  مع  التلوث  في  للتحكم  الحدية  التكلفة  في  تتعادل  الذي  المستوى  عند  إال  يتحقق 
التكلفة   مع  النفايات  من  وحدة  كل  عن  المفروضة  الضريبة  مقدار  بين  تقارن  سوف  فالمؤسسة  النفايات، 

واء من خالل تغيير األسلوب المستخدم في االنتاج  التي تتحملها في سبيل تخفيض حجم تلك النفايات س
أو تغيير نوعية المدخالت االنتاجية أو تخفيض حجم االنتاج من االنشطة الملوثة، وبالطبع سوف تتوقف  

 المؤسسة عن تخفيض حجم النفايات عندما تتساوى التكلفة الحدية للتخفيض مع معدل الضريبة. 

النفايات س     للسيطرة وهكذا فإن فرض ضريبة  تكلفة  أقل  البحث عن طرق  المؤسسة على  وف يشجع 
على حجم النفايات وتخفيضها إلى المستويات المرغوبة ومعالجتها بطرق مالئمة، وهذا من أجل تخفيف  

 العبء الضريبي.
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والمت     الحراري  لالحتباس  هاما  مصدرا  تعد  التي  البيئية   المشاريع  تمويل  أن  االنبعاثات  مكما  في  ثلة 
زية كغاز أكسيد اآلزوت، ثاني اكسيد الكربون، أكسيد الكبريت... ، يساهم في تحفيز المؤسسات على  الغا

 تخفيض نسبة انبعاثاتها من هاته الغازات ويحتم عليها إيجاد حلول سريعة وفعالة وهذا لتخفيض أعبائها.  

االبتكار والتجديد والحصول ويمكن أن نستنتج أن تشجيع ودعم الدولة للمؤسسات يقدم حافزا قويا على      
على تكنولوجيا أقل تلويثا، بل يمكن أن تقوم المؤسسات الكبرى باالستثمار في البحوث والدراسات سعيا  
في ابتكار وسائل تكنولوجية تسمح بتخفيض معدالت االنبعاثات إلى المعدالت المقبولة بتكلفة منخفضة  

 نسبيا. 

 الكفاءة في ترشيد استهالك الطاقة:  -4

ن زيادة استهالك الوقود االحفوري كالغاز الطبيعي، البترول والفحم أثناء العملية االنتاجية، ولد ضغوط  إ  
على البيئة العالمية من التلوث إلى االحتباس الحراري وصوال إلى التغيرات المناخية وانعكاساتها، ومن هنا  

قة المتجددة، وتحقق أهداف كفاءة  أصبح من الضروري البحث عن مصادر بديلة وأساليب تعتمد على الطا
 الطاقة وذلك باالستثمار في معدات الطاقة المتجددة. 

ذلك  و    ال  أكثر  لتبيان  المثال  سبيل  على  الواقعية  النماذج  من  مجموعة  خالل  من  نعرضه  أن  ارتأينا 
 ات االعتبار  وإدماج البيئي سلوكها تحسين  إلى الحصر لبعض الدول والمؤسسات االقتصادية التي سعت 

 حديثة وتقنيات  لممارسات  تبنيها خالل من التسييرية، سياساتها وأولويات  رؤيتها اإلستراتيجية ضمن البيئية
المشاريع   صديقة منتجات  وتقدم مواردها وصيانة  البيئة حماية  تخدم في  االستثمار  طريق  عن  للبيئة 

 الخضراء.

 التدابير األلمانية المتخذة ألجل تحقيق التنمية المستدامة: ❖
في    ألمانيا تبذل    االستدامة  مفهوم  تحقيق  ألجل  الجهود  كقطاع مختلف  االقتصادية  المجاالت    مختلف 

 توى العالم وألجل ذلك سنت مجموعةالصناعة وكذا تسيير النفايات الحضرية باعتبارها البلد الرائد على مس
  ضافة إلى إنجاز المشاريع البيئية من ارتكاب جرائم ضد البيئة باإل اإلنسانمن القوانين التشريعية التي تحد 

 :1والتي نذكر منها 

 
-دراسة حالة الجزائر العاصمة -" تسيير النفايات الحضرية في الجزائر بين الواقع والفاعلية المطلوبة سعيدي نبيهة،  : 1

 .115، 113، ص ص 2011/2012جامعة بومرداس،  المنظمات، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص تسيير ،"



نمية المستدامة الت أبعاد على-السياسات واالنعكاسات-ويل المشاريع البيئيةتم  الفصل الثــاني: 
 

 
89 

 

المستعملة: • السيارات  رسكلة  مقابر    مشروع  في  تلقى  لالستعمال  الصالحة  غير  السيارات  كانت 
في   المسؤولين  تواجه  التي  للصعوبات  ونظرا  فيها  المعدنية  المواد  استعمال  ويعاد  تصهر  أين  السيارات 

فتؤثر فيها العوامل البيئية. وفي الثمانينات اكتشفت المصانع أنه يمكن  عملية الصهر فغالبا ما كانت تترك 
من     %10من البطاريات و  %20من وسائل الحركة و    %  25وعلى من المحرك    % 25استرجاعها ) 

  %15.8من الحديد والصلب الموجود في السيارة و %18.6  السخانات ثم تطورت عملية الرسكلة فأصبح
من المطاط الطبيعي ... الموجود في هذه السيارات يعاد   %  72.2لنحاس و من ا  %11و   األلمنيوممن  

 لتصبح اليوم تجارة قطع الغيار المستعملة من أربح التجارات الرائجة في العالم. رسكلته(
األزرق": • "المالك  االيكولوجية  العالمة  بالبيئة  تبني  في    وهو أول نظام منتجات وخدمات متصلة 

ا نظام  غرار  على  السمات أل العالم  تمييز  إلى  الرامية  البيئية  السياسة  أدوات  من  األزرق  المالك  يزو، 
االيجابية للمنتجات والخدمات على أساس بيئي طوعي، وبالتالي فهي تخلق ميزات تنافسية لهذه المنتجات  

 البيئية الجديدة في ألمانيا. 
 وتطوير تماداع مجال في النرويجية   Stat Oil Hydroومجموعة سوناطراك شركة تجربة ❖
  :CCS 1الكربون  وتخزين اصطياد تقنية
 المؤسسات  معظم أنظار توجهت  المستدامة، للتنمية المستقبلية والتحديات  الحالية الرهانات  ظل في    

السبل محاولة إلى الكبرى  الصناعية  الكربون) أكسيد  ثاني غاز انتشار من للحد  الكفيلة إيجاد 
2(CO للغازات  والمكون  الحراري  الحتباسا ظاهرة في الرئيسي المتسبب  مئوية بنسبة الدفيئة األساسي 

  سواء  الغاز هذا يسببه الذي التلوث  عن تنجر التي الباهظة للتكاليف نظرا وهذا ، 99% من بأكثر تقدر
 هذا في المؤسسات  بعض  عمدت  واالجتماعية. وقد  االقتصادية الناحيتين من حتى  أو البيئية من الناحية

 من تعتبرالتي      2(Capture and Storage CO(CCS) (  تقنية  وتطبيق استعمال إلى اإلطار
البيئي وتخزين اصطياد  التلوث  من الحد  مجال في التقنيات  أحدث   في اإلفراط عن الناتج الكربون 

من   الكربون  غاز تجميع التقنية  هذه خالل من يتم  حيث  أنواعها، بمختلف األحفورية  الطاقات  استخدام
 موقع إلى نقله ذلك وبعد  المصاحبة، األخرى  الغازات  عن بفصله واحتجازه الصناعية جهإنتا  مصادر

 من التخفيف الجوي بهدف الغالف إلى انبعاثه لمنع األرض(، تحت سطح يكون  عادة التخزين)والذي

 
تقنية  ساري نصر الدين، سراج وهيبة،    :   1 استعمال   "CCS  الطاقة استهالك وترشيد البيئي التلوث من للحد  كآلية 

-371ص    ،"-النرويجية  Stat Oil Hydro ومجموعة سوناطراك شركة تجربة  -االقتصادية   المؤسسة في األحفورية

378. 
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 إنو  حتى كفاءتها التقنية هذه فقد أثبتت  عام، وبشكل الجو. في تركيزها على والسيطرة الدفيئة الغازات 
ومبادرات   دولي اعتراف إلى بحاجة تزال ال أنها إال نوعي، تحسين إلى بحاجة عناصرها بعض  ظلت 

 .واسع نطاق على االنتشار من تمكنها تجارية
 مع بالتعاون  سوناطراك قامت  البيئية، الناحية من الغاز استخدام كفاءة ترقية إستراتيجية إطار وفي      

من  CO)2الكربون) أكسيد  ثاني غاز وتخزين اصطياد  تقنية ويجية، بوضعهايدرو" النر  أويل ستات "  شركة
 التسويق، حيث  ومواصفات  الزبائن متطلبات  مع تماشيا  التنفيذ، قيد الحقول هذه من الغاز الطبيعي المنتج

 .المشروع هذا مثل لتنفيذ  الرئيسي والدافع المحفز هي  البيئية االعتبارات  كانت 

أكسيد   ثاني غاز من طن مليون  1.2 معدله ما وتخزين اصطياد  تم 2004 نةس فمنذ  العموم، وعلى    
 هذا تخزين ويتم.  يوميا  2COطن    4000-3000   بين يتراوح بمعدل حقن سنويا، أي 2CO  الكربون 

 حقل من زاوية أقصى األرض، في سطح تحت  متر  1800 عمق على للماء محتوية طبقة في الغاز
   للغاز، المنتج المكمن نفس في مخزن  الحجم وهذا صالح، عين  نطقةبم "الغازي " "Kreshba كريشبا"

 الغاز تحفظ التي الغطاء صخور تعمل بحيث  بالماء، الغاز التقاء مستوى  تحت  آمنة مسافة وعلى
 بأمان. مخزنا 2COـ ال غاز حفظ على المكمن في الطبيعي

 : 1المنتجات الصديقة للبيئة إنتاج نحو  TOYOTAتوجه شركة تويوتا  ❖
لمحافظة على البيئة. وتهدف هذه المشاريع  لتسعى كبرى الشركات العالمية إلى وضع خطط إستراتيجية    

األولية  المواد  استنزاف  على  والمؤثرة  للمحيط  الملوثة  الموارد  استخدام  من  الحد  إلى  بها  القيام  يتم  التي 
شركة   شرعت  وقد  على    "تويوتا"المستخرجة،   اإلنتاجية  خططها  تركيز  وتبنيها  في  البيئية  القضايا  حل 

' ، بدأ إنتاجها عام  Priusللمسؤولية االجتماعية، ترجمت في طرح أول سيارة صديقة للبيئة تحت العالمة ''
لتكون بذلك أول سيارة إنتاج هجين تتميز هذه السيارة بتحسين كفاءة الوقود من أجل الحد   باليابان   1997

 تنويعالجوي و  أنظف للمساعدة في التقليل من تلوث الغالف هاغاز ثاني أكسيد الكربون، وجعل من انبعاث 
الطاقة، أو   مصادر  في  اليابان  في  تجريبها  عام  تم  للعالم  قدمت  ثم  األمر  لدى      2001ل  قبوال  ولقيت 

 
، "المنتجات الصديقة للبيئةإنتاج  نحو    TOYOTAواقع وأفاق توجه شركة تويوتا  "نوري منير، . لجلط إبراهيم،    : 1

، 2012فيفري،    15-14يومي:  مداخلة مقدمة إلى: الملتقى الدولي الثالث بعنوان منظمات األعمال و المسؤولية االجتماعية،  

 (.  بتصرف)  ،9-1ص 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1997
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/2001
http://ar.wikipedia.org/wiki/2001
http://ar.wikipedia.org/wiki/2001
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من   أكثر  في  اآلن  تباع  إذ  العالمي  مبيعات  دولة  40المستهلك  عدد  تجاوز  وقد  الثالث .  السيارة  هذه 
  .2008، وحصلت تويوتا على جائزة وسام صانع السيارات الخضراء عام 2011ماليين سيارة إلى غاية 

وهي عبارة عن     HSD – Hybird Synergy Driveتدعى تعمل هذه المركبة على تقنية حديثة    
محرك المركبة،  نفس  في  محركين  بين  ك دمج  تقنية  في  كهربائي،  وأخر  المحرك  بنزين  اعتماد  يتم  هذه 

كما تحتوي على مجموعة بطارية أيون الليثيوم  تتحقق النجاعة المطلوبة.   المناسب للوقت المناسب حتى
وذلك لتخزين الطاقة أثناء عمل المحرك البنزيني الستخدامها بعد فترة عندما يتوقف ذلك المحرك، وذلك  

 .بالبيئة ليل تأثير السيارة الضارلتوفير استهالك الوقود وتق

 في البيئة تخليص  في 2010 يوليو 31 وحتى 1997الفترة  من عام  وخالل  اليابانية الشركة نجحت     
 من العالم حول البيئة وتخليص  بالبيئة، الضار الكربون  أكسيد  ثاني انبعاث  من طن ماليين  4من  اليابان
"االحتباس في ئيسير  بشكل  يتسبب  الذي الغاز من هائلة كميات  وهي  طن، مليون 15 قرابة    ظاهرة 

للبيئة   اليابانية ما يكفي من الخبرة إلدراك أهمية المنتجات الصديقة  الحراري". وأصبح لدى شركة تويوتا 
للعام   ميشا''  ''بيوموبايل  الجديد  الطراز  يكون  أن  على  الشركة  حرصت  لذلك  العمالء.  لدى  ومكانتها 

في تأكيد مكانتها الرائدة في المركبات الصديقة للبيئة.   ، نموذجًا مثاليا في الصداقة للبيئة، يساهم2057
فعوضًا عن ضخ الغازات الملوثة في الهواء، فإن هذه السيارة تستخدم تلك الغازات بعينها كوقود في عملية  

 تعيد التوازن إلى الطبيعة.  

   :1الشمسية  الطاقة الفرنسية النتاج الكهرباء مع EDFتجربة شركة  ❖

 1946 سنة أفريل 8 في تأسست  الكهرباء، إنتاج في األوروبية الشركات  أكبر من ركةالش هذه تعتبر   
 هذه قامت  انطالقها بداية  في للخواص، رأسمالها فتح تم 2004 سنة بعد  وفيما الفرنسية، للحكومة تابعة

السدود   بناء و الديزل محطات  بناء نحو الزمن مرورا مع توجهت  ثم الفحم من إنتاج محطات  ببناء الشركة
قررت   1963 سنة   في و  Serre-Poncon)   1960و )  Tigne  1952)سد)   غرار على العمالقة

 بلغت  إنتاج بطاقة الكهرباء إلنتاج نووي  مفاعل  أول  ببناء قامت  حيث  النووية الطاقة عالم دخول الشركة
 نووية بأخرى  يديةالتقل محطاتها  باستبدال الشركة سرعت  1973 لسنة النفطية األزمة وبعد  ميغاواط،  70

 أن من بالرغم الحقيقة في. و العالم في النووية الكهرباء إنتاج في العالمية  الشركات  أكبر من بذلك لتصبح
 

 حالة – الكربونية انبعاثاتها من التخفيف في الكهرباء إنتاج شركات تجارب تقييم  "لقادر،  خليد علي، مطالس عبد ا  : 1

 .190ص األوروبية"، الشركات بعض

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
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تجربتها إال أوروبا، في  تلويثا الكهرباء شركات  أقل  من تعتبر الشركة هذه  الطاقة مجال في رائدة أن 
العالم الشركة هذه وقد دخلت  الشمسية    EDF : Energie solaire يسمى تابع لها عفر  بإنشاء هذا 

 شراء مع االقتصاديين المتعاملين ولكل  للخواص  الشمسية األلواح وتركيب  ببناء يهتم ، 2007سنة
 لحد  وقامت  ،اإلطالقباستعمال أحدث التقنيات على   الشبكة في   حقنها و  حاجتهم عن الفائضة الكهرباء

  هذه  مراحل بجميع وتضطلع حكومي مقر  1000 و واص الخ عند  منزل 10000 يفوق  ما بتركيب  اآلن
نهايتها بدايتها  من الصناعة  نهاية أورو مليون  137.5 أعمالها رقم بلغ  الدورية، بصيانتها وأيضا  إلى 
 أضخم الفرنسي. أما التراب  كامل على تتوزع وكالة 14 على عامل تتوفر 443 لديها  يشتغل  2010

  .الكهربائية الطاقة  إلنتاج الشمسية Gabardan   محطة  فهو به قامت  مشروع

 : %100فكر رائد نحو صداقة البيئة يتجسد في مبنى أخضر  IIIالمجاز  ❖
 مشروعاتها أحدث  تنفيذ  من  انتهائها عن المجاز شركة  أعلنت  قطر دولة مستوى  على رائدة سابقة في    

 تجعله التي  والجمالية والفنية التقنية المميزات  من بالعديد  يتفرد  والذي  2010سنة   للبيئة الصديقة العقارية
 الدوحة أن  من  وبالرغم  . األخيرة السنوات  خالل  الدولة  في شيدت  التي العقارية المنشآت  أبرز من واحداً 
بالمقارنة   متفردا  نموذجا يعد  III المجاز مبنى أن إال الرائعة، العقارية المنشآت  من العديد  حالياً  تشهد 

 تستعين أن على المشروع عمر من األولى اللحظة منذ  المجاز شركة حرصت  حيث  المنشآت  من بمثيالته
 التكنولوجية الوسائل بأفضل االستعانة إلى باإلضافة البيئة مع المتوافقة اإلنشائية المكونات  وأرقى  بأحدث 
 جبرنام خاصة وحسب    والبيئية االقتصادية والجدوى  الشكل في معمارية تحفة III المجاز مبنى من لتجعل
 الكربون  أكسيد  ثاني انبعاث   خفض  إلى الخضراء المباني نحو التوجه  يؤدي قد  للبيئة،  المتحدة األمم

  فهي  الخضراء المباني   في البناء  بتقنيات  يتعلق العالم. وفيما مستوى  على السنة في  طن مليار1.8 بمقدار
  االنبعاثات   وتقليل الطاقة استخدام  كفاءة زيادة  إلى  باإلضافة الشمسية الطاقة  استخدام  مثل متعددة
 .الصلبة النفايات  من كبيرة شريحة يولد  والبناء الهدم حيث  النفايات  من والحد  بالبيئة الضارة

 
 

  :    :منها نوعين   ألواح عن عبارة  هي و  Exosunشركة   التقنية هذه طورت  :Les Trackers d’Exosunيوجد 

 ، الشمسية الطاقة من ممكن قدر  أكبر للحصول على الشمس تحرك مع أوتوماتيكيا للتحرك مبرمجة و متحركة فوتوفولتية

  .يمكن ما أقصى إلى لأللواح اإلنتاجية الطاقة برفع تسمح التقنية وهذه

First solar:  العالم في لأللواح الشمسية منتج أكبر هي و باسمها المسماة األمريكية الشركة طورتها شمسية ألواح هي ، 

 هي و ، 120x60 cm لوح كل حجم السمك يبلغ رقيقة الوزن، خفيفة ، الكفاءة عالية واح حديثةأل بإنتاج قامت أنها حيث

 .متر 3.3 قدره بعلو ألواح 10 ل يتسع هيكل على مركبة الجنوب نحو موجهة متحركة غير ثابتة
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 خالصة:ال

ن حماية البيئة ال تعني القضاء نهائيا وعدم السماح بأي نسبة من  أب  بناءا على ماسبق يمكن القول،
القتصادية الحاصلة، وإنما تهدف بشكل أساسي إلى عملية  التلوث، فذلك أمر مستحيل في ظل التطورات ا

وبما يحفظ   المستقبلية،  وتجددها لألجيال  نقاءها  البيئية  للموارد  يضمن  بما  البيئية  المشكالت  من  التقليل 
لالنسان صحته وشروط حياته، وتقوم هذه العملية أساسا على مفهوم التنمية المستدامة، والتي تتحقق عن  

البنية التحتية الخضراء والتكنولوجيات واالبتكارات  االستثماطريق   القطاع    الصديقةر في  للبيئة، وتشجيع 
 الخاص والمجتمعات المحلية لزيادة انخراطها في المجال بصورة تدريجية. 

تشير بشكل   والمستدامة الخضراء االستثمارات فوعليه      تهدف التي التمويلية  الحلول إلى عام 
 واالجتماعية والتي تشمل عادة األنظمة المادية البيئة على إيجابي بشكل   التأثير مع يةتنافس عوائد  لتحقيق

 تحويل/إدارة التدوير، إعادة أو التلوث،  مكافحة  مبادرات الذكية، الشبكات  الكربونية، االنبعاثات  منخفضة
الميزانية العامة كماهو محلي  تغطي مجموعة واسعة من  النفايات...ومصادر تمويل هذه المشاريع البيئية  

للدولة، صناديق حماية البيئة والبنوك ومؤسسات االقراض المحلية، ومنها ماهو خارجي والذي يأخذ عدة 
اإلدارة  أشكال كالمساعدات والهبات المقدمة من بنوك التنمية الدولية والصناديق الدولية للبيئة، فضال عن  

 االلكترونية للمخاطر البيئية عبر النظام المالي. 

بل أيضا فرصة لجميع الدول ومنها   ،ومن ثم فإن تطوير التمويل األخضر ليس ضرورة فحسب   
وض القر مثل  الجزائر لزيادة القدرة التنافسية الشاملة لالقتصاد، وذلك باعتماد مجموعة حوافز أكثر جاذبية  

 مصدر تمويلي مستحدث.ك المصغرة

         

    

 



 

 



للمشاريع البيئية ودورها في تحقيق التنمية   ةالمصغر قروض دراسة مقارنة ال :الفصــــــــــل الثـــالث
   المستدامة في الجزائر وإمارة دبي
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 تــمــهيــد:    

 يتوجب  التي الرئيسية التحديات   من اليزاالن المناخ وتغير العالمي الحراري  االحتباس أن   إلى نظرا      
  بتغيير دولة كل تقوم لكي العمل إلى عاجلة دعوة هناك السرعة، وجه  على لها الحلول إيجاد  العالم على

 المستدامة الطبيعية الموارد احتمالية  وزيادة البيئة على الكارثية آثارها من دللح معا   الحالية المسارات 
 الحاجة لتلبية  لالستدامة نموذجا   تتبنيان حيث  الدعوة، لهذه دبي والجزائر  استجابت  وقد ة.  القادم لألجيال

ا من هي واالستدامة  .للبيئة وصديقا اخضرارا   أكثر مستقبل  إلى إلدارة  الرئيسية  حيث  األهداف  لنفايات 
 بتحقيق فعالة مساهمة يساهم النفايات  من التخلص  في المتبعة األساليب  وأفضل في التكنولوجيا االستثمار

خاصة لما تمثله من   النفايات  إدارة تطورت  ولذلكالمتسارعة،   الحضارية التنمية مع  تماشيا المرجو الهدف
 خطوات  جميع لمعالجة منسق نهج  إتباع أصبح  دبي إمارة زوار عدد  الرتفاع  تيجةنو    ثروة في المستقبل.

 ومستمر.  دائم بشكل ملزم الفنية المواصفات  وتحسين النفايات  من التخلص 
الفصل إلقاء الضوء على استراتيجية الجزائر وإمارة دبي في حماية البيئة    سوف نحاول من خالل هذاو     

خاصة التي تتم عن   ،ي هذا اإلطار وكيفية تمويلهاالمنفذة فالبيئية المشاريع من ناحية والتنمية المستدامة، 
مدينتي بيئتي"، باإلضافة إلى المقارنة  "  "الجزائر البيضاء" و  طريق القروض المصغرة على غرار مشروع

بلدية في    57في الجزائر بدراسة تقريري إدارة النفايات لـ  وكيفية تمويلها  كمشروع بيئي  بين إدارة النفايات  
العاصمة الخضراء  2014-2008  لسنتي    الجزائر  دبي  إمارة  سياسة  سنة    مع  انطلقت    2012التي 

المستقبلية   لرؤيتها  خالله    2030تجسيدا  من  سنحاول  كما  المستدامة،  التنمية  أبعاد  على  وانعكاساتها 
على ضوء خاصة بالقروض المصغرة  المشاريع البيئية في الجزائر  اقتراح استراتيجية وطنية لتشجيع تمويل  

 يات تجربة إمارة دبي. ايجاب 
 التالية:  مباحث ففي هذا الفصل سنتعرض إلى ال األساسوعلى هذا     

  :تجربة الجزائر في تمويل المشاريع البيئية؛المبحث األول 
  ؛ الثاني: تجربة إمارة دبي في تمويل المشاريع البيئيةالمبحث 
 بيئية في الجزائرلمشاريع الالمبحث الثالث: مقترح استراتيجية وطنية مستدامة لتشجيع تمويل ا  

 . بالمقارنة مع إمارة دبي
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    تجربة الجزائر في تمويل المشاريع البيئية   :األول  المبحث        

 انبثق الذي االستهالكي الحياة بنمط ارتبطت  التنمية مظاهر بأن األخيرة العقود  خالل الجزائر أدركت      
 وعدم  جمع النفايات  عمليات  في التحكم وسوء المتجددة، رغي الموارد  كاستنفاذ  خطيرة بيئية أزمات  عنه

 . السكان الخاص  بحياة  المحيط ورھوتد  البيئي التنوع وفقدان والهواء، الماء وتلوث  معالجتها،
 وضوابط  قواعد  إرساء إلى الدعوة إلى وباحثين وهيئات  ساسة من المهتمين من بعدد  دفع هذا األمر    

وحماية التنموية األهداف تحقيق بين االنسجام  تحقيق على تعمل جهة  جهة   واستدامتها البيئة  من  من 
  إال  تتحقق ال التي اإلنسان سالمة ضمان تعني البيئة حماية قضية أن المؤكد  من بات  بحيث  أخرى،
 قوانين إصدار  إلى الجزائر سعت  ظل هذه المعطيات، وفي. التلوث  من خالية ومالئمة سليمة بيئة بتوفير
 حماية مجال في متخصصة إدارية مؤسسات وهياكل وإنشاء  المستدامة التنمية إطار في بيئةال لحماية

الراهنة،  المشكالت  حل  محاولة قصد  الواقع، أرض   على الصادرة القوانين تنفيذ هذه تتولى البيئة      البيئية 
خالل  ضر وذلك من  األخ  تحسين االستثمارل،  تمويل مشاريع حماية البيئةمسألة  ب  خاصااهتماما    أولت كما  

 من بينها جهاز القرض المصغر.و تكريس صرح مؤسساتي يختص بتمويل المشاريع البيئية، 

وذلك و      بيئي،  لمشروع  كنموذجا  العاصمة  الجزائر  في  النفايات  إلدارة  التطرق  تم  لدراستنا  تدعيما 
والتي   الجزائر  لوالية  البيئة  مديرية  بها  قامت  التي  الدراسة  بباستعراض  األولىمرحلتين:  مرت  ، المرحلة 

الق الوضع  بتقييم  الحاليكانت  النفايات  إدارة  لنظام  الزمنية  ائم  ضوء و   (،2007-2006)للفترة  في 
اليها،التي  ات  المالحظ والية    حول  توصلت  في  النفايات  ومعالجة  جمع  نظام  في  والضعف  القوة  نقاط 

سمحت   ب  الثانية  رحلةالمالجزائر،  البيئة  األجل  اب،  والية الإلدارة  طويلة  االستراتيجية  التوجهات  ختيار 
في الجزائر الكبرى في    ومتوسطة المدى، ثم صياغة نموذج لتنفيذ نظام جمع النفايات الصلبة ومعالجتها

 (. 2019-2014)وذلك للفترة الزمنية  المستقبل

 جهود الجزائر في حماية البيئة والتنمية المستدامة  :األول المطلب

غير أن مواردها الطبيعية ال تناسب   المساحة، حيث  من اإلفريقية الدول أكبر بين من الجزائر تعتبر     
ما يمكن انتظاره من مثل هذه المساحة ألنها محدودة وهشة بالظروف المناخية وسوء توزيعها على اإلقليم،  

مران  مما يعرض أثمن مواردها) أخصب وأحسن األراضي الزراعية( ألخطار محققة من خالل اكتساح الع



للمشاريع البيئية ودورها في تحقيق التنمية   ةالمصغر قروض دراسة مقارنة ال :الفصــــــــــل الثـــالث
   المستدامة في الجزائر وإمارة دبي

 

 
97 

 

 التنموية السياسات  لطبيعة  البيئي، وبالنظر والتلوث  التصحر أهمها البيئية  والمشكالت  المتميز بالتسارع 
نهايحت  االستقالل منذ  تهجة المن واالجتماعية  االقتصادية  في البيئية االعتبارات أهملت    الثمانيات، ةى 
 التلوث  ازداد  البيئة، فقد  أهمية  الحكومة اكإدر  ورغم البيئي،  التلوث  تفاقم إلى أدى التنموية مما مخططاتها

 :1نها م نذكر عوامل عدة إلى راجع وذلك حدة البيئي

 التنموية؛  البرامج في البيئة قضايا إهمال -
 ؛ احتراقها عن الناتجة للغازات  انبعاث  تسبب  للطاقة المكثف الكتهاالس على تعتمد  صناعة قيام -
 البلديات ما مستوى  على المحلية الجماعات  به تكفلت الذي ايرهوتسي النفايات  جمع مستويات  تدني -

 من للتخلص  إستراتيجية وجود  ذلك عدم إلى  المدن. باإلضافة شوارع مختلف  نظافة عدم إلى أدى
بحيث  حماية مقتضيات  تراعي التي المعايير  وفق والصناعية الحضرية النفايات   تلجأ البيئة، 

 من واالستفادة للنفايات  تدوير عملية ناكس هلي بالمقابل النفايات، حرق  إلى المعنية المصالح
 لالسترجاع؛  القابلة النفايات 

 الصرف؛ مياه واستغالل ر طهيالت إعادة برامج ضعف -
الشمسية   كالطاقة الملوثة غير الطاقة مصادر على  ونقص االعتماد  الطاقة،  موارد استغالل سوء -

 ؛الرياح من المستخرجة كهربائيةوال
  1962عامي   مرات ما بين   5قد تضاعف عدد السكان في الجزائر أكثر من  فلالديمغرافي،   النمو -

أكثر من    6من    2002و إلى  يفوق    30.6مليون  بمعدل زيادة  سنويا،   % 0.3مليون نسمة 
 ؛ 2020مليون نسمة مع حلول عام   42حيث يتوقع أن يصل حوالي 

إلى مباني، مع   م تحويلهاهناك مساحات هائلة يتفالتوسع العمراني على حساب األراضي الزراعية   -
كميات   افقدان  من  والطفيليا كبيرة  الحرائق  بفعل  األراضي   نخفض لي  ت لغابات  من  الفرد  نصيب 

يتوقع أن يقل  ، و 1980  هكتار في عام  0.35إلى    1962هكتار في عام    1.1من    الزراعية
 .2هكتار مع منتصف القرن الحالي  0.15عن  

التلو  فاقمت هذه العوامل وغيرها      ،  التربة( الماء، واء،لها ) لهاأشكا بجميع البيئة أصاب الذي ث من 
الجزائرليأتي   في  البيئة  ومستقبل  وضعية  حول  الوطني  التقرير  األخيرة  ،  2000عام    وصف  أن هذه 

 
 .151-150 ص مرجع سبق ذكره، ، ناصر مراد:  1
 .15، ص مرجع سبق ذكره : آسيا قاسيمي، 2
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ايكولوجيةتواجه   المستدامةمهددة لنظام البيئة وبالتالي    أزمة  والحفاظ على الموروث الطبيعي    التنمية 
الالحقة   حاجياتها لألجيال  ما  1لتلبية    للبيئة  وطنية إستراتيجية  تحديد  ضرورة إلى تردد  دونما دعى. 

  .والبيئة اإلقليم تهيئة وزارة عليه تعكف ما وهذا ، (2001-2011)المستدامة  والتنمية

  ة والتنمي البيئة حماية إطار في الجزائرية الحكومة ا تهتبن التي اإلستراتيجيةهذه   إلى التمعن خالل منو     
 أو الدعم وتحويل البيئية الجباية في متمثلةمجموعة من األدوات  على أساسا تركز انهيتضح أ المستدامة،

 المشرع يكتف ولم (،.. .والوقود  والمياه الطاقة كأسعار  الرئيسية ) الطبيعية الموارد التدريجي على رفعه
 بمقتضى ذاوه جزائية، بسياسة اإلدارية الحماية أساليب  تعزيز إلى  لجأ إنماو  الوسائل الوقائية،  ذهع هبوض

 الملوث  في إطار المالية السياسة وهي فعالية أكثر ا بسياسةمهتدعي ، معالبيئة الخاصة بحماية التشريعات 
 .التلوث  بمشكلة ون رهم مبدأ ووه الدافع

 الجزائر  في حماية البيئةل االقتصادية األدواتأوال: 

في   المتمثلة اإلدارية التدابير مع الضريبي، بالموازاة  وسائل التحفيز  لىإ اللجوء البيئية اإلدارة ارتأت      
من   الهلما   الحماية،  إجراءات  مة أهبمثاب تعد  اتهطبيع حيث  منوهي   العمومية، والقوة واألوامر التراخيص 

 : السياسات  ذهى هإل  التطرق  نحاول يلي البيئية. وفيما للموارد  سابقة حماية

   البيئية: الجباية .1

مساهمتها      خالل  من  المستدامة  التنمية  لتحقيق  عليها  االعتماد  يمكن  التي  األدوات  أهم  من  تعتبر 
 الجزائر سعت وقد    وتأثيرها على ركائز التنمية المستدامة الثالث: النمو، البيئة، وتنمية الموارد البشرية.

 وخاصة التلوث  أنواع لمختلف  حد  لوضع كمحاولة البيئية والرسوم الضرائب  من مجموعة إقرار إلى اره بدو 
 من النفطية للصناعة أن أحد  على يخفى وال النفطية الدول بين من الجزائر أن وذلك  والماء،  واء لها تلوث 

 
  ("،2011-2001ظور اقتصادي في ظل اإلطار االستراتيجي العشري )" البيئة في الجزائر من منشراف براھيمي، :  1

  .102، ص 2003، 12مجلة الباحث، العدد 

   :يها عل المصادقة تم التيالمستدامة،   التنمية تحقيق نحو  السعي إطار في الجزائر هاتهج انت التي العریضة   الخطوط تمثل

 إلى ترمي عمل خطة إنجاز في الجزائر شرعت  ھاتنفيذ ارإط ، وفي1996أفریل   14 بتاریخ الحكومة مجلس طرف من

 واقتراح  البيئي، للتدھور الرئيسية األسباب لضبط سعيا العالمي البنك مع بالتعاون وذلك البيئة، لحمایة وطني  مخطط إعداد

 أنظر المرجع:  مثال، لالطالع أكثر  المالية الموارد حشد إستراتيجية تبنيمن خالل  ،للتكفل بها مةمالء أكثر تدابير

  ."2005"و  " 2000  سنة الجزائر في البيئة  مستقبل و حالة حول تقریر "البيئة،  و اإلقليم تهيئة وزارة 
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 تقذف يوه الساحلي الشريط في تتركز المصانع  معظم كون  إلى باإلضافة البيئة، على سلبيةال ثاراآل
 . المائية المسطحات  في السامة النفايات  من األطنان بماليين سنويا

 مضمون الجباية البيئية:  -1-1

 استحداث ب  الرسوم االيكولوجية، من مجموعة وضع في تدريجيا  الجزائر   شرعت  التسعينيات  من ابتداء     
 على الخطيرة أو الملوثة األنشطة على الرسم في تمثل  1992لسنة   المالية قانون في    بيئي رسم أول

 الرسم معدالت  تعديل  2000،2002،2003،2004،2006  ت سنوا  ذلك بعد ليتم    ، (TAPD)البيئة
 رسوم تأسيس وكذا التلوث، من للحد  تحفيزا أكثر ا لهيجع بما البيئة، على الخطيرة أو الملوثة األنشطة على

  :1، من بينها بيئية خالل نفس الفترة

 التحفيزي  مالرس ،(TEOM ) المنزلية القمامات  رفع رسم مثل :الرسوم المرتبطة بالنفايات الصلبة •
 التحفيزي  الرسم،  الطبية والعيادات  المستشفيات  في العالج  بأنشطة المرتبطة النفايات  تخزين عدم على
 الرسم،  البالستيكية األكياس على الرسم،  الخطيرة أو/و الخاصة الصناعية النفايات  تخزين عدم على
   .المطاطية العجالت  على

 السنوية المبالغ  يبين التالي والجدول:  البيئة على لخطرةوا الملوثة بالنشاطات المتعلق الرسم •
 .مصنفة مؤسسة لكل الملوثة النشاطات  على للرسم

 مصنفة  مؤسسة لكل الملوثة النشاطات على للرسم السنوية (: المبالغ1-3الجدول رقم )

 الحجم                                    
 التصنيف              

 تشغل  مصنفة مؤسسة 
 خصينش من أكثر

 تشغل  مصنفة مؤسسة 
 شخصين من أقل

 دج  24.000 دج  12.000 بالبيئة  المكلف الوزير لترخيص خاضعة مؤسسة 
 دج  18.000 دج  90.000 إقليميا  المختص الوالي  لترخيص خاضعة مؤسسة 
 الشعبي المجلس رئيس لترخيص خاضعة مؤسسة 

 البلدي  APC إقليميا المختص
 دج  3.000 دج  20.000

 دج  2.000 دج  9.000 للتصريح  خاضعة مؤسسات

 لسنة المالية قانون المتضمن 1999 دیسمبر 23المؤرخ في  11-99رقم "قانون، 92 العدد الرسمية الجریدة المصدر:

 . 23 ، ص154المادة "،2000
 

 )بتصرف(.، 142-139، ص مرجع سبق ذكرهعبد الباقي محمد،  : 1
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 المصدر ذو الجوي  التلوث  على التكميلي الرسممثل  الملوثة الجوية باإلنبعاثات  المرتبطة الرسوم •
   .الوقود  على الرسم، عيالصنا
 ذات  المستعملة المياه على التكميلي الرسممثل    الملوثة السائلة بالتدفقات  المرتبطة الرسوم •

 .ومالشح وتحضير والشحوم الزيوت  على الرسمي، الصناع المصدر
 بهدف:  الساحل على الضغط بتخفيف المتعلق التحفيزي  الجبائي  التخفيض إجراءات -1-2

 نظاما الساحل قانون  أقر  ر،الجزائ في الساحلي الشريط شهدهي الذي الكبير دهوروالت الضغط تخفيف
كما تضمن تحويل ضغط النشاطات    ،الملوثة وغير النظيفة  التكنولوجيات  تطبيق يشجع جبائيا و  تحفيزيا

الساحلي  الملوثة   الشريط   الجنوب   واليات  في المنتجة  المتوسطةو  الصغيرة المؤسسات  استفادةعلى 
 الخاص   والصندوق  الكبرى، الجنوب  واليات  لتنمية الخاص  الصندوق  من المستفيدة عليا،ال لهضاب وا

  الشركات  أرباح على المطبقة الضريبة مبلغ على  بتخفيض  العليا، لهضاب ل االقتصادية بالتنمية
 بـ   يقدر الواليات، ى هذهمستو  على المقامة والخدمات  المواد  بإنتاج  المتعلقة األنشطة على المستحقة

 وذلك الجنوب، واليات  لفائدة  20 %و العليا، لهضاب ا في المزاولة االقتصادية النشاطات  لفائدة %15
 في العاملة المؤسسات  التخفيض  هذا  من ، وتستثنى2004جانفي   01 من ابتداء   سنوات   خمس لمدة

  .1المحروقات  مجال
  - ي الجزائر  مشرعال ينص  لم  التلوث: من الحد مجال في التحفيزية الجبائية اإلجراءات -1-3

 من الحد  مجال في االستثمار  لصالح تحفيزية جبائية  إجراءات  أي على القوانين، خالل من -صراحة 
 في البيئة حماية قانون  من76   المادة نص  لكن نجد في  البيئة )االستثمار األخضر(، وحماية التلوث 

 المالية، قانون  بموجب  تحدد  مركيةوج مالية حوافز من تستفيد    "دها:مفا والتي المستدامة التنمية  إطار
 أو  بإزالة ،تهامنتوجا  أو تهاصناعا  سياق في تسمح التي جهيزات الت تستورد  التي الصناعية المؤسسات 

تنص   .أشكاله" كل في التلوث  من والتقليص  الحراري، االحتباس اهرةظ تخفيف  من 77 المادة كما 
 الربح  في تخفيض  من  البيئة ترقية بأنشطة يقوم معنوي  أو طبيعي شخص  كل "يستفيد  ذاته  القانون 

 . 2المالية"  قانون  بموجب  التخفيض  هذا للضريبة، ويحدد  الخاضع

 
 بلقاید بكر أبو جامعة لعام،ا القانون في دكتوراه رسالة  ، الجزائر" في البيئة لحمایة القانونية "اآلليات یحي، وناس : 1

 .86، ص 2007 تلمسان،
 .550،  549ص ص  ، مرجع سبق ذكرهمحمد،  مسعودي مسعود، صدیقي:  2
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المادة       لسنة    11وبموجب  المالية  قانون  فإنه  2016من  السيارات  "،  قسيمة  في  الزيادة  من  تعفى 
تشجيع استعمال الوقود   لغرض   "المزودة بمحرك يسير بوقود غاز البترول المميع أو بوقود الغاز الطبيعي

   النظيف لحماية البيئة.
  غياب  في وذلك المطلوب  المستوى  إلى ترقى لم  الجزائر في للتلوث  المضادة الجباية أن غير    

 األدوات  تتميز أخرى  ةجه ومن ة،جه من مرعبة أرقام عن تكشف أن انه شأ من التي اإلحصاءات 
ا  تهمردودي كفاية  عدم إلى  باإلضافة تحفيزي، همن  ثرأك عقابي  بطابع الجزائر في المفروضة  الجبائية
 .الدولة موازنة في أخرى  أمور تغطية إلى افهوانصرا البيئية األضرار لتغطية
 : الحكومي اإلنفاق .2

 ال أنه إال األفراد  لدى بدعم العامة الموازنة من تمويل البيئة ويحظى البيئية، السياسة أدوات  إحدى وهو    
 حد األشكال التالية: كافيا ويأخذ أ يعتبر
الموارد  : الرئيسية البيئية البرامج على الحكومي اإلنفاق •  أساسا المخصصة االقتصادية وهي 

 :1رئيسية  بصورة وتشمل، الطبيعية الموارد  التلوث وحماية مكافحة لتدابير
 ؛ التنقية ومحطات  ير طه الت شبكات  إنجاز برامج -
 سهوب؛لل المتكامل الحواالستص األراضي وإصالح الغابات  تجديد  برنامج -
 في الكبرى  العمومية المؤسسات  امهمعظ في ايهتقتن  التي للتلوث  المضادة يزات جهالت برنامج -

 ؛ والصناعية القطاعات الطاقوية
 ؛ رغالمفا في احهطر و   النفايات  بجمع المتعلقة النفقات  -
 ؛ بالبيئة المتعلقة العمومية الصحة نفقات  -

           
 
 
 
 

 
 . 101، ص مرجع سبق ذكرهشراف براھيمي، : 1
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 المحلي  الناتج إجمالي من المئوية بالنسبة البيئة حماية نفقات (: 2-3) رقم الجدول

 الميادین 
 القترة  خالل السنوي  اإلجمالي المحلي  الناتج إلى اإلنفاق نسبة

1990-1980 2000-1990 

 0.34% 0.58 % المياه( ) والتنقية يرطهالت

 0.14% 0.37 % وبسهال و الغابات،  تجدید األراضي، إصالح

 0.15% 0.04 % الطاقة( للتلوث)الصناعة، مضادةال يزاتجهالت

 0.08% 0.06 % النفايات 

 0.05% 0.05 % الصحة

 0.08% 0.08 % الوكاالت  تسيير

 0.84% 1.18 % المجموع
 Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement , « Plan  المصدر:

National d’Action pour l’Environnement et le Développement Durable (PNAE- DD) » 

, janvier 2002,  p21. 
     
 االستثمارات  في الرئيسي القسط تشكل وب سهال األراضي،  المياه، الطبيعية الموارد  أن النتائج تبين    

 لم الموارد  وردهت فإن ذلك ومع الثانية، العشرية خالل محسوس انخفاض  حصول من الرغم على العمومية
 تسعيرة  غياب  بسبب  أخرى  بموارد  الدولة موارد  نضوب  من حصل ما تعويض  يتم لمو   عليه القضاء تمي

 نظرا أخرى  ةن جهم المستعملة المياه وصرف يرطهالت تكاليف كافة وتغطية ةن جهم الماء لموارد  مالئمة
 الموارد  لتسيير  يئةجر  سياسات  تحديد  فإن وعليه الطبيعية،  الموارد  حماية في السكان  تشرك سياسة لغياب 

 األراضي لحماية  المخصصة فالنفقات  ذلك تبين األرقام  ألن .وملح مستعجل أمر محكما تسييرا الطبيعية
 المياه وتنقية ير طهللت  منها والمخصصة  ، 62 %بنسبة  انخفضت  قد  وب سهال ئة تهي و  الغابات  وتجديد 

 البيئية للموارد  المالئم التسعير ستخداما ضرورة رظه ي مما  .الثانية العشرية خالل 41 %بنسبة  المستعملة
ه النفايا  تسيير يزال ال بينما   .االستعمال أو  الملكية حقوق  تحديد  إلى إضافة  في األطراف أفقر وت 

  دعم  مجال في البيئي د جهال ضعف أو  غياب  يعكس مما له، العام اإلنفاق دعم ناحية  من البيئية األنشطة 
 .المالية السياسة
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 لقد   المشاريع البيئية:  في لالستثمار االقتصادي اإلنعاش برنامج إطار في المخصصة النفقات •
 القصير المدى على اإلنعاش دعم  برنامج إطار في البيئة لحماية دج رمليا 30.8 مقدار تخصيص  تم
،  دج مليار 28.9 حوالي البيئة قطاعات  في االستثمار نال يث ح  ،(2004-2001)  طالمتوسو 
  :يوضح ذلك التالي الجدولو 

 االقتصادي اإلنعاش  برنامج ضمن البيئية القطاعات في االستثمارات (:حصة3-3رقم ) الجدول
(2001 -  2004)   

 البيان 
شبكات 

 المياه

 حماية
المناطق  

  بيةسهال

معالجة 
 النفايات 

صندوق  
مكافحة 

 التلوث 

تهيئة 
 اإلقليم

 التنوع 
 البيولوجي

 حفظ 
 المواقع
 األثرية

 اإلجمالي

 910 المبالغ
 دج

9 8.2 5.5 3 1.7 1.2 0.3 28.9 

 دراسة  المستدامة  التنمية لتحقيق  البيئي  التلوث أثار من  الحد في البيئية السياسات " دوربن ماضي قمير،  :المصدر
   .184ص ، 2012/ 2011الماجيستر، جامعة سطيف،  شهادة نيل متطلبات ضمن مقدمة تخرج مذكرة الجزائر"، حالة

 الجزائر فية البيئ حماية ل ية التنظيم : األدواتثانيا    

 نجاعة وفعالية مدى عن  للكشف  بالغة ميةأه البيئة، لحماية التشريعيو  اإلداري  التنظيم دراسة تكتسي     
 من إصدار مجموعة  تم اإلطار  هذا . وفي اتهوصيان البيئة  على الحفاظ  في الجزائرية البيئية تدخل اإلدارة

 هذا ،(...اإلقليم النفايات، قانون تهيئة تسيير قانون  وتثمينه، احلالس حماية قانون  المستحدثة ) القوانين
كما كانت  التي  القوانين  عن فضال  وطني طابع  ذات  إدارية أجهزة  إنشاء أخرى  جهة من تم موجودة، 

 ةالمسند  بالمهام للقيام المتطورة والتقنية المادية الوسائل لها ووفر والتنسيق والمتابعة بالمراقبة تتكفل ومحلي
 إليها. 
 : البيئة حماية مةمه على المركزية اإلدارة ياكلتناوب ه  .1

  ، قامت 1972  سنة  لم هو توكسب المنعقد  البيئة حول المتحدة األمم  لندوة الختامي اإلعالن مع تماشيا     
 للبيئة" الوطنية "اللجنةسمي بـ  156-74 رقم المرسوم بموجب  مركزي  إداري  ازجه أول بإحداث  الجزائر

 كما التلوث، أضرار من والوقاية الحياة، وظروف إطار وتحسين البيئية المشاكل في للنظر  1974 سنة  
  1983حدث بعد ذلك العديد من الوزرات قبل قانون  تست، لالبيئية للسياسة العامة الخطوط بوضع طلعت
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باعتباره والذي المشرع أصدره الذي األول المحوري  القانون  وبعده   بصورة لبيئةا مع يتعامل الجزائري، 
 سياسة تنفيذ  إلى" يهدف المركزية، ألنه اإلدارية زة جهاأل  ذهل هعم على مباشرة آثار من له  وما شمولية،

 1".البيئة لحماية وطنية
 :2والمحافظة عليها البيئة بحماية المكلفة الوطنية المؤسسات  ألهم عرض  يلي وفيما     
، 1984لسنة  الحكومي  التعديل إثر والغابات  الري  زارةبو  البيئة ألحقت : والغابات والبيئة الري  وزارة •
 البيئية لإلدارة استقرار  عن فعال تعبر أعمال في يترجم  لم أنه ، إال1988غاية   إلى اطهنشا استمر وقد 

 . اطهنشا في ووضوح
 للبحث  المنتدب  الوزير إلى البيئة حماية اممه أوكلت   والتكنولوجيا: البحث بوزارة البيئة إلحاق  •
الدراسات  جميع تطبيق ويتولى  ا،تهلحماي الالزمة والوسائل التدابير ويقترح يدرس  الذي كنولوجيا،والت

 .  ايهعل والمحافظة البيئة بحماية المرتبطة والبحوث 
 البحث  وزارة أدراج في طويلة البيئة مدة حماية  مةمه تعمر لم: التربية وزارة إلى البيئة تحويل •

 . الوطنية التربية وزارة إلى مرة أخرى  الهنق كسابقاتها، وتم والتكنولوجيا
 وزارة خالل من البيئة لدعم محاولة  :اإلداري  واإلصالح والبيئة المحلية والجماعات الداخلية وزارة •
 بهذه للقيام حهاما يرش والبشرية المادية القدرات  من تملكالتي    .الداخلية وزارة أحضان في اؤهإلقا تم قوية

 وجه.  أكمل على مهمةال
 مةبها مه  ألحقت  التي الوزارية ياكللهل تطور من عرضه تم ما خالل من  :ةللبيئ  الدولة  كتابة •

فإنه كان حماية  الذي غير إداري  ازجه ب أو متخصصة غير بإدارة أنيطت  هانوكأ دائما رظهي البيئة، 
. الوزارات  لفمخت بين البيئة  حماية مةمه هدتشه الذي التقاذف ذال هك يفسر ما  ذاوه به، أن تلحق ينبغي

البيئة،   حماية مةمهب فقط يضطلع خاص  إداري  از جه ب البيئة، قطاع بإفراد  المبادرة جاءت  أجل ذلك من
 . للبيئة الدولة كتابة إحداث  خالل من األولى التجربة ذهت هتجسد 
 البيئة حماية موضوع على الوزارية القطاعات  مختلف تناوب  أدى لقد : والبيئة اإلقليم يئةته وزارة •

 الذي أدى األمر ،عشريات  ثالث  طيلة نشاطها آثار وضوح وعدم المركزية البيئية استقرار اإلدارة عدم لىإ
 

 .11 ص ، ذكره  سبق مرجع یحي، وناس:  1
 .                               23-11ص ص  مرجع سبق ذكره،على المراجع: الجریدة الرسمية، وناس یحي،  باإلعتماد : 2

في القانون العام، جامعة  رسالة دكتوراه " الوسائل القانونية اإلداریة لحمایة البيئة في الجزائر "بن احمد عبد المنعم 

 . )بتصرف(148-142ص ،  2009 الجزائر،
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دفع    الطبيعية. األوساط تدهور وتيرة وتسارع والصناعي الحضري  التلوث  آثار تفاقم إلى  بالسلطات ما 
 موضوع مع متجانسة اصات اختص وزارة تدمج أو بالبيئة خاصة وزارة إيجاد  بضرورة  االقتناع إلى العامة
 البيئة تسمى بحماية خاصة وزارة إحداث  خالل الثاني من الخيار في االقتناع هذا ترجم وقد  البيئة حماية

 ." والبيئة اإلقليم تهيئة وزارة"
 الهجع والتي البيئية رة اهللظ المتشعب  الطابع إلى لعدم استقرار اإلدارة المركزية  وهري الج السبب  عود يو 

 بالتنسيق إال  ناجحا البيئة لحماية  تدخل أي اعتبار يمكن ال ومنه الوزارات، مختلف  بين م اقتسا محل
 وضعية ا هوملهأو  عائقين، لوجود  نظرا صعبا بات  التنسيق ذاه  أن إال الوزارات،  مختلف بين الفعال

 قليديةت وظائف تمارس بوزارة الملحقة مةمهال وضعية في دائما توجد  كانت   التي البيئة حماية مةمه
  التنسيق  عملية في يتمثل  الثاني والعائق ة،وهريج  غير ا نهبأ مةمهال ذهى هإل  تنظريجعلها   مما عريقة،

  بقية  على السمو من بنوع تتمتع أن ينبغي  مةمهال ذهبه تقوم التي الوزارة بأن تقتضي والتي اسهنف
 اختالف  على وزارة يأل يتحقق لم الذي موحد، الوضع تدخل برنامج فرض  من تتمكن حتى الوزارات 

 .تأسست  التي الحكومية التشكيالت 
أصبح قطاع البيئة تابعا لـ  ،2017في آخر تعديل حكومي عام : وزارة البيئة والطاقات المتجددة •

بعدما كان تحت قطاع الموارد المائية بينما الطاقات المتجددة تحت    "وزارة البيئة والطاقات المتجددة    "
 .1اشراف قطاع الطاقة 

 القانونية:  إلجراءاتا .2
 ال القانوني اإلطار هذا  أن إال البيئة، مجال في القوانين من العديد  الجزائرية القانونية التشريعات  تضم    

 وفي  انهيب  فيما متجانسة بالضرورة ليست  قطاعية تدابير رظهي بل البيئة لحماية وطنية إستراتجية يعكس
  اإلحاطة دفبه كانت   التي صدرت  القوانين  من العديد  أن ى إل اإلشارة مع متعاكسة، تكون  األحيان بعض 

 :2نشاطات. ومن بينها  أو تنظيم  لتحديد  أو واألضرار التلوث  أسباب  من والتمكن

 
المتجددة  : 1 والطاقات  البيئة  بالط   وزارة  إستراتيجية جدیدة خاصة  الموقع تكشف وضع  على  متاح  قریبا،  المتجددة  اقات 

 .20/09/2017، تاریخ االطالع:  http://www.mondeadm.comااللكتروني: 

    ص ،  2006، الجزائر الجامعية، المطبوعات دیوان ،  األمن" و البيئة اإلداریة القوانين "سلسلة  ، حجري فؤاد :   2

230 - 233. 

http://www.mondeadm.com/
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 تنفيذ  إلىف  ديهالذي    والمتعلق بحماية البيئة:  1983المؤرخ في فيفري    03-83القانون رقم   •
 كل من  ايه عل القضاء وتجنب   افهلطبيعية واستخالا الموارد  حماية خالل من البيئة لحماية وطنية سياسة

 ... اتهونوعي  المعيشة تحسين إطاره و مكافحتو  التلوث  أشكال من شكل
  ا:تهوإزال ا تهومراقب النفايات  بتسيير المتعلق ،  2001ديسمبر 12المؤرخ في    19/ 01القانون رقم   •

 على  مثال منه 02 المادة تنص  يث ح . اتهومعالج اتهومراقب  النفايات  تسيير ية كيف تحديد  إلى دفيهالذي 
 قابلة مواد  على الحصول من تمكن طريقة بكل أو اتهبرسكل  أو الهاستعما بإعادة النفايات  تثمينضرورة  

 ارهثاآو  النفايات  عن الناجمة باألخطار المواطنين وتحسيس إعالم، الطاقة الحصول أو االستعمال إلعادة
 .اضهتعوي  أو انهم والحد  األخطار ذهن هم  للوقاية تخذةالم التدابير  وكذلك والبيئة، الصحة على
 تنميته المستدامة:و   اإلقليم تهيئةب المتعلق ،2001  ديسمبر 12 في المؤرخ   20/ 01القانون رقم   •

هأحكا تحدد    من  والتي اإلقليم، يئةته ب المتعلقة واألدوات  ات يهالتوج 01 المادة وحسب  القانون  ذام 
  .ومستدامة منسجمة تنمية لوطنيا الفضاء تنمية ضمان اتهطبيع 
رقم   • في  03/10القانون  التنمية    إطار في  البيئة بحماية والمتعلق 2003 جويلية  19 المؤرخ 

وكذا   البيئة تسيير اعد و قة و اسياألس المبادئ تحديد  على،  مثال   1منه  02 المادة تنص  حيث   :المستدامة
... نقاء األكثر التكنولوجيا استعمال ب   المتوفرة، يةالطبيع للموارد  العقالني  اإليكولوجي االستعمال ترقية

 وتنمية اجتماعية تنمية بين التوفيق ذلك خالل من تسعى أن: " الجزائر إلى منه أيضا  04 المادة تشيرو 
 واألجيال الحاضرة األجيال حاجات  تلبية تضمن تنمية إطار في البيئية الجوانب  مراعاة مع اقتصادية 

 .  " مستمرة و شاملة تنمية لتحقيق البيئي لبعد ا إدراج أي المستقبلية
  :انهم األخرى التي نذكر القوانين من العديد  إلى إضافة

 ؛للسياحة المستدامة بالتنمية المتعلق 17/02/2003المؤرخ في  03/11القانون رقم   •
   ةالتنمي إطار في الجبلية المناطق بحماية المتعلق  23/07/2004المؤرخ في    04/03القانون رقم   •

 ؛المستدامة
في  04/09 رقم   القانون   • التنمية   إطار في المتجددة بالطاقات  المتعلق  08/2004/ 14  المؤرخ 

 ؛المستدامة
 

 ص  ،43  العدد،  2003  سنة یونيو  20ل الموافق  1424عام األول جمادى  20الجزائریة، للجمهوریة الرسمية الجریدة  : 1

09. 
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رقم   • في    07/05القانون     اته وتنمي الخضراء المساحات  بحماية المتعلق  13/05/2007المؤرخ 
 .المستدامة
 :1منها  نذكر والتي زائرالج قبل من عليها المصادق الدولية االتفاقيات  باإلضافة إلى

 خ؛ المنا تغير نأبش  اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية  •
 . األوزون  طبقة حماية اتفاقية •
  كما  الدولية، االتفاقيات  من بالعديد  مرتبطة  الجزائر في  البيئية التشريعات  أن يتضح  اإلطار  هذا وفي    

 تكييف على تعمل كما البيئة، على للحفاظ وليالد  المستوى  على تقنينه يتم بما دائم اهتمام لها الجزائر أن
 .االتفاقيات  لهذه وفقا الداخلية قوانينها

 البيئي  الوعي ترقية في الجمعوية  الحركة دورثالثا:       

اا     البيئي بنشر لجزائرهتمت   أوساط في البيئي الوعي  نشر يكون  فقد  البيئة، لحماية كأداة  الوعي 
 السلطات  قدرةو   إرادة ودعم  البيئية الترتيبات  تنفيذ  في النقائص  يال بمعالجةكف الجزائري، المدني المجتمع
 وتحقيق البيئة  حماية  في  فعالة بصورة مةاهالمس وبالتالي  البيئي  مجال التشريع  في  التقدم على العمومية

   المستدامة. التنمية
مرحلةلذلك       في  خاصة  كبيرا،  تطورا  الجزائر  في  الجمعوية  الحركة  التي    عرفت  الليبرالية  التوجهات 

، وما يؤكد 1989من دستور    40بتكريس حرية إنشاء الجمعيات على أنها حرية أساسية في المادة    بدأت 
من    هذا المعتمدة  الوطنية  الجمعيات  عدد  انتقال  الق  167هو  صدور  قبل  إلى 2  31-90نون  اجمعية 

سنة    962 وطنية  المع2011جمعية  المحلية  الجمعيات  عدد  أما  من  ،  سنة    30000تمدة  جمعية 
 . 2011جمعية سنة  77367، ليبلغ 2001سنة   57000، ليقارب 1989

الجمعيات البيئية التي تنشط في مجال حماية البيئة هي األخرى لها نصيبها، حيث بلغ    وفيما يخص     
المعتمدة   الوطنية  البيئية  الجمعيات  مجموع    32عدد  من  سنة    962جمعية  وطنية  ،  2011جمعية 

 
 جامعة منشورات، العامة" السياسات تحليل علم إلى مدخل الجزائر في للبيئة العامة السياسة تحليل"النور، عبد ناجي : 1

 )بتصرف(. ، 126 -120، ص 2008/2009، عنابة، مختار باجي

المادة األولى، ، العدد  ،  "1990دیسمبر    4یتعلق بالجمعيات الصادر بتاریخ    31-90قانون رقم  "ال  الجریدة الرسمية ،  : 2

 .1990دیسمبر  4، الصادرة في 53
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مجموع    917و من  محلية  االتصال    جمعية.  77361جمعية  مديرية  حسب  البيئية  الجمعيات  وتتوزع 
جمعية تنشط في مجال    337يلي: "    كما  2007لسنة    اإلقليموالتوعية والتربية البيئية بوزارة البيئة وتهيئة  

الجنوب، وفي جمعية في    62في الهضاب العليا و    85جمعية على مستوى الشمال و    190البيئة منها  
الوسط   الشرقي    102شمال  الشمال  وفي  الغربي    50جمعية،  الشمال  وفي  أما   38جمعية  جمعية، 
 .1جمعية  13الجنوب الكبير 

خالل       أن    أننالحظ    اإلحصائيات من  إذ  الجغرافي،  انتشارها  حيث  من  كبيرين  وتباينا  تفاوتا  هناك 
الكبرى وتتناقص كلما اتجهنا نحو الهضاب العليا  أغلبها يتمركز في المناطق الحضرية خاصة في المدن  

دورها   تؤدي  مدنية  تنظيمات  دون تشكيل  يحول  الذي  التقليدي  الوالء  على  وهذا مؤشر  الكبير،  والجنوب 
بقاءها، وتضمن  يتمثل المطروح والمشكل بفعالية  هتقدم الذي العمل نوعية في أيضا  الجمعيات،   ذهه 

ي  ف انهم المطلوب  للدور افهمه  عدم  ،انهبي  فيما التنسيق  كعدم  ذاتية مامتعددة إ ألسباب  يرجع ربما والذي
 طابع  ذو امهمعظ أن باعتبار خارجية والتخصص، التكوين نقص  أو المادية الوسائل قلة أو المجال ذاه

 من  أخرى  ميادين في التدخل على اتهقدرا من قلل مما والتحسيس، االتصال في نشاطه ينحصر محلي
 .ميدانية مشاريع شكل  على دعمال تقديم خالل
الجزائر حوالي    2014وفي سنة        الجمعيات في  الوطنية والمحلية    120000بلغ عدد  بين  جمعية 

التي تنشط في مجاالت مختلفة، منها جمعيات تنشط في مجال حماية البيئة، ولعل من أهم األدوار التي 
 يلي: تقوم بها الجمعيات البيئية ما 

المباشر  • الرأي  المساهمة  وإبداء  المساعدة  خالل  من  البيئية  القرارات  صنع  في  البيئية  للجمعيات  ة 
 ؛ لمشاركة وفق ما ينص عليه القانون وا

التقارير   • إعداد  خالل  من  وذلك  البيئية  القرارات  في صنع  البيئية  للجمعيات  المباشرة  غير  المساهمة 
البيئة،   بحماية  المتعلقة  واالستراتيجيات  ناقصة  ال  والتيوالدراسات  اليوميةزالت  الممارسات   في 

 .الجزائرب
 ؛ الدور التحسيسي للجمعيات البيئية من خالل حث المواطنين على استخدام الطرق التي تحمي البيئة •

 
السياسية، كلية  مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم " تحليل السياسات العامة البيئية في الجزائر"،ساسي غبغوب،  : 1

 . 162، ص 03العلوم السياسية واإلعالم، جامعة الجزائر
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بامتثالها أمام القضاء وممارسة حقوق الطرف المدني بسبب   • البيئة وذلك  الدور القضائي للجمعيات 
 را بمصالح أعضائها الفردية والجماعية... وقائع لها عالقة بهدف الجمعية وتلحق ضر 

 نذكر خارجها، أو الجزائر داخل سواء البيئة على الحفاظ في دور لها كان التي الجمعيات  ومن    
 الجمهورية رئيس نشاطاتها ودعم ، 2002 سنة أنشأت  دولية جمعية وهي   "العالم صحاري "    جمعية

  المجلس  لدى دائم كمالحظ الجمعية هذه قبول تم وقد  ،الفترةفي تلك    الجزائري  البيئة رئاستها وزير  تولىو 
وهنا لألمم واالجتماعي  االقتصادي   الجزائري  القرار صانع يوليه الذي االهتمام مدى يظهر المتحدة، 

  أو  الداخلي توى المس على سواء المجال  هذا في للمساهمة بالجمعيات  اهتمامه على البيئة، وكذلك للحفاظ
  .1الخارجي

 والتكوين التعليم برامج  في البيئة إدراج: رابعا

  التربية بدور بالغا اهتماما بالبيئة المكلفة السلطات  أولت  البيئي الوعي نشر في الفعال ارهلدو  نظرا    
 : 2والتكوين وذلك من خالل 

وزارة   قامت  ،حيث  2002 نوفمبر  2 في رسميا  ي الجزائر  الدراسي  النظام في البيئي  التعليم  إدخال  •
وزارة   مع عقد  بإبرام  2002 أفريل في البيئة مجال في التربية  تدعيم برنامج ضمن والبيئة  اإلقليم ةيئته

 من واليات  7 في تطبيقه يتم البيئية، التربية مجال في مشترك عمل مخطط لإلنشاء الوطنية التربية
ثم  فترة البرنامج اهذ   شمل  فقد  ولإلشارة التربوية المؤسسات  كافة على المستقبل في تعميمه القطر 

العام  تجريبية   39 ابتدائية، مدرسة 71تربوية مؤسسة  131 على  2002/2003   الدراسي خالل 
 وإنما بذاتها، قائمة دراسية مادة الجزائرية التعليم مناهج  في البيئية التربية تشكل وال ثانوية. 31 و كماليةإ

 تساعد  بيئية مفاهيم  وتعالج وناتها ومك بالبيئة تتصل التي المواد  بعض  ضمن تربوي مدمج نشاط هي
 الجغرافيا، الطبيعية، العلوم مثل: الدولي المستوى  وعلى محليائمة  القا  البيئية  المشكالت  فهم على

إعطاء فالبد  ، الخ...اإلسالمية التربية الفيزياء،  المناهج إعداد  عند  الجانب  لهذا الالزمة المكانة من 
 .الدراسية األطوار جميع في التعليمية

 
 . 457ص ،  2005،في الجزائر البيئة ومستقبل حالة حول تقریر والسياحة، والبيئة اإلقليم تهيئة وزارة : 1

2  
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 ني،مهال مع وزارة التكوين مماثل عقد  بإبرام 2003 جانفي   في  البيئةو   اإلقليم يئةته  وزارة قامت  •
متخصصةمهال للتكوين جديدة فروع  وفتح  ة جه من البيئة وم فهم إدخال بغرض  ذلكو   مجال في  ني 

 .البيئة حماية
  08 تتناول والتي   ، "دنيا الغزالة " اإلعالنات  سلسلة الجزائري  للتلفزيون  البيئية التربية برنامج •

 على  المحافظة  البحر، تلوث   المحيط، تلوث   البيئة، قطار: كاألتي وهي لإلعالنات  مختلفة سلسالت 
األكياس التنوع  األوزون، طبقة ،الطبيعة تعليمي،  نهم دفلها كان الهمجم وفي السوداء البيولوجي،  ا 
 خالل والبيئة من اإلقليم يئةته وزارة يهعل تشرف برنامج وة وه البيئ حماية بضرورة وإعالمي إرشادي

البيولوجي مديرية،  البيئي والوعي االتصال مديرية،  مديريات  ثالث   مديرية،  الطبيعي والوسط  التنوع 
   .والدراسات  التخطيط

 
 المشاريع البيئية في الجزائر لتموي  : آلياتمطلب الثانيال       

تمويل مخت     توفير مصادر  الجزائر على  بين  عملت  التوفيق  إلى  البيئة، وتهدف  إلى حماية  لفة ترمي 
الملوثات  وتقليص  الطبيعية،  للموارد  والمستديم  الرشيد  واالستعمال  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية 

 خارجي. منها ماهو والمخاطر التي تهدد الصحة العامة وتختلف هذه المصادر منها ماهو داخلي و 

    :والمشاريع البيئية لألنشطة الداخلي : التمويلأوال

تنوعت  و  ، القطاع هذا إيرادات  جوانب  تعدد  تبين نواحي عدة من  البيئي القطاع  مالية تناول يمكن    لقد 
طابق لمبدأ الملوث الدافع القائل:  بإعداد نظام تمويل م تسمحلفي الجزائر،  مصادر تمويل المشاريع البيئية  

 وتنقسم إلى:  "من يلوث يدفع"

 : العامة نفقاتية البيئة من خالل التمويل أنشطة حما .1
البيئة نسب جد ضعيفة ضم     الموجهة لحماية  النفقات  الثتعرف  العامة في سنوات  الميزانية  ات  انينمن 

من    0.84%، لتنخفض النسبة إلى  PIBمن الناتج المحلي الخام    %  1.18والتي كانت تمثل ما يقارب  
الخام المحلي  الفترة  PIB   الناتج  بـ  1990/2000في  المقدر  االنخفاض  هذا  ويفسر  لألزمة   29%، 
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. 1االقتصادية التي مرت بها البالد في سنوات التسعينات والتي عرفت فيها الميزانية العامة نهجا تقشفيا 
 : على النحو التالي 1996سنة  ايةنه لقد كانت الحصيلة المالية للهيئة المكلفة بالبيئة، تتوزع فيو 

 .رمليون دينا 128 تقدر بـ  ميزانية التسيير -
 . %)20بمعدل استهالك قدره )مليون دينار  119تقدر بـ  ميزانية التجهيز  -

  أن  نجد  وزارية، دائرة كل حسب  والمقسمة ، 2002لعام للدولة التسيير نفقات  ميزانية  إلى بالرجوعو   
 الميزانية فإن والبيئة اإلقليم تهيئة لوزارة وبالنسبة (15.9%) بنسبة  الدفاع وزارة  إلى تعود  األكبر النسبة

 0.04 %تتعدى ال وبنسبة ، 2001 عام في دج  مليون  397 مبلغ تتعد  لم إذ  متواضعة تبقى المعتمدة
 دج مليون  523 مبلغ 2002 عام الميزانية  هذه تتعد  لم  كما للتسيير، المخصصة الميزانية  مجموع من 

 من0.05% بنسبة  دج، يون مل 611 حوالي إلى 2004 عام  في لتصل ، % 0.05 تتعدى ال بنسبة
 بقية مع البيئة قطاع ميزانية مقارنة يبين التالي البياني الرسمو   .2004 لعام   التسيير ميزانية  مجموع

 . 2014 لسنة القطاعات 
 2014لسنة  القطاعات بقية مع البيئةوزارة  ميزانية بين مقارنة یبين بياني رسم (:1-3الشكل رقم )

 
 . 01ة بناءا على الملحق رقم من إعداد الطالب المصدر:

السابق من      خاصة    القطاعات  ببقية مقارنة  البيئة لقطاع  المخصصة الميزانيات  تواضع تبيني الشكل 
العمرانية  ب  ملحقةنها  وأ التهيئة   تمارس بوزارة الملحقة مةمهال وضعية في دائما توجد  كانت   التيو وزارة 

 
مجلة   "،-ية في الجزائردراسة لنموذج الجبایة البيئ  -"دور الجبایة في حمایة البيئة من أشكال التلوث: بن عزة محمد،   1

 . 438، ص2013، دیسمبر 03دراسات جبائية، العدد 
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فإ ة،وهريج غير انهبأ  مةمهال ذههى  إل تنظريجعلها   مما  عريقة، تقليدية وظائف عتمادات  اال ن  وبالتالي 
لقطاع البيئة  وعليه يتضح ضعف تمويل الميزانية العامة للدولة ، المخصصة للبيئة تكاد تكون غير موجودة

   (.2017-2011)  للقطاع المخصصة الميزانيات  تطور التالي يبين البياني والرسم ة.موالتنمية المستدا

 ( 2017  -2011) فترةفي الالبيئة   وزارةل المخصصةميزانية التسيير  تطور (:2-3الشكل رقم )

 
 . 02المصدر: من إعداد الطالبة بناءا على الملحق رقم

كانت حي  ،تذبذب  في  البيئة لقطاع المخصصة الميزانيات  أن يتضح البياني الرسم هذا حسب      ث 
 بعد ذلك  رتفعلتتزارة التهيئة العمرانية،  ، وهذا ألنها كانت ملحقة بو 2015و   2011مابين سنة    منخفضة

، إال أنه ال يعني تحسن االعتمادات الموجهة لقطاع البيئة وذلك لتغير وجهة البيئة وإلحاقها  2016سنة  
عن  انخفاض ميزانية قطاع البيئة  ، إال أنه يالحظ رغم  2017سنة    لتتراجع بعد ذلك  ،الموارد المائية  بوزارة

السابقة   وذلك    بر نعت فهي  السنوات  ما  نوعا  األخرى ال األحسن  الوزرات  عن  المائية"   ستقالليتها    "الموارد 
القول   وعليه،  مؤخرا  الخاصة العمليات  إنجاح قصد  الالزم التمويل من يستفد  لم القطاع هذا إنيمكن 

 .فعالية  بكل البيئية العامة السياسة وتنفيذ  التلوث  بمكافحة

 : الجزائر في لمشاريع البيئيةا تمويلفي تها اهمومس البيئية الجباية .2

في حماية البيئة، من خالل    ح سياسة الدولةة على تعبئة الموارد المالية لنجاتعتبر الجباية البيئية قادر    
الالزمة   العلمية  واألبحاث  االستثمارات  تمويل  نحو  االيرادات  تلك  استخدامها توجيه  أو  التلوث،  لمكافحة 

بالنسب المالية  االيرادات  استهالك لزيادة  في  الكفاءة  ذات  االنتاجية  التقنيات  لتطوير  البيئية  للوكاالت  ة 
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للبيئة.الطاقة   تلويثا  األقل  خاصة طرحا    والمواد  والجزائر  والعربية  األوروبية  الدول  من  العديد  تنبت  وقد 
 مفاده جعل الجباية أحسن وسيلة معاصرة لحماية البيئة. 

الذي اعتمدته الجزائر، فقد تم إقرار مجموعة من الضرائب    الجبائي األخضر  اإلصالحوتبعا لمسار      
والماء،   الهواء  تلوث  وخاصة  التلوث،  أنواع  لمختلف  حد  لوضع  كمحاولة  البيئية  تجسيد والرسوم  أن  إال 

الجباية البيئية كأداة اقتصادية لم يتم إال خالل السنوات القليلة الماضية، حيث تم استحداث عدة ترتيبات  
راض هذه الرسوم تفصيال  تعإسوقد تم  ،2003،  2001، 2000الل قوانين المالية للسنوات جبائية من خ

 :1وذلك لمساهمتها بشكل مباشر أو غير مباشر في في مضمون الجباية البيئية،  
ة حجم من التقليل •   والتبذير  واإلنتاج الثروة، مصادر على واذ االستح نحو والتسابق الصراع وحد 

 ؛ البيئية واإلمكانات  وارد للم  المحدود ال درلهوا
  من  ايهتحتو  التي الكنوز إتالف دون  ومجدية دفةوها  منظمة بكيفية الطبيعة، عناصر مع التعامل •

 ؛الخ...المياه والمعادن
والتحويل  والقطع، والحفريات، واالحتراق كالتلوث  بالبيئة، المضرة رواهالظ  إحداث  عن التوقف •

 ؛الخ...والنفايات 
النظام    لصحة  أو اإليكولوجية، لالستدامة  علميا دقيقة كمية مقاييس لتوفير كثف،والم المتواصل العمل •

االيكولوجية   المجاالت  ضمن معقولة بدرجة متوازنا، عنصر البيئية االستدامة تظل كي البيئي،
 ؛واالجتماعية واالقتصادية

 ؛ نيعقال  بشكل الهواستغال افهاستنزا من قلل مما البيئية، الموارد  التقييم إعادة •
 ؛ الدافع الملوث  بمبدأ المعروف العالمي المبدأ تجسيد  البيئية الجباية تعتبر •
 الضرر على تأسيس كون  البيئية، األضرار ةجهلموا والمالية االقتصادية الحلول أفضل بين من تعتبر •

 .الخطأ فكرة

 
 الوطني الملتقى اقتصادیاً"، واستدامته البيئي النظام وحدة  حفظ "إستراتيجية الدین، عز ومطاطحة لحسن لوشن:   1

 ، 2008 نوفمبر 11زائر، الج سكيكدة، 1955 أوت 20 المستدامة، جامعة التنمية وأثره على البيئي االقتصاد حول الخامس

 .10 ص



للمشاريع البيئية ودورها في تحقيق التنمية   ةالمصغر قروض دراسة مقارنة ال :الفصــــــــــل الثـــالث
   المستدامة في الجزائر وإمارة دبي

 

 
114 

 

عمليات   يلتمو  على التلوث، وإزالة للبيئة  الوطني الصندوق  عمل خالل من البيئية الجباية مساه ت •
للمنشآت  المشتركة العمليات  لتمويل الموجه ودعم  النظيفة، للتكنولوجيات  المدمجة االستثمار تشجيع

 التلوث. إزالة أجل من
 : 2002م عا من   ءوالجدول التالي يوضح تطور تحصيل الرسوم البيئية ابتدا       

 2008إلى  2000من سنة   (: المبالغ االجمالية المحصلة من الرسوم البيئية4-3الجدول رقم )
 %نسبة التغير  التحصيل ) مليون دینار(  السنوات

2000 113.904 - 

2001 198.067 73.889 

2002 1139.073 475.094 

2003 1469.619 29.018 

2004 1366.822  (06.0964 ) 

2005 1311.539 (04.044 ) 

2006 1909.326 45.57 

2007 2360.7 23.364 

2008 2570.366 08.88 

مذكرة تخرج   "،-دراسة حالة الجزائر-"مساهمة الجبایة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة، عبد الباقي محمدالمصدر: 

 .147ص  ، 2009/2010مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في علوم التسيير،جامعة الجزائر، 

المفروض      البيئية  الرسوم  الجدول، أن تحصيل  الملوثة  ويالحظ من  للبيئة، قد عرف  ة على األنشطة 
انتقل التحصيل من    2002تطورا كبيرا عام     198.067وذلك نتيجة إلعادة تثمين هذه الرسوم، حيث 

إلى ما يقارب   2002و    2001بين سنتي    مليون دينار، الذي تضاعف  1139.073مليون دج إلى  
، ليرجع مرة أخرى  2005و    2004خمس مرات، غير أن هذا التحصيل عرف انخفاض خالل سنتي  

  .2008إلى غاية  2006إلى التزايد منذ 
والمالحظ أن حصيلة الرسوم البيئية في الجزائر لم تخصص كلها لحماية البيئة ومكافحة التلوث، إذ      

و  %75تم تخصيص   التلوث،  وإزالة  للبيئة  الوطني  للصندوق  البلديات   %25منها  بين  المتبقية موزعة 
الع الخاصة  والخزينة  أو  الصناعية  النفايات  بالتشجيع على عدم تخزين  الخاص  للرسم  بالنسبة  وأما  امة، 

ملزمة   العامة  والخزينة  البلديات  بأن  يوضح  لم  القانون  أن  نجد  العالج،  بأنشطة  المرتبطة  النفايات  وكذا 
غير موجه  من حصتها في مجال مكافحة التلوث، كما أن الرسم المطبق على الوقود    %25بإنفاق نسبة  
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من حصيلة الجباية المحصل عليها من هذا الرسم موجهة إلى   %50بيئية، ذلك أن    ألغراض بصورة كلية 
 الصندوق الوطني للطرقات والطرقات السريعة، أي لمجال ال يتعلق بمكافحة التلوث وحماية البيئة. 

إبعاد الرسوم البيئية عن أهدافها ويؤدي هذا االنفاق لوعاء الجباية البيئية في غير المجال البيئي إلى      
الحقيقية المتمثلة في حماية البيئة، وتقليص الموارد المالية لمكافحة التلوث وإضعاف االستثمار في مجال  
محاربة التلوث، مما يتولد عنه الحاجة إلى فرض رسوم بيئية جديدة، ويؤدي هذا الوضع بدوره إلى تضخم  

 نمية االقتصادية.  الرسوم البيئية مما يعيق تحقيق الت
ألنها       للمجتمع  االجتماعي  الوضع  على  سلبا  تؤثر  الجزائر  في  المعتمدة  البيئية  الرسوم  هذه  أن  كما 

تعتبر زيادة في تكلفة االنتاج والتي تؤثر بدورها على األسعار، باالضافة إلى أن كيفية تحصيل وتوزيع  
وصر  تجميع  لطريقة  واضح  تصور  تبين  ال  البيئية  ومنه  الرسوم  القادمة،  األجيال  لخدمة  االعتمادات  ف 

 تظل فكرة الموازنة بين األجيال في استغالل الموارد الطبيعية مجرد فكرة نظرية.
أو   ينبغي إصالحها  والتي  النقائص  يشوبها جملة من  الجزائر  البيئية في  الرسوم  بأن  القول  يمكن  وعليه 

لجباية البيئية، وتتمثل هذه النقائص في اختالل وعدم  إعادة النظر فيها من أجل تفعيل الطابع التحفيزي ل
لهذه  ونتيجة  البيئية،  الجباية  حصيلة  توزيع  أهداف  وضوح  وعدم  البيئية  للرسوم  الحقيقي  الدافع  تحديد 

لذا ولتحقيق الموازنة بين حماية   األسباب فإنها تفقد أثرها التحفيزي، مما يستدعي إيجاد مرونة في تطبيقها.
ة المصالح االجتماعية للمستهلك، وجب تخصيص عائدات هذه الرسوم على مجاالت محددة البيئة وحماي

الرسوم  بعض  بتحويل  يتعلق  آخر  أسلوب  اعتماد  يمكن  كما  االجتماعي،  والضمان  والتعليم  كالصحة 
 المفروضة على المواد االستهالكية إلى رسوم بيئية عوض فرض رسوم بيئية جديدة.

ا     اإلجراءات  عن  األداء أما  حسن  عقود  البيئية،  الجباية  بخصوص  الجزائر  وضعتها  التي  لتحفيزية 
البيئي التي لجأت وزارة تهيئة االقليم والبيئة إلبرامها مع كل مؤسسة ملوثة على انفراد، مراعاة للظروف 

والتقنية الخاصة بكل مؤسسة، بغية وضع برامج تأهيل مالئمة لكل مؤسسة مقابل حصولها على    المالية
ضمن   المؤسسات  هذه  تلوث  نسب  تخفيض  إلى  خاللها  من  تهدف  الوزراة  من  وفنية  مالية  مساعدات 
المتعلقة   االتفاقية  باألحكام  التزمت  التي  المؤسسة  أن  المراقبة  بعد  تبين  فإنه  العقد،  في  المحددة  اآلجال 

مال، أما في حالة  بتخفيض التلوث ونفذت جميع التزامات العقد فإنها تحصل على الدعم المتفق عليه كا
عدم امتثالها لألحكام االتفاقية فإن الوزارة تلجأ إلى تخفيض الدعم إو إنهاء عقد حسن األداء البيئي ووقف 
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عقد حسن أداء بيئي مع    40المساعدات المالية واللجوء إلى األسلوب الردعي، وفي هذا اإلطار تم إبرام  
مجمع الصناعي للورق والسيليلوز، المؤسسة الوطنية مجموعة من المؤسسات من بينها أسميال، أسبات، ال

للبطاريات، إال أن حداثة هذا الشكل من الدعم الممنوح للمؤسسات الملوثة ال يسمح بتقدير مدى مرونة  
يعتبر هدرا  التلوث فإن االتفاق  لم يستطع تخفيض  إذا  أنه  الدافع، كما  الملوث  لمبدأ  الوزارة في تطبيقها 

ها اتسمت بالسرية، من خالل منع نشر واطالع الغير على هذه العقود، رغم أن الوزارة  للمال العام، كما أن
ملزمة بنشرها وال تنحصر الشفافية في مجرد ذلك، بل ينبغي أن تتعداها إلى تقديم معلومات وبيانات دورية  

 عن مدى التزام طرفي العقد بتنفيذ التزاماتهما المتعلقة بتطبيق التدابير البيئية. 
 

 :البيئة بحماية المتعلقة المالية صنادیقال .3

 عن  ذلك، على تشرف زةجهأ استحداث  تم البيئية للبرامج التنفيذ  انهم  يعاني التي النقائص  ظل في    
 وهذه المستدامة التنمية تحقيق قصد  البيئة  لحماية الوطنية السياسة لتنفيذ  المالية الصناديق طريق

 :1هي  الصناديق
 التلوث: إزالة و  يئةللب الوطني الصندوق   •
للبيئة   الوطني الصندوق ) 19922 لسنة  المالية قانون  بمقتضى للخزينة تخصيص  حساب  شكل  في أسس

 النشاطات  تغطية بهدف األموال لتجميع وسيلة هو وإنما البيئة لحماية  أدوات  ينشئ ال وهو ،سابقا(
 النشاطات  على الرسم من الموارد  ىعل الحصول يتم حيث  بالبيئة  المكلفة الوزارة  فيه وتتصرف البيئية،
والتعويضات  الوطنية والتبرعات  المتنوعة،  والهبات  الغرامات  وحصيلة والخطيرة الملوثة  بعنوان والدولية 

 التلوث  مراقبة نشاط في  فتتمثل المصاريف  يخص  فيما  أما التلوث، لمحاربة الموجهة المصاريف
 المنفعة ذات  للجمعيات  اإلعانات  والتعليم،  والتوعية ماإلعال  المستعجلة، والبحوث، التدخالت  والدراسات 

 العامة.
 ومن التلوث، وإزالة للبيئة  الوطني الصندوق   إلى 2001 التكميلي المالية قانون  خالل من حول  وقد     
 إزالة أعمال تمويل في المساهمة :السابقة  المهام إلى إضافة وهذا الجديدة صيغته في الصندوق  هذا مهام

 
 .  176-174ص مرجع سبق ذكره، بن ماضي قمير،  : 1
في    25- 91رقم قانونال "،  الرسمية  الجریدة : 2   ،   1992لعام المالية  قانون المتضمن" 1991 دیسمبر 18المؤرخ 

 199 .  ،ص 1991 دیسمبر 18بتاریخ  الصادر، 65عددال
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 إلى القائمة التجهيزات  تحويل   وأعمال الصلبة( )النفايات  الحضري  التلوث  وإزالة لصناعيا التلوث 
 العرضي.  التلوث  في حاالت  العاجلة بالتدخالت  المتعلقة بالنفقات  التكفل في ويساهم نظيفة، تكنولوجيات 

هإ       كونه  من رأكث والمنتظمة الظرفية المساعدات  لتوزيع بوظيفة مزود  ازجه يعتبر  الصندوق  ذان 
 نراه ال  الوضع في العمل يستلزم ذكره سبق مما. بالدنا  في الصحيحة التنمية عجلة  لدفع إستراتيجية ركيزة
 من صندوق   نوع من اكبر فعالية ذات  مالية مؤسسة ليصبح الحقا وتطويره يكلته ة ه وإعاد  تنشيطه، على
 الحالي شكله  في  ابه المسموح  اريفالمص أنواع على زيادة يتطلب  كما االقتصاد، شؤون  في التدخل شانه

.  التلوث   وتقليص  البيئة مجال في االستثمار ألغراض  المحلية والجماعات  للمؤسسات  قروضا يمنح أن
 على الرسوم تقويم إعادة بسبب  2001 سنة منذ  ملحوظا  تقدما الصندوق  عرف فقد  بالمداخيل يتعلق فيماو 

 حوالي يجلب  2002 عام  في أسس الذي  الملوث  قود الو  على الرسم وخاصة والخطيرة الملوثة األنشطة
 .1الرسوم إجمالي من85%  

والتي     التلوث  وإزالة  للبيئة  الوطني  الصندوق  إلى  منها  يعود جزء  التي  الرسوم  تلخيص مجمل  ويمكن 
 في الجدول التالي: تعتبر من بين أهم ايرادات الصندوق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .340 - 339ص ،بق ذكرهس مرجع ،  2005البيئة ومستقبل حالة حول تقریر : 1
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 ء منها إلى الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث (: الرسوم التي يعود جز 5-3الجدول رقم )

 . 340، ص  2005في الجزائر، ، تقرير حول حالة ومستقبل البيئة وزارة تهيئة االقليم والبيئة والسياحةالمصدر: 

  2002لسنة   المالية قانون  في والواردة البيئية الرسوم على المستحدثة التعديالت  فإن اإلطار ذاي هوف    
هإعاد  برنامج سياق  ضمن  رجتند  والتي  واحد   آن في ونشيطة  مرنة مالية أداة  ليصبح  الصندوق  يكلة ة 

 المالي  المخصص  على عالوة التلوث  وإزالة للبيئة الوطني للصندوق  جديدة موارد  توفير على ستعمل
 طوريت أن ينبغي أنه ذلك، من مأه . دينار( ماليير 3) االقتصادي اإلنعاش مخطط إطار في إياه الممنوح

 لتمويل والقروض  االعتمادات  منح خالل )من بيئية باستثمارات  القيام على قادرة مستقلة مالية مؤسسة إلى
 . فعال و ناجع نحو على ( البيئة الصديقة المشاريع
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 ب:الجنو  مناطق لتنمية الخاص الصندوق  •
  2001   سنة إال ولالمفع جاري  يصبح لم أنه إال ، 1998في إنشاؤه تم الصندوق   ن هذاأ بالرغم من

 تمويل  اعتمد  وقد  عمله، بطريقة المتعلق التنظيمي اإلطار تحديد  بعد  والبيئة اإلقليم يئةته  وزارة بواسطة
 .2% إلى اعهرف تم حيث  2002 سنة حتى السنوية البترولية الجباية موارد  من 1% نسبة على الصندوق 

هذاإنشا من الغاية إن     هيالصندو  ء   المناطق داخل التنمية مجال في لتأخيرات ا بعالج التكفل ق 
 شروط تحسين إلى دفيه عامة بصورة و البالد، وشمال جنوب  بين التنمية فجوة تخفيف دفبه الجنوبية،

 الصندوق  طرف من ابه  المتكفل المحلية التنمية ببرامج المعني اإلقليم المناطق ذهبه السكان وإطار معيشة
 منطقة في  تقع واليات  10 من بلدية  90   على إضافة  الجنوب  في موجودة انهم  13 والية،   23  يضم 

  المبالغ ،2002 و 2001 سنتي الصندوق  طرف من الممنوحة القروض  مبلغ وصل فقد  ول.ولإلشارةسهال
  مليار 34,744 قدره إجمالي بملغ أي دج، مليار14,723 و  دج مليار: 20,021 التوالي على التالية

 المخصص  البرنامج  شكل  حيث  للسكان، واالجتماعية االقتصادية الحاجات  مجاالت  مختلف تمس  دج
 يرطهالت الصحي، الصرف شبكة بإنجاز أساسا تتعلق  المبلغ، إجمالي من10%   نسبة البيئية   للمسائل

 عمليات  إلى إضافة مراقبة  مفارغ إنجاز والتصحر، الحرائق المياه، ارتفاع مكافحة ،المستعملة  للمياه
 .البيولوجي التنوع وحماية تشجير
  :والمناطق الشاطئية الساحل لحماية الوطني الصندوق  •

 خالل  من التنظيمي عمله  إطار إعداد  يتم أن وينتظر ،2003 ـل المالية قانون  بموجب  الصندوق  اھذ  أنشأ
 والمناطق الساحل حماية ميدان في تطبيقية وبحوث  دراسات  تمويل فهي األساسية مهمها أن عن التشريع،

 وإزالة مكافحة  أعمال تمويل  الساحلية، السياحية  للمواقع االعتبار لرد  التخصص  دراسات  مويلت الشاطئية، 
 في االستعجالية  بالتدخالت  المتعلقة النفقات  فيھمة  المسا والشواطئ، الساحل وتثمين حماية التلوث،
يتم الخاصة  الرسوم ناتج من كنسبة إيراداته وتحدد   .البحري  التلوث  حوادث  حاالت   في ا يدهتحد  والتي 
 أخرى  موارد  إلى إضافة البحر(، بمياه الكيماوية المواد  تفريغ )على  وغرامات   أتاوى  المالية، قوانين

 والدولية(. الوطنية والتبرعات  ات لهبا الدولة، موازنة )تخصيصات 
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 : لإلقليم المستدامة التنميةو  يئةته لل الوطني الصندوق  •
هوتتعل النشاطات، تموقع على ومساعدات  يماإلقل ةيئته عالوات  منح على العمل همهمت  األخيرة  ذهق 

 المرتبطة الميادين في اتهترقي يراد  مناطق في دائمة شغل مناصب  10 األقل على  تخلق مؤسسات  بإنشاء
 المحددة المناطق نفس في دائمة شغل مناصب  5 األقل على تخلق مؤسسات  إنشاء اإلنتاجية، بالنشاطات 

 إلى  إضافة طب( آلي، إعالم الجديدة، االتصال األعلى )تقنيات  الصنف من الخدمات  ميادين في سابقا
 وتتعلق  ا،تهترقي يراد  مناطق تجاه الشمال مناطق من  الهنق خالل من النشاطات  تموقع تغيير على العمل

هي طر  من  المنجزة والبحوث  بالدراسات  اإلقليم يئةته عالوات   دراسات   مكاتب  أو بحثية اكلهي  ئات،ف 
 يخص   فيما خاصة الحضرية،  األنسجة يكلةة هإعاد  عمليات  أو مشاريع اإلقليم، يئةته  مجال في تنشط

 .ومتطورة جديدة تكنولوجيات  على تعتمد  التي االقتصادية المشاريع للساحل، المحاذية المناطق
 العليا:  ضابلهل االقتصادية بالتنمية الخاص الصندوق  •

البترولية، إيرادات  حصيلة من 3% بنسبة مولي ،2004لسنة  المالية قانون  بموجب  إنشاؤه تم  الجباية 
 العليا ضاب لها انهم تستفيد  أن يجب  والتي يزات جهوالت القاعدية ياكللهل التنمية وتسريع تعزيز إلى دفيهو 

 من ابه المتكفل  العمومية يزات جه الت لتمويالت  مكمال يعتبر حيث  لالستثمارات، جذبا أكثر الهجع بغرض 
 مشاريع إنجاز في الصندوق  ماه يس  أن يجب  المتواجدة، المالية للترتيبات  وكتكملة  .ةالدول موازنة طرف
للطرق،   القاعدية ياكللها المياه، وتحويل تسخير مشاريع خاصة العليا، ضاب لها  مناطق في بنيوية

 التماسك دعم الفالحية، التنمية مشاريع االتصاالت، الجوي، النقل  الحديدية،  بالسكك النقل ومشاريع
 .الجديدة المدن وإنجاز الحضري 

 اإلعالم أعمال خالل من العليا ضاب لها مناطق تنمية اقتصادية، نشاطات  خلق على يعمل كما    
  أو   ترقية الجيدة، المعرفة إلى تهدف خاصة بحث  وأعمال  تنموية أو استكشافية دراسات  إنجاز والتحسيس،

 .لألوساط فاعلة تثمين إعادة
 :االقتصادي اإلنعاش دعم مجبرنا خالل من التمويل .4

من   المزيد  وتوفير تطوير في الوطني  االقتصادي اإلنعاش  لدعم الثالثي  البرنامج  وتنفيذ  وضع  ساهم 
مليار دوالر للبرنامج، أو    7.5حيث تم رصد    (2004  -2002)  ببرنامج سواء الالزمة التحتية الهياكل
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 الوسط لحماية األهمية هذه البرامج وأولت  (2009-2005)االقتصادي  اإلنعاشالبرنامج التكميلي لدعم 
  :1يلي  فيما تلخيصها يمكن العمرانية، والتهيئة البيئة بحماية تتعلق مشروعا 799 تسجيل تم حيث  البيئي،
 ؛ السهبية السهول من هكتار مليون  2.5 حوالي حماية -
 ؛ هكتار 60000 حوالي مساحة شملت  رعوية ألغراض  الزراعة -
 ؛ماء طةنق 330 و بئر 180 حفر -
 ؛للرياح مضادة حواجز كلم 1100 وإقامة هكتار 13000 تشجير -
 ؛ والريفية الجبلية والطرقات  المسالك من كلم 2360 وتهيئة شق -
 . الصلبة النفايات  لدفن مراكز 10 و  عمومية مفارغ 10 تهيئة -

 التمويل المصغر:   .5
البنوك    في اآلونة  أتاحت بعض  باستحداثها وكالت مصغر األخيرة  القليلة ة  والدولة    الفرصة لدعم األفراد 

ال في  بيئية، مثل  فرصهم  لتمويل مشاريع  المصغرة  بالقروض  التمويل، عن طريق تزويدهم  حصول على 
 ي. وهذا ما سنفصل فيه في مطلبنا اآلت منشآت الطاقة الشمسية ومحطات إعادة تدوير النفايات...

 البيئية  والمشاريع لألنشطة الخارجي : التمويلثانيا
إن ارتفاع تكاليف تمويل مشاريع حماية البيئة )البيئية( استدعى ضرورة البحث عن مصادر للتمويل      

الوطني   المخطط  تنفيذ  انطالق  حول  دولي  مؤتمر  انعقد  حيث  حدث،  ما  بالفعل  وهذا  الخارجي،  البيئي 
بالجزائر العاصمة يومي   بفندق األوراسي  البيئية والتنمية المستدامة،    2006جوان    18و    17لألنشطة 

الصندوق العربي ، FEMصندوق البيئة العالمي  شارك فيه العديد من البنوك والصناديق الدولية من بينها:
واالجتماعية االقتصادية  العربي،  FADES  للتنمية  النقد  للتنمية  ،  FMA  صندوق  العالمي  الصندوق 

الدولي،  FIDA  الفالحية لالستثمار،  البنك  األوروبي  للتنمية    البنك،  BEIالبنك  البنك ،  BADاالفريقي 
 . BIDاالسالمي للتنمية 

اإلطار     هذا  المشاريع العديد  في الشروع تم وفي   في والمتمثلة التقنية المساعدة  بواسطة البيئية من 
 الصناعي، التلوث  مراقبة مليون دوالر، بهدف 78 بحوالي والمقدرة العالمي البنك قبل من المقدمة المنح

 
1 : Conseil National Economique et Social," Bilan de  Programme de Soutien de la Relance  

Economique", 2009, p18. 
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قدر بمبلغ مشاريع 08 بتمويل العالمي البيئة صندوق  قام كما  قام كما دوالر، مليون  15 ـب  إجمالي 
 وهذا دوالر، مليون  20 حواليب  مؤسسة ألربعين ومالية  تقنية مساعدات  بتوفير األطراف المتعدد  الصندوق 

 ألجل والمالية، التقنية الميادين في اإلنمائي المتحدة األمم برنامج ومساهمة النظيفة التقنيات  إحالل بهدف
 مسؤول أكد البيئة.  كما   حماية مجال في المبرمة االتفاقيات  تطبيق ودعم البيئية التربوية القدرات  توطيد 

 ولقد  الجزائر،  مع  تعاونها لتعزيز  مستعدة هيئته أن  لالستثمار  األوروبي بالبنك المتوسطية  البلدان قسم
 متعلقة لمشاريع  2001سنة   المتوسط يض األب البحر  حوض  في تمويالته من  34% البنك هذا كرس

  1997ي  سنت  في للجزائر األوروبي  البنك منحها التي القروض  مجموع إلى  وإضافة البيئة. بحماية
 تعير هيئته أن واالجتماعية  االقتصاديةللتنمية  العربي الصندوق  ممثل أورو أكد  مليون  733 بـ 2001و

 االنعكاس ذات  األنشطة  كل دعم منح خالل من  البيئة يةلحما الرامية المشاريع لكل متزايدا اهتماما
 .1إنجازات  عدة لتمويل للجزائر دوالر مليار 5.1 ومنح البيئة، على اإليجابي

 المشاريع بتمويل  (PNUD)للتنمية   المتحدة األمم وبرنامج للبيئة العالمي الصندوق   في حين قام    
 مختلف بين العلمي التعاون  مع تأمين المتحدة األمم برنامج رإطا في البيئية البرامج وتنسيق عالميا البيئية

التخطيط مقترحات  وتقديم البيئة  إدارة مجال في النصح تقديم قصد  العالم بقاع  البعيد  البيئي حول 
 البرنامج حيث قدم  المستدامة، التنمية إطار  في البيئية منظوماتها  إصالح تريد  دولة ألي المدى والمتوسط

 اإلجراءات المؤسساتية تدعيم لمشروع اإلجمالية الكلفة في كمساهمة دوالر  900000 بمبلغ هبة للجزائر
 ماليين سبعة للبيئة العالمي الصندوق  قدم كما البيئة، حالة حول المعلومات  لجمع نظام وتكوين والمخابر،

 كلفتها مشاريع قدرت   8ل الصندوق  مو  كما للقالة الوطنية الحظيرة لفائدة كهبة بيئية مشاريع لتمويل دوالر
 المحافظة على مجال في النوعية الشراكة أهمية تظهر  وهنا الصناعي، التلوث  لمراقبة دوالر مليون  78 ـب

  .الحديثة والتكنولوجيا الهبات  من االستفادة  من تتيحه المتقدمة بما الدول مع وخاصة البيئة
سنة       استفادت  البيئة  2012كما  مجال  في  تنشط  جمعيات  مصغرة    ست  تمويالت  من  بالجزائر 
العالمي للبيئة التابع لبرنامج األمم المتحدة  المندرجة في إطار البرنامج الممول برعاية الصندوق ريعها  لمشا

 
، "  -دراسة حالة الجزائر-"تحليل اآلثار االقتصادیة للمشكالت البيئية في ظل التنمية المستدامة  عبد القادر عوینان،    : 1

 .175-165، ص 2008مذكرة ماجستير، جامعة سعد دحلب، 
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للتنمية، تعرب عن إلتزام الصندوق العالمي للبيئة على تطوير دور المجتمع المدني في مجال حماية البيئة  
   .1والوطني والعالمي الجهوي المستوى  على  في إنجاز مشاريع مشاركتهوتشجيع 

 بلدان عدة مع والخبرات  المعلومات  وتبادل الدولي للتعاون  موسعة   برامج وفق ثنائية  اتفاقيات  وهناك    
 إلى إضافة  تونس، إفريقيا، جنوب  األردن، إيران، مصر،،  اليابان بلجيكا  فرنسا، ايطاليا، ألمانيا، منها

 للدول الشمال دول تقدمها  التي التنموية  المساعدات  أيضا اإلطار هذا في لويدخ  روروبي.األ االتحاد 
 الحفاظ مجال في الثنائي والتعاون  العالمي الصعيد  على البيئية التهديدات  حجم من  التقليل بهدف النامية

 ايابقض التكفل  مجال في الواسعة بخبراتها  المعروفة الدول مع  النوعية  الشراكة  عن والبحث  البيئة على
 في للمشاريع البيئية   الخارجي  التمويل  جوانب  أهم تفصيل  ويمكن والسويد،  ألمانيا،هولندا،كندا ومنها  البيئة 

 :2التالية  العناصر
  مع: الثنائية الشراكة •

 التقني التعاون  ديوان  بتنفيذها ويتكفل (G.T.Z) البلدين بين التقني االتفاق على التوقيع وتم  :ألمانيا -
 التسيير وكذا الطبيعية الموارد  تسيير على التركيز  فيه  تم  ،1999نوفمبر 10 بتاريخ  األلماني 
 الملوث  مبدأ الوقاية، مبدأ :التالية للمبادئ وفقا البيئية للموارد  الفعالة واإلدارة الصلبة للنفايات  العقالني

 . التثمين أولوية مبدأ الجوار، مبدأ الدافع،
 بيئية.  مشاريع أربع لتمويل للجزائر أورو ماليين 7 بـ تقدر مساعدة قدمت  إيطاليا: -
البلدان  اقترحت  :والسويد وسويسرا النمسا  -  الحلول من سلسلة من تستفيد  الجزائر جعل هذه 

 الصناعية للنفايات  مشروعا 2000 سنة منذ  سويسرا ووضعت ث.  مجال التلو  في العالية التكنولوجية
 .القاعدي الهيكل بهذا سيتكفل الذي القانوني يخص الكيان فيما ظهرت  الصعوبات  أن غير بالبليدة،
 :األورومتوسطية الشراكة إطار في البيئي التعاون  •

 الثنائي أو اإلقليمي إما بالتعاون  وذلك البعض، لبعضهما مكملتين بصفتين األورومتوسطية الشراكة ظهرت 
 : 3نذكر  برامجهما بين ومن

 
 على الموقع االكتروني:  ،2012، تمویل مشاریع بيئية جدیدة :1

 http://localhost/aps-ouest/spip.php?article1329 Aps-Sud-Infos    
 148 . ص ،مرجع سبق ذكرهعبد القادر عوینان، :  2
  -1995  التعاون من سنوات المتوسط،عشر األبيض البحر منطقة في المستدامة ةوالتنمي "البيئةاألوروبي،   المجلس  : 3

 .10-09 ص ، 2005لوكسمبورغ  "، 2005
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 االستثمار  وبنك األوروبية المفوضية ية ويضمالبيئ الفنية للمساعدة المتوسط األبيض  البحر برنامج -
 العالمي، البنك رئاسة  تحت  وسويسرا فنلندا دول  للبيئة، المتحدة األمم برنامج ،العالمي البنك،  األوروبي

 البيئي الوضع تقييم  منها المشاريع من عددا وأدار  ، 1991في  بدايته منذ  مراحل بأربع البرنامج مر
 .الخ...الصلبة النفايات  وإدارة تدهوره تكلفة وخفض 

 من نقاط والمكونة مراسلين شبكة خالل من المدى ويعمل والطويل القصير البيئي العمل برنامج -
 الشريكة.  والبلدان األوروبي االتحاد  في األعضاء الدول في البرنامج لتنفيذ  االتصال

 التالي:نلخصها في الجدول  الجزائر منها استفادت  التي المشاريع بين ومن  
 البيئية  للمشاريع األوروبي (:التمويل 6-3رقم ) جدولال

 المدة -تاريخ البدء  إجمالي التكلفة  البلدان المعنية موضوع المشروع  عنوان المشروع

تطوير المناطق  
المحمية البحرية  

 والساحلية 

تقوية المحافظة على اإلدارة  
المستدامة للتنوع البيولوجي  

 البحري والساحلي 

تونس، المغرب،  
لجزائر، سوريا، ا

مالطا، قبرص،  
 إسرائيل 

أورو   2191169المجموع 
مساهمة المجموعة األوروبية 

 أورو  1748374

01/02/2002 
 شهرا  36

برنامج الضخ  
 الضوئي للمياه 

نظام ضخ وتنقية المياه بالطاقة  
الشمسية المنتجة بواسطة  

 PVالخاليا الضوئية 

اسبانيا، المغرب،  
تونس، الجزائر،  

 فرنسا 

أورو   2935769موع المج
مساهمة المجموعة األوروبية 

 أورو  2291013

22/12/2001 
 شهرا  48

إدارة النفايات 
 الصلبة

المستدامة   اإلدارةممارسات  
المتكاملة للنفايات من خالل  

القانونية   واألطرتقوية السياسة 
والمؤسساتية ، خيارات التمويل  

 واالسترجاع ومشاركة الخواص 

تونس، المغرب،  
ئر، مصر، الجزا

 األردن ، فلسطين 

أورو   6000000المجموع 
مساهمة المجموعة االوروبية 

 أورو  5000000

01/03/2002 
 شهرا  48

التعاون  من سنوات المتوسط،عشر  األبيض البحر منطقة في المستدامة والتنمية "البيئةالمجلس االوروبي،  المصدر:

 .11ص.2005لوكسمبورغ   "، 2005 -1995

 :1االتحاد األوروبي والبيئة و  اإلقليمبين وزارة تهيئة  التعاون البيئي •
واالتحاد    الجزائر  بين  للتعاون  الجديد  البرنامج  العاصمة  بالجزائر  حماية    األوروبي عرض  سياسة  لدعم 

ويندرج هذا    .2017  -  2014التغيرات المناخية آلفاق    ثارآالبيئة وتحقيق التنمية المستدامة ومكافحة  

 
بالجزائر:   1 المستدامة  التنمية  البيئة وتحقيق  االوروبي لحمایة  الجزائر واالتحاد  بين  للتعاون  الجدید  البرنامج  ،  عرض 

 .4/5/2017، تاریخ االطالع:   https://www.djazairess.com/aps/3338، على الموقع االكتروني:  2013

https://www.djazairess.com/aps/3338
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لعصرنة تسيير الموارد    األوروبيالثاني من نوعه بعد البرنامج الذي خصصه االتحاد    البرنامج الذي يعد 
مليون    34ـ  لتجسيد هذا البرنامج غالف مالي يقدر ب  األوروبيوقد خصص االتحاد    المائية في الجزائر.

لجزائر  با  األوروبيورئيس عمليات التعاون للوفد    األولعملية بيئية كما أوضح المستشار    24أورو يشمل  
ورو كانت لدعم نشاطات قطاع البيئة والهيئات التابعة له في  أمليون    24"باولو مارتينس"، حيث    السيد 

 ."مليون أورو للمرافقة التقنية وتكوين العنصر البشري  10حين تم توجيه 
البرنامج إلى "مرافقة       البيئة وتطبيقها لحماية    اإلصالحات وعامة يهدف هذا  التنوع  الجارية في مجال 

النفايات   تسيير  وتحسين عملية  التلوث  للنهوض   إلىالبيولوجي ومكافحة  نموذجي  تطبيق مشروع  جانب 
تيبازة ( وفق المقاييس  بوضعية الشريط الساحلي لواليات منطقة الشمال ) الجزائر العاصمة، بومرداس، 

والبيئة من بين أهداف هذا   قليماإلومن جهته أكد مدير البرنامج ومستشار وزيرة تهيئة  ."المعمول بها دوليا
بدعم الشراكة مع كل القطاعات المعنية من    األخضرتحقيق سياسة االقتصاد    "العمل على  أيضاالمسعى  

ين مدونة المهن لتكوين العنصر البشري في سارد المائية وكذا قطاع العمل لتحبينها الفالحة المناجم المو 
 ".األخضرمجال تحقيق االقتصاد 

خالل سكما       من  البيئة  حماية  إستراتيجية  تنفيذ  عمليات  في  الجزائري  الجانب  األوربي  االتحاد  يرافق 
"تشخيص القدرة على التحليل والمتابعة لدى مختلف المؤسسات والشفافية المالية في تسيير الموارد المالية 

وستساهم .  ."يئيةالموضوعة تحت تصرف القطاع إضافة إلى تحسيس األطراف الفاعلة حول المسائل الب
افحة آثار التغيرات المناخية  الجزائر لتجسيد برنامج التعاون لدعم سياسة الحفاظ على التنوع البيولوجي ومك 

لعام    اإلستراتيجيةين  سوتح للبيئة  بـ  غ 2002الوطنية  يقدر  رمزي  مالي  قابل  أ مليون    20الف  ورو 
 .يئة بطريقة ايجابيةللتعويض في حالة ما إذا تم تجسيد مشاريع الحفاظ على الب

 الجزائرفي  تمويل المشاريع البيئةفي  الوكاالت الوطنية للقرض المصغراسهام   :ثالثالمطلب ال

لمشاكل المتعلقة بنقص النظافة ووجود األوساخ، بدأت تشكل ظاهرة مقلقة في األوساط الحضرية  إن ا   
هذا المجال وتتخلى أكثر فأكثر عن    وشبه الحضرية عبر ربوع الوطن، فبعض البلديات تواجه صعوبة في 

واجب تنظيف المحيط، فالنفايات المنزلية ال تجمع بشكل منتظم من طرف مصالح التنظيف لألحياء من  
جهة، والمواطنون يرمون نفاياتهم في أي مكان من جهة أخرى، لذلك فقدت أحياؤنا نظافتها وجمالها ولم  

القروض المصغرة  أداة فعالة حتى مع أفقر الفقراء من  ما أن  وب  تعد الجزائر بيضاء كما كانت عليه سابقا.
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للحياة،   الكرامة وإعطاء معنى  تحقيق  التم  أهمومن  أجل  إلى مواجهة  صيغ  الهادفة  المصغر  مشكلة  ويل 
توجيه هذا النوع من القروض نحو  فإنه كان من األجدر  إلى تحقيق العدالة االجتماعية،  باإلضافة،  التشغيل

ظرا لما أولته  نوهي تحقيق التوازن البيئي. و   األخيرةتحقق لنا الثالثية  هدف لحماية البيئة  ريع تإنشاء مشا
أجهزة مختلفة وهيئات دعم ومرافقة    بالغة لهذا النوع من التمويل فقد لجأت إلى استحداث  أهميةالجزائر من 

(، ANDIية االستثمار )(، الوكالة الوطنية لترقANSEJمن بينها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب )
 (،...الخ.ANGEMالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر )

 لقرض المصغر  إطار برنامج ا المتدخلون في أوال:     

نظرا للمخاطر المرتبطة بتمويل المشاريع المصغرة ومن بينها البيئية في الجزائر، فقد اضطلعت بهذا     
صندوق الضمان، هيئات حكومية مدعومة من طرف الدولة أو  التمويل باإلضافة إلى المقترض والبنك و 

أشبه  ذلك  فكان  فوائد  بدون  التمويل  على  الهيئات  هذه  اعتمدت  كما  نظارتها،  تحت  تعمل  حكومية  شبه 
بصيغة القرض الحسن، ومن بين المتدخلون في هذا التمويل على سبيل المثال ال الحصر: وكالة التنمية  

الوط الوكالة  لما  االجتماعية،  وهذا  الشباب.  وتشغيل  لدعم  الوطنية  الوكالة  المصغر،  القرض  لتسيير  نية 
 خاصة مشروع الجزائر البيضاء. و ساهمت به في تمويل المشاريع البيئية 

 : ADSوكالة التنمية االجتماعية   .1

اإل     سياسة  إطار  في  سنة  أنشئت  االجتماعية  للسياسة  الجذري  حكومي  1996صالح  هيكل  وهي   ،
بق جتماعية، تقع  امرن وشفاف لشبكة    دارية ومالية لضمان تسييرإاستقاللية  إانون خاص يكفل له  مزود 

ة العملية في  ـتحت سلطة رئيس الحكومة ووصاية الوزارة المكلفة بالنشاط االجتماعي فيما يخص المتابع
لبرامج ترمي في ، وذلك بإشرافها على تجسيد مجموعة من ا1ة الفقر والبطالة واإلقصاء االجتماعي ـمحارب

 مجملها إلى:
 ترقية واختيار وتمويل )بصفة كاملة أو جزئية( عن طريق اإلعانة أو وسيلة مالئمة أخرى؛  -
 لصالح التنمية االجتماعية؛ تدخالت لصالح الطبقات المحرومة و الالنشاطات و  -

 
 ADS : Agence de développement social . 

 المتضمن إنشاء وكالة التنمية االجتماعية.  ،1996جوان  29المؤرخ في  232 -96المرسوم التنفيذي رقم  : 1
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ف لليد متميزة باستعمال مكثتماعية و اجو   اقتصادية إكل مشاريع األشغال أو الخدمات ذات منفعة   -
 العاملة؛

 النشاطات الخاصة بتطوير المؤسسات المصغرة العاملة؛ -
 ستعادة البعد االجتماعي للدولة على مستوى القاعدة؛إ -
و  - المالية  المساعدات  كل  وجمع  دولية( طلب  أو  كانت  )وطنية  واإلعانات  بالوصية  الهبات 

 الضرورية لتجسيد مهمتها االجتماعية؛ 
 لمدني باشتراك الحركة الجمعوية.وضع شراكة مثمرة مع المجتمع ا -
 إنشاء عالقات تعاون مع المؤسسات األجنبية )الممثلة لشركاء المغتربين(.  -

والموقع من طرف كل من    2005أكتوبر    10المؤرخ في    (2042)  وبناءا على أحكام المنشور رقم    
مدير العام لوكالة التنمية  المدير العام للتضامن الوطني على مستوى وزارة التشغيل والتضامن الوطني وال

( االجتماعية  التنمية  وكالة  كلفت  أشغال  ADSاالجتماعية،  لجهاز  التابعة  العمليات  بتمويل  بالتكفل   )
األحياء   في  البيئة  بتحسين  الخاص  الجانب  من خالل  العاملة  لليد  المكثف  لالستعمال  العمومية  المنفعة 

 ر البيضاء''.الفقيرة حسب اإلجراءات المتعلقة بمشروع "الجزائ
 ANGEM  الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر  .2

( الذي سمح آنذاك ADSبعدما كان جهاز القرض المصغر تحت إشراف وكالة التنمية االجتماعية )    
من   أكثر  تتوخاه    15000بإنشاء  كانت  الذي  النجاح  يعرف  لم  أنه  إال  القطاعات  مختلف  في  نشاط 

للفئات المهمشة، ويعود ذلك إلى ضعف السلطات العمومية في سبيل مح اربة الفقر وخلق فرص العمل 
إنجازها  ومتابعة  المشاريع  إنشاء  أثناء مراحل  المرافقة  الدولي 1عملية  الملتقى  تبين  من خالل  ما  . ومع 

حول موضوع "تجربة القرض المصغر في الجزائر" وبناء على مجموعة    2002الذي نظم في ديسمبر  
مة خالل هذا التجمع الذي ضم عددا معتبرا من الخبراء في مجال التمويل المصغر،  من التوصيات المقد 

  22المؤرخ في    14-04  تم إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بموجب المرسوم التنفيذي رقم
كهيئة ذات طابع خاص يتابع نشاطها وزير التشغيل والتضامن الوطني، مهمتها تطبيق  ،  20042جانفي  

 
  :ANGEM : Agence Nationale de Gestion du Micro-Crédit. 

 . www. Angem.dzالموقع الرسمي للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، متاح على الرابط   :  1
 .2004،  سنة 06، العدد 2004جانفي  22المؤرخ في  14-04المرسوم التنفيذي رقم  ،الجریدة الرسمية:   2
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بالتمويل  الس الفردية  المبادرات  أصحاب  تدعيم  طريق  عن  والفقر  البطالة  محاربة  مجال  في  الدولة  ياسة 
بقروض مصغرة وتقديم الدعم واالستشارة والمرافقة للمبادرين وضمان المتابعة إلنجاح المشاريع المجسدة، 

ل، ويشمل ذلك المرأة الماكثة  والدعم موجه لفئة البطالين أو الذين لديهم عمل غير دائم والذين ليس لهم دخ
بالبيت والتي تريد القيام بنشاط منزلي يضمن لها مدخوال، وبالنسبة لصيغة التمويل فإنها موزعة إلى قرض 
من الوكالة بدون فوائد وقرض بنكي بفوائد مخفضة ومساهمة مالية شخصية من المستفيد، وتنظيم الوكالة  

التنسيقيات الوالئية موجودة في كل والية إلى جانب ممثل    يتركز على مديرية عامة وفروع جهوية تسمى
ووكاالت   هيئات  باقي  مع  بالتنسيق  هياكلها  على  الوكالة  وتعتمد  المرافق،  ويسمى  دائرة  كل  في  الوكالة 
التشغيل وإشراك جمعيات من المجتمع الديني من أجل الوصول إلى أكبر عدد من المبادرات وذلك بتنظيم  

 سيسية وباالحتكاك المباشر، بالفئات التي يقصدها الجهاز. حمالت إعالمية وتح
ــين      ــة بـ ــدمها الوكالـ ــي تقـ ــروض التـ ــراوح القـ ــى 50000تتـ ــاريع  40000دج إلـ ــداث مشـ ــة إلحـ دج موجهـ

  ســنةتــرة تتــراوح بــين ســنة و خمســين مــواد أوليــة يــتم تســديدها علــى فأنشــطة جديــدة القتنــاء عتــاد صــغير و و 
دج بمســاهمة شخصــية  100.000كلفــة المشــروع الــذي ال يتجــاوز مــن  %97إلــى  %95تقــدر بنســبة و 

مــن معــدالت الفائــدة التجاريــة  20الــى  10بمعــدالت فائــدة مخفضــة مــن و  % 5إلــى  3تقــدر نســبتها مــن 
 400.000مـن كلفـة المشـروع إلـى غايـة  % 70المطبقة منت طرف البنوك التجارية و تقدر القروض بــ 

دج موجهـــة لشـــراء مـــواد أوليـــة بالنســـبة للـــذين لـــديهم نشـــاط قـــائم  30.000دج وقـــروض أخـــرى ال تتجـــاوز 
جــل تغطيــة أعهــا  والمرافقــة النجــاز أنشــطتهم ومــن ويملكــون عتــادا ويــتم دعــم المســتفيدين مــن القــروض بأنوا 

المخــاطرة قامــت الدولــة بإنشــاء صــندوق الضــمان المشــترك للقــروض المصــغرة يــتم االنخــراط فيــه مــن قبــل 
إلـى  19465 قد بلغ عدد القروض الموزعةمنت القرض البنكي و  %0.5 ـشتراك يقدر بالمستفيدين بدفع ا

مليون دينار جزائري بنسبة  66.8 مليون دينار جزائري  استرجع منها 132مبلغ   01/02/2007غاية   
50.6% .  

 والجدول الموالي يختصر لنا أنماط التمويل المتاحة حسب آخر التعديالت كما يلي:    
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 (: أنماط التمويل المعتمدة من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر 7-3الجدول رقم )      

 نمط التمويل قيمة المشروع 
المساهمة  
 الشخصية 

القرض  
 البنكي 

سلفة  
 الوكالة 

 نسبة الفائدة 

ال تتجاوز 
 دج  100000

 - 100% - %00 شراء مواد أولية 

ال تتجاوز 
 دج  250000

شراء مواد أولية  
 اليات الجنوب()و 

00% - 100% - 

ال تتجاوز 
 دج  1000000

انشاء مشروع  
 مصغر

01% 70% %29 
من النسبة التجارية  5%

 )الجنوب والهضاب(
انشاء مشروع  

 مصغر
1% 70% 29% 

من النسبة التجارية   20%
 )باقي مناطق الوطن( 

 ر كالة الوطنية لتسيير القرض المصغالو المصدر:

 (:ANSEJ)شغيل الشباب الوكالة الوطنية لدعم وت .3
التنفيذي رقم       المؤرخ في    296-96تم إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بموجب المرسوم 
، وهي هيئة وطنية ذات طابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، 1996سبتمبر    08

) إنشاء و/    من خالل إنشاء المقاوالت   وتسعى لتشجيع كل الصيغ المؤدية إلنعاش قطاع التشغيل الشبابي
باإلضافة إلى ترقية ونشر الفكر المقاوالتي، ومنح  ،  أو توسيع مؤسسات مصغرة إلنتاج السلع والخدمات (

المرافقة، ولها عدة فروع والئية وضعت تحت وصاية   إعانات مالية  وامتيازات جبائية خالل كل مراحل 
 .1وزير التشغيل بمتابعة العملية لمختلف أنشطتها رئيس الحكومة في بادئ األمر، ثم كلف 

، وحاليا هي تابعة لوزارة  2006ألحقت بوزارة التشغيل والتضامن الوطني خالل السداسي الثاني لسنة      
الوكالة  لسير  المنظمة  واألسس  العام  القانوني  اإلطار  حدد  وقد  االجتماعي،  والضمان  والتشغيل  العمل 

 . 1996شريعية التي تم نشرها ابتداء من سنة  ضمن سلسلة من النصوص الت

 
غ 1 العــيد  حميداتو،  الناصر  محمد  الصغيرة    ـــــربـي،:  المؤسسات  تطویر  في  المقاولتية  المرافقة  هيئات  "اسهامات 

ملتقى الوطني حول إستراتيجيات التنظيم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، الوالمتوسطة في الجزائر"  

 .6-5، ص  2012أفریل  19-18جامعة قاصدي مرباح ورقـلة،  یومي 
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تم إدخال تعديل على جهاز دعم تشغيل الشباب وهذا تماشيا مع معطيات المرحلة   2003في سبتمبر      
أجريت  التي  التعديالت  بين  ومن  المصغرة،  للمؤسسات  االقتصادية  األهمية  فرض  الذي  والواقع  الجديدة 

ي عمله هي مشاركة الشباب البطال في هذا الجهاز حيث تم رفع  على الجهاز وكان لها األثر الكبير ف 
مليون دينار كحد أقصى، التخفيض من نسبة المساهمة    10مليون دينار إلى    4  مستوى االستثمار من

لتلك اإلجراءات في  10%و    %5الشخصية على   الفعلي  التطبيق  المشاريع، وكان  التوسع في  ، تمويل 
 .2004جانفي 

فرعا موزعة على كافة التراب الوطني، األمر الذي أمدها بوجود قوي    53لة شبكة تحوي  تتضمن الوكا    
وعمل جواري لصالح إنشاء مؤسسات مصغرة، سمح لها بالتقرب أكثر من الشباب المستثمر على حسب 

 اإلمكانيات المحلية. ولهذا تتولى الوكالة المهام التالية: 
 المشاريع في إطار تطبيق مشاريعهم االستثمارية؛ تدعم وتقدم االستشارة وترافق الشباب ذو -
 تسير وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما تخصيصات الصندوق الوطني لتشغيل الشباب؛ -
 تبليغ الشباب ذوي المشاريع الذين ترشح مشاريعهم لالستفادة من القروض بمختلف اإلعانات؛  -
 حرص على احترام بنود دفاتر الشروط؛تقوم بمتابعة االستثمارات التي أنجزها الشباب مع ال -
 تشجيع كل أشكال التدابير األخرى الرامية إلى ترقية تشغيل الشباب. -

   
 .والجدول التالي يبين صيغ تمويل مختلف المشاريع المصغرة لهذه الوكالة 
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 بابالمعتمدة من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الش أنماط التمويل(:  8-3الجدول رقم )

 صنف المقاول  قيمة المشروع 
المساهمة  
 الشخصية

القرض 
 البنكي

سلفة 
 الوكالة 

 نسبة الفائدة

دج  50000من 
 دج 100000إلى 

حامل لشهادة أو وثيقة معادلة 
معترف بها و/ أو الذي ینجز  

 نشاطه في منطقة خاصة
 ) مناطق خاصة ( 10% - 97% 3%

 اطق () بقية المن %20 - %95 %5 األصناف األخرى 

دج  100000من 
 دج 400000إلى 

حامل لشهادة أو وثيقة معادلة 
معترف بها و/أو الذي ینجز  

 نشاطه في منطقة خاصة.
 ) مناطق خاصة ( 10% 27% 70% 3%

 ) بقية المناطق ( %20 %25 %70 %5 األصناف األخرى 
مواد   دج  30000 األخرى)شراء  األصناف 

 أولية(
10% - 90% - 

 ة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب. لوكالا المصدر:

 بعمليات  تعلقت  سواء  -(ANDI)الوكالة   إطار في المنجزة البيئية  أن االستثمارات  إلى اإلشارة وتجدر    
 اإلجراءات  من تستفيد  وال العادي للنظام تخضع – و التدوير االسترجاع أو عمليات  النفايات  ونقل جمع

 الجبائية اإلعفاءات  اإلعانات،   : بينها من والتي االستثنائي لنظاما إطار في الممنوحة  المعتبرة التحفيزية
 في العاملة الصغيرة المؤسسات  أن كما االستغالل، بمرحلة والمتعلقة االستثنائي النظام إطار في الممنوحة

تستفي المجال هي البيئي،   المرسوم بموجب  مختلفة تحفيزية وإجراءات  مالية مساعدات  من األخرى  د 
 تقديم طريق عن الشباب  تشغيل بدعم والمتعلق 1996 جويلية في الصادر 234 -96رقم   الرئاسي

 الصندوق  لصالح  الدولة ميزانية من  تخصيصها  يتم  التي المالية الموارد  من مالية   وإعانات  متعددة حوافز
وهذا  تشغيل لدعم الوطني من يتم  التي القروض  برنامج إطار في كله الشباب،   ةالوكال طرف تسيرها 
 . (ANSEJ)وتشغيل الشباب  لدعم الوطنية

 التوجه ذات  االستثمارية المشاريع فإن  (ANDI)االستثمار  تطوير وكالة في عليه الحال كما هو و    
  األخرى  تتركز هي الشباب، تشغيل لدعم الوطنية الوكالة  إطار في المقدمة الحوافز من البيئي، المستفيدة

 
 : من النسبة المعمول بها في البنك %20و %10لتي تقع على عاتق المستفيد وتقدر بـ نسبة الفائدة ا. 
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  القمامات  ومعالجة  جمع يخص  فيما مشروع 36 تسجيل تم  بحيث  ،المنزلية النفايات  تسيير مجال في
 . للنفايات  التدوير إعادة و االسترجاع يخص  فيما  مشروع 63 و المنزلية،

  الوطنية  الوكالة أو االستثمارات  لتطوير الوطنية الوكالة إطار في الممولة البيئية المشاريع أن والواقع    
 اعتمادات  من تستفيد  ال المنزلية، والقمامات  النفايات  تسيير بمجال ساأسا والمرتبطة الشباب، تشغيل لدعم
ضعيفا  يجعل مما معتبرة، مالية  الحضرية،  النفايات  قطاع تسيير متطلبات  مع متوافق وغير أداءها 

هذا أكثر استثمارات  تتطلب  التي العالية، السكانية الكثافة ذات  الكبرى  المدن في والسيما في   اتساعا 
طرف    من البيئي، المجال  في الممنوحة االستثمارية الحوافز محدودية فإن  العموم، علىو  المجال

(ANSEJ)     و(ANDI)  هذا فعالية أكثر حوافز منح طريق  عن استدراكها يمكن  وهذا المجال، في 
 الظروف جميع توفير ألجل المالية، ووزارة  (FEDEP)التلوث  وإزالة للبيئة الوطني الصندوق  مع بالتنسيق
 دعم متطلبات   أن البيئة، كما وحماية التلوث  من بالحد  المرتبطة والمشاريع األنشطة نجاح على  المساعدة
 المعتمدة  االستثنائية الحوافز نظام مجال توسيع من جهة، تقتضي البيئي، المجال في االستثمارية المشاريع

  - البيئية االستثمارات   أشكالو  أنواع  مختلف يشمل لكي االستثمار، لتطوير الوطنية الوكالة طرف من
 االعتمادات  زيادة أخرى   ومن جهة  -التلوث  مكافحة معدات  مجال في باالستثمار منها ارتبط ما والسيما
 .الشباب  تشغيل لدعم الوطني للصندوق  المخصصة المالية

 : الممول عن طريق قروض مصغرة "الجزائر البيضاء"مشروع  :ثانيا

إبرام اتفاقية بين وزارة تهيئة االقليم  ب  تحسين بيئة المواطن الجزائري،    إلى  الهادفتم تطبيق هذا المشروع  
جوان   في  الوطني  والتضامن  التشغيل  ووزارة  وشامال،  الذي    ،2005والبيئة  هاما  وطنيا  مشروعا  يمثل 

 نظرا  لألهمية التي يكتسيها المشروع. استفادت منه معظم واليات الوطن 
 البيضاء": أسباب انشاء مشروع "الجزائر  -1

على الصعيدين البيئي واالقتصادي، حيث جاء المشروع أ يكتسي مشروع "الجزائر البيضاء" أهمية بالغة   
 ساخ وانتشار األوبئة واألمراض المعدية.و نتيجة للمشاكل المتعلقة بنقص النظافة ووجود األ

الذي جاء تطبيقا  البيئي تبرز أهميته من خالل الهدف الرئيسي الذي أنشأ ألجله و   فعلى الصعيد  •
 : 1ألوامر السيد رئيس الجمهورية والمتمثل في تحسين بيئة المواطن الجزائري من خالل 

 
 .  63ص  ،مرجع سبق ذكره ،2000: تقریر حول حالة ومستقبل اللبيئة في الجزائر لسنة 1
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 استحداث مؤسسات مصغرة تضامنية من أجل تنظيف االحياء وصيانة المساحات الخضراء؛ -
 تحسين نوعية الحياة بمكافحة التلوث البيئي؛  -
 سط المعيشي بتوفير محيط صحي ونظيف؛ حماية المواطن من األمراض الناتجة عن تدهور الو  -
 نشر الثقافة البيئية في أوساط المواطنين وتنمية روح المواطنة االيكولوجية لديهم؛  -
 ؛مضاعفة مشاركة الفئات االجتماعية من أجل حماية أفضل للبيئة -
 ، منزليةتنظيف االحياء عن طريق جمع ونقل النفايات ال -
 يه. تطوير المساحات الخضراء ومساحات الترف -

 أما فيما يخص الجانب االقتصادي واالجتماعي فإن هذا المشروع يساهم في:  •

النظام  تحقيق   - من  منهم  المتسربين  وخاصة  عمل،  بدون  للشباب  والمهني  االجتماعي  االدماج 
لألرباح   مدرة  نشاطات  خلق  وكذا  يعني  لالدراسي،  ما  وهو  األخضر(  الشغل   ( الشباب  هؤالء  فائدة 

البطال معدالت  لالستعمال  تخفيض  العامة  المنفعة  أشغال  برنامج  ضمن  يندرج  المشروع  وأن  السيما  ة 
 ؛ TUP-HIMO المكثف لليد العاملة

 ن الدخول الفردية للمواطنين ومن ثم القدرة الشرائية مما يؤثر ايجابا على الدخل الوطني؛ي تحس -
أ - تمثل  والتي  للتثمين  القابلة  للمواد   ) )االسترجاع  الرسكلة  عملية  التي  مساهمة  األنشطة  أهم  حد 

يتضمنها المشروع، على الصعيدين البيئي واالقتصادي، إذ تساهم ايجابيا في التقليل من كمية النفايات  
 التي يتم اخالؤها نحو المزابل وبالتالي التقليل من التلوث الجمالي للمناظر الطبيعية ومختلف االنبعاثات 

هذا المزابل  تلك  من  المنبعثة  السامة  هذه   والغازات  استغالل  إعادة  فإن  اقتصاديا  أما  بيئية،  ناحية  من 
المواد سيؤدي إلى اقتصاد ال بأس به  في المواد األولية، فمثال يسمح طن واحد من المسحوق الزجاجي  

كلغ من الفيول كما أن تذويب طن واحد من    80كلغ من المادة األولية و    1200المرسكل باقتصاد  
كلغ من انبعاثات فلورور األلمنيوم    35أطنان من البوكسيت وتقلل بمقدار    4األلمنيوم يمكن من اقتصاد 

 في الهواء. 
 :1فقد تم تصنيفها إلى نوعين  وفيما يتعلق بطبيعة االنشطة التي تدخل ضمن مشروع "الجزائر البيضاء"،  

 
1 : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité Nationale,  "Procédures relatives au projet "blanche 

Algérie", Alger, 2005, pp 06-07. 
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المؤقتة(: •  ( لألرباح  المدرة  غير  الرباح  وهي األنشطة التي ال تسمح ألصحابها بتحقيق ا  المشاريع 
في: المنزلية  وتتمثل  النفايات  ونقل  المهمالت ،  جمع  سالت  المساحات  ،  ترقية  وصيانة  إنشاء 

وتطهيرها،  الخضراء القنوات  المستعملة(،  تسريح  )المياه  الصرف  مياه  لمعالجة  تصنيف  ،  التدخل 
 النفايات حسب النوع. 

غرة لتصنيف ومعالجة النفايات  إنشاء مؤسسات مص  وتتمثل في: المشاريع المدرة لألرباح ) الدائمة(:   •
،  إنشاء واستغالل الوحدات التجارية الصغيرة: بيع مواد التنظيف، بيع النباتات والورود...الخ،  الخطرة

بناء واستغالل ،  دة تدوير بعض عناصر النفايات المنزلية والصناعية إنشاء مؤسسات السترجاع وإعا
السكني والتجمعات  األسواق  في  العمومية  األخرى المراحيض  لتحويل  ،  ة  مصغرة  مؤسسات  إنشاء 

وغير   الحديدية  المعادن  البالستيك،  الزجاج،  التزيين  ،  لحديدية...الخاالنفايات:  مؤسسات  إنشاء 
وضع واستغالل نافورات  ،  مصلحة أعوان البستنة للبنايات وحظائر السيارات ،  تحويل الورق ،  والزخرفة

 ئ.تنظيف الشواط، عمومية مع تخصيص مساحات للغسل
 مشروع "الجزائر البيضاء'':  مراحل إنجاز -2

 : تتمثل فيمراحل  يمر انجاز المشروع ب             
 القيام باإلجراءات التالية: هاويتم في :تحدید محيط التدخل وإعداد البطاقة الفنية :المرحلة األولى •

ية المشرفة على تقسيم البلدية إلى مناطق التدخل )مناطق إنجاز المشروع( من طرف اللجنة البلد  ✓
 المشروع.

التابعة للمجالس الشعبية ومديرية البيئة، بحيث   ✓ الفنية من طرف المصالح المعنية  إعداد البطاقة 
 :1ينبغي أن تشتمل هذه البطاقة على مايلي 

يتجاوز   - ان  يجب  ال  )الذي  للمشروع  المرصود  التابعة    700000المبلغ  للمشاريع  بالنسبة  دج 
 ؛ TUP-HIMOلجهاز 

 ؛ بة للمشاريع غير المدرة لألرباح(شهر )بالنس از المشروع التي تقدر بثالثة أمدة إنج -
 ؛ األشغال المقرر إنجازها )حسب بيان كمي وتقديري( -
 من قيمة المشروع. %60ي كتلة أجور تقارب عمال أ  10إلى   06عدد العمال يتراوح بين   -

 
1  : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité Nationale,Guide Méthodologique de 

l'opération" Blanche Algérie", Algérie, Février 2006, p : 02. 
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شروع للبطالين الذين لم يتحصلوا من  يوجه هذا الم اختيار المقاول الصغير والعمال:  :المرحلة الثانية •
 :  1قبل على سجل تجاري أو على بطاقة حرفي، ألجل ذلك يتم 

من طرف   - البلدية  بمقر  األسبوع  أيام  طيلة  بالمشروع  المهتم  عمل  بدون  الشباب  استقبال  تنظيم 
 ؛موظفين يتم اختيارهم لهذه المهمة قصد شرح الخطوات الواجب اتباعها في إطار هذا المشروع

بين    - مجموعات  تشكيل  المبتدئين(  )المقاولين  المهام  أصحاب  الشباب  من    10إلى    06يطلب 
 ؛ تقديم بطاقات التسجيل في المشروعأشخاص و 

تقوم اللجنة البلدية المشرفة على المشروع باختيار المقاول الصغير من البطالين المتواجدين في    -
حسب   المشروع  فيها  ينفذ  سوف  التي  البلدية  أو  التالية:الحي  التأهيل  العام    معايير  المستوى 

كما ينبغي على العمال أن يكونوا مقيمين بالحي    الحالة العائلية.،  األقدمية في البطالة ،  للتعليم
 ؛أو البلدية التي ينفذ فيها المشروع

تقوم اللجنة الوالئية المسيرة للمشروع بتسليم وثيقة قبول في المشروع للشباب أصحاب المهام عند   -
 ؛ ستكمال الشروط على مستوى البلديةا

من    - عليها  تحصل  التي  بالوثيقة  مرفقا  االجتماعي  النشاط  مديرية  إلى  الصغير  المقاول  يتقدم 
البلدية حيث تقوم مصالح المديرية بإحصاء الطلبات بعد تحديد المشاريع حسب أصحاب المهام  

وزارة  إلى  وإرسالها  لألرباح(  المدرة  غير  للمشاريع  قصد    )بالنسبة  الوطني  والتضامن  التشغيل 
 . تخصيص العدد الالزم من األلبسة والتجهيزات الخاصة بالمشروع التي توفرها الوزارة

الثالثة • الصغير  :المرحلة  المقاول  من اجل تسهيل المساعي اإلدارية للمقاول الصغير، يجب    :مرافقة 
إعداد  قصد  مرافقته  البلدية  رئيس  الحرفي  :2على  الصندوق  ة،  الجبائيالبطاقة  ،  بطاقة  إلى  االنضمام 

االجتماعي للضمان  بنكي،  الوطني  حساب  خاص  ،  فتح  عقد  مدير   )ألشغاللإبرام  بين  ابرامه  يتم 
 بحيث يتم وضع نسخة من العقد تحت تصرف:(،  النشاط االجتماعي ورئيس البلدية والمقاول الصغير

التربية االجتماعي،  مديرية  النشاط  ا،  مديرية  الشعبي  التنمية  ،  لبلديالمجلس  لوكالة  الجهوي  الفرع 
 المقاول الصغير. ، ADSاالجتماعية 

 
1  : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité Nationale, Procédures relatives au projet 

"blanche Algérie",Op.Cit , p:06. 
2  : Ministère de l'Emploi et de la Solidarité Nationale, Guide Méthodologique de 

l'opération" Blanche Algérie", Op.Cit, p : 03. 
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يقدر المبلغ الصافي لألجر لكل عامل بـ:    على المقاول الصغير دفع اشتراكات وأجور العمال بحيث:و     
)وهي سنة   2006لسنة  SNMGدج في الشهر، وهو أجر يعادل الحد األدنى لألجر المضمون  10000

 دج لكل عامل في الشهر. 3500يقدر مبلغ اشتراكات الضمان االجتماعي بـ  و  وع(.نجاز المشر إ
الرابعة • بها   :المرحلة  األشغال  ومتابعة  الورشات  من طرف    ODSبعد تبليغ األمر بالخدمة   :  فتح 

مدير النشاط االجتماعي يتم إجراء محضر فتح الورشة من طرف المصالح التقنية للمجلس الشعبي  
ومديري الصغيرالبلدي  والمقاول  االجتماعي  النشاط  ومديرية  البيئة  التقنية  ،  ة  المصالح  تتكفل  حيث 

للورشات وتضع   تفقد  بزيارات وعمليات  يقوم  إذ  التقنية لألشغال،  بالمتابعة  الدراسات  للبلدية ومكتب 
 . 1تأشيراتها على جداول المنجزات ووضعيات األشغال 

الخامسة • األشغال:  :المرحلة  وضعيات  نجاز مشروع "الجزائر  إهي آخر مرحلة من مراحل  و   تسدید 
مديرية  طرف  من  مرسل  مالي  ملف  أساس  على  األشغال  بيانات  تسديد  فيها  يتم  حيث  البيضاء"، 

 النشاط االجتماعي للفروع المكلفة بالتمويل.  
 :البيضاء''الجزائر "تمويل مشروع  -3

تحسين بيئة المواطن وإنشاء مناصب  يتطلب مشروع "الجزائر البيضاء'' من أجل تحقيق هدفه الخاص ب 
تمويلية فعالة ومرنة،   البطال، إجراءات  للشباب  بعملية  وكاالت وطنية    ثالث ومن أجل ذلك كلفت  شغل 

 وهي:)قد تم التعرض لها( تمويل هذا المشروع 

 ADSوكالة التنمية االجتماعية  •
 ANSEJالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  •
 ANGEMالقرض المصغر   الوكالة اللوطنية لتسيير •

 نشطة المنجزة:  أن هذا التمويل مرتبط بطبيعة األ  طار إلىوتجدر االشارة في هذا اإل
فبالنسبة للمشاريع غير المدرة لألرباح )المؤقتة(: يتم تمويلها من طرف وكالة التنمية االجتماعية    •

ADS عاملة من خالل جهاز أشغال المنفعة العمومية لالستعمال المكثف لليد الTUP-HIMO . 

 
1 : Op.Cit, p:04. 
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)الدائم • لألرباح  المدرة  بالمشاريع  يتعلق  فيما  اللأما  طرف  من  الشباب  توجيه  يتم  الوالئية  جة(:  نة 
في الحالة    ANGEMالمسيرة لمشروع "الجزائر البيضاء" إلى الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر  

دج، اما عندما يكون المبلغ    400000دج إلى    50000التي تكون فيها تكلفة المشروع تتراوح مابين  
 .ANSEJدج فيتم توجيه الشباب إلى الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  400000أكبر من 

عام  ف     مشروع  مثال    2006في  انطالق  البيضاء"بداية  العاصمة  "الجزائر  ما بالجزائر  تنفيذ  تم   ،
 ، والجدول التالي يبين ذلك:بلدية 14لصالح  مشروع 39مجموعه 

 بالجزائر  2006بيضاء" عام (: عدد المشاريع المنفذة في إطار مشروع "الجزائر ال9-3لجدول رقم ) ا

عدد مناصب   مجموع المبالغ )دج(  البلدية  الرقم
 تنظيف وإزالة االعشاب الضارة  التظيف والتخلص من النفايات المنزلية العمل 

 55  3229726.50 باش جراح 1
 44  2606175.00 بني مسوس  2
 37  2158940.00 بوروبة 3
 66  3869044.75 بوزريعة  4
 77  4552450.00 القصبة 5
 22 1292850.00  دالي ابراهيم  6
 20  1158840.54 الحراش 7
 38  2318063.00 المدنية 8
 17  1037250.00 المغارية  9

 65  3803085.00 الكاليتوس  10
 102 1105650 3801359.00 القبة 11
 60  3593070.00 اد كوريشو  12
 33 67682.00 1257984.00 واد سمار 13
 80  4642278.00 الرغاية 14

 716 2466182.00 38028265.79 المجموع
   Ministère de l’Aménagement du  Territoire, de l’Environnement et du Tourisme,   المصدر: 

Direction de l’Environnement de La Wilaya D’Alger, "Etude du Schema Dircteur de 

Collecte et de Tratement des Dechets Soludes des 57 Communes de La Wilaya D’Alger", 

Mission I , 2008 ;p34. 
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 :20081في سنة ف ،تمر األشغال في إطار هذا المشروعوتس
إعا  • في  الوسطى  الجزائر  ببلدية  يوسف"،  "زيغود  بحي  السلطات  وحتى شرعت  العمارات،  واجهة  دة 

الطرقات واألرصفة في إطار المخطط االستراتيجي لتجميل وعصرنة العاصمة، والتي قامت على إثره  
التاريخ الجزائري ال محوه،  تقنيات خاصة يتم من خاللها رسم مالمح  بإعادة تهيئة الساحة باعتماد 

ببلدية  كما هو الحال بالعديد من المناطق، وهي نفس العملية التي ع رفها شارع العربي بن مهيدي 
برنامج   العاصمة ضمن  لقلب  الالئق  الوجه  للتهيئة من أجل إعطاء  التي برمجت  الوسطى،  الجزائر 
الجزائر البيضاء للوالية، خاصة أن هذا الشارع يعتبر أحد الشوارع الرئيسة التي يقصدها عدد هائل  

 من المواطنين والسياح يوميا.

على مؤسسات شبانية في عملية تهيئة وتنظيف المساحات  ،  دية سيدي امحمد من جهتها اعتمدت بلو  •
شارع   غاية  إلى  بوعلي  بن  حسيبة  شارع  من  البداية  كانت  أين  البلدية،  بإقليم  واالستراحة  الخضراء 

 جعل المشروع يتأخر نوعا ما.  %  40إلى  35بلوزداد. غير أن بطء الوتيرة التي تتراوح حاليا بين 

عن فتح آالف مناصب    2012تنمية االجتماعية الواقع مقرها ببئر خادم فقد أعلنت عام  وكالة الوحسب  
برنامج طريق  عن  البطال،  العاصمي  للشباب  خصصت  البيضاء الجزائر العمل  حيث  مشروع،    375، 

بلدية بالجزائر العاصمة، ويضم كل مشروع باإلضافة إلى صاحبه ثمانية شباب بطالين تتراوح    57يشمل  
بين   قدره    40و   18أعمارهم  سنوي  مالي  غالف  من  مشروع  صاحب  كل  ويستفيد  مليون    340سنة، 

د وكل من ألبسة وعتا البيضاء  الجزائر شهرا. كما يستفيد جميع عمال برنامج  12م تقسيمها على  يت  سنتيم
المستلزمات على حساب الوكالة التي تتكفل بكل ذلك باإلضافة إلى الغالف المالي الذي تمنحه لصاحب 

 .2 المشروع

فإن الشاغرة  المناصب  فيما يخص  اعتماده في سنة   أما  تم  الذي  البشرية  الموارد  يعتمد    2013مخطط 
   امج.شاب في إطار هذا البرن 40على أولوية األولويات، حيث وظف حوالي 

 
بتاریخ   1 نشر  السلحفاة،  بخطى  یسير  البيضاء  الجزائر  مشروع  ال20/07/2013:  عن  االكتروني: ،  موقع 

https://www.djazairess.com/alfadjr/250125   04/2018، تاریخ االطالع . 
 ، 2012/  23/08یوم  "،  منصب عمل للبطالين في مشروع الجزائر البيضاء بالعاصمة  3000فتح  "  ، الهادي بن حملة  : 2

 .12/06/2017تاریخ االطالع ،  https://www.djazairess.com/djazairnews/43022 عن موقع

 

http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://www.djazairess.com/alfadjr/250125
http://www.djazairess.com/author/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A+%D8%A8%D9%86+%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9
https://www.djazairess.com/djazairnews/43022
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أن واجبهم سينحصر في نزع األعشاب  يتضح  وعن مجال عمل المنخرطين بمشروع الجزائر البيضاء،     
بالشوارع والمساحات التي ستكلفهم بها المصالح   الضارة، وتقليم األشجار وطالئها وكذا تطهير المجاري 

تصوير الفضاء الذي سيعملون  التقنية للبلدية، والتي ستتابع عملهم من خالل فرقة خاصة تقوم بمعاينة و 
عليه قبل بدء األشغال وخاللها، وحتى بعد إتمام اإلنجاز لتقديم التقرير لمديرية النشاط االجتماعي التابعة  

 .لوزارة التضامن
 -كمشروع بيئي  –استراتيجية الجزائر العاصمة في إدارة النفايات  :رابعالمطلب ال

ء العالم، تشهد الجزائر العاصمة نمو ا وتوسع ا غير مسبوقين، مثل العديد من العواصم في جميع أنحا    
التعليم   في  العامة  الخدمات  قدرات  كفاية  وعدم  التحتية،  البنية  في  كبيرة  فجوات  وجود  إلى  أدى  مما 

في هذا السياق، تمثل إدارة النفايات الحضرية بشكل خاص    م.ات الحضرية بشكل عا والصحة، وفي الخدم
 سباب التالية:وذلك لأللطات تحدي ا كبير ا للس

النفايات، المرتبطة بعاملين رئيسيين: النمو السكاني والتغيرات في أنماط    حجم  مواكبة الزيادة في •
 االستهالك )األهمية المتزايدة لتعبئة النفايات والبالستيك(؛

 ية. البيئي وعواقبه الوخيمة على الصحة العامة والموارد الطبيع لتلوث تحسين السيطرة على ا •
وهذا في الفترة    "،مدیرية البيئة بوالية الجزائر" أطلقتها    والتي   سيتم التطرق اليهالذلك فالدراسة الحالية التي 

 تلقي الضوء على اهتمامات السلطات العامة من حيث: س  (2019-2014)، (2007-2006)الزمنية 
 ؛بريةف الصحي وانتشار النفايات التدهور ظروف النظافة والصحة العامة والصر  -
 . ية على البيئة والموارد الطبيعيةالتأثيرات السلب -

 إدارة النفايات في الجزائر العاصمة :  أوال       

ن القضاء على  أ قطاع البيئة والطاقات المتجددة  التي تم تنصيبها مؤخرا على رأس البيئة  أكدت وزيرة      
التبذير مثل رمي مادة الخبز المدعمة في  النفايات تعتبر من األولويات السيما النقاط السوداء ومحاربة  

استندت إلى   التي  الحضرية،  النفايات   إدارة  يخص  فيما  2008  عام  طلقت أ  التي  الدراسة  وحسب   .القمامات 
لـ   شامل  العاصم  57مسح  بالجزائر  اسة  بلدية  دراسات  فيها  )وصف  أجريت  ميدانية  لنفايات لتقصائية 

للقوانين واللوائح والدراسات وغيرها من المعلومات التي تم    مكبات النفايات(، فضال عن استعراض لمسح  و 
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التنفيذيين لإلدارات المركزية والفنيين والممثلين   جمعها من السلطات المحلية ومقابلة العديد من المديرين 
 ، قد مرت بمرحلتين: المنتخبين والجهات الفاعلة العامة والخاصة

 " ص الوضع الراهنتقييم وتشخي"المرحلة األولى: كانت بعنوان  •
تتناول الدراسة في هذه المرحلة مسألة تكوين النفايات، من أجل معرفة األجزاء القابلة لالسترداد و/أو      

القابلة إلعادة التدوير، وإبراز الوفورات الكبيرة التي يمكن تحقيقها منها وهو البعد األساسي للسياسة البيئية  
تحد   .للحكومة تم  الذي  التشخيص  اقتراح  وسيشكل  بهدف  للدراسة،  المتتالية  بالمهام  للقيام  ا  أساس  يده 

 .توجهات استراتيجية جديدة في إدارة النفايات الصلبة، ووسائل التنفيذ المالئمة
 تصنيف النفايات الحضرية ونطاق الدراسة:  .1

حق  )الملمعروضة في جدول   (Daïras) دائرة إدارية  13موزعة على    بلدية  57تضم والية الجزائر      
 دناه:أفي الشكل  ويمكن أن نلخص تصنيف النفايات الحضرية على وجه الخصوص    .(03 رقم

 (: تصنيف النفايات الحضرية في منطقة الدراسة 3-3الشكل رقم )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministère de l’Aménagement du  Territoire, de l’Environnement et du Tourisme,   المصدر:

Direction de l’Environnement de La Wilaya D’Alger, "Etude du Schema Dircteur de 

Collecte et de Tratement des Dechets Soludes des 57 Communes de La Wilaya D’Alger" 

Mission I , 2008 ;p09. 

 الحضریة النفایات

 وما المنزلية القمامة لرواسبا تخضع لتشریع محدد  ضخمة نفایات

 شابهها 

 أثاث

 األجهزة

 المركبات

 أنقاض 

 األسر 

 

 حدائق 

 

  األنشطة

 قتصادیةاال

 

 األسواق 

النفایات  

 االستشفائية

لنفایات  ا

 الخاصة 
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 الدراسة هي:   من خالل الشكل أعاله يتضح أن النفايات التي ركزت عليها     
األنشطة   ✓ أو  األسر  من  الخطرة  غير  النفايات  جميع  تغطي  التي  شابهها،  وما  المنزلية  النفايات 

االقتصادية التي تم جمعها في ظل نفس الظروف )المشاريع الصناعية والحرفية، المحالت التجارية،  
 ...(؛  والمدارس األنشطة الجامعية، الفنادق والمطاعم، نفايات الحدائق، الخدمات اإلدارية

)األثاث   ✓ القمامة  من  المعتادة  المجموعة  مع  بالمقارنة  خاصة  تدابير  تتطلب  التي  المنزلية  النفايات 
 واألجهزة المنزلية ...( ؛

نفايات قطاع الصحة،   )طر التي تمثلهاالنفايات التي تتطلب تدابير خاصة تأخذ في االعتبار المخا ✓
 وما إلى ذلك. 

 :1يمي اإلطار التشريعي والتنظ .2
، الذي يرسم  2001  عام   بعد اعتماد "التقرير الوطني حول الدولة ومستقبلها" من طرف مجلس الوزراء    

والمؤسسية   المادية  الضعف  عوامل  ويعرض  البيئة  البيئة،  حالة  الستراتيجية  في  الرئيسية  الخطوط  حدد 
 :ى مبدأينتستند إل ضع االجتماعي واالقتصادي للبلد،وطنية تتماشى مع أولويات الو 

یدفع"مبدأ   • الذي يجبر المسؤولين والمنتجين في جمع ومعالجة النفايات في ظل ظروف    "الملوث 
 صديقة للبيئة. 

والذي يشجع إعادة تدوير النفايات في األنشطة المنتجة للسلع والخدمات    "التنمية المستدامة"مبدأ   •
 .من أجل الحفاظ على المواد الخام

 :ستراتيجية تنطوي على رغبة حقيقية في تحسين إدارة النفايات عن طريقلذلك يمكن القول أن هذه اال 
 ؛تعزيز قدرة تدخالت البلديات  -
 ؛النفايات  تطوير أنشطة إعادة تدوير -
 ر السلبي على البيئة؛يتحسين ظروف النظافة ومكافحة التأث  -
العم - برامج  شابوضع  وما  المنزلية  النفايات  إلدارة  المتكامل  الوطني  كالبرنامج  هها  ل 

(PROGDEM)  ؛ 
 تطوير األدوات المؤسسية المناسبة )خاصة للتدريب( المالية  والجبائية.  -

 
1  :Ministère de l’Aménagement du  Territoire, de l’Environnement et du Tourisme, Direction 

de l’Environnement de La Wilaya D’Alger  ، , Op-Cit, p 20-21. 
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وفي إطار ذلك ظهرت العديد من النصوص المتعلقة بإدارة النفايات، التي تحكم التنظيف، الجمع، الفرز، 
الصلبة الحضرية  النفايات  من  والتخلص  جز   .االستعادة  هي  النصوص  هذه  جميع  أن  من  والمالحظ  ء 

االتفاقيات والبروتوكوالت والمعاهدات المتعلقة بحماية البيئة، التي صادقت عليها الجزائر، وكثيرا  ما تشير  
 االستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة  ة البيئية على النحو المبين فيإلى السياسة الوطنية لإلدار 

(PNAE-DD)  ،وتشمل هذه النصوص ما يلي:   
 الضرائب اإليكولوجية، تخصيص المنتجات؛ حول أو النصوص المالية الضرائب  ✓
 المشاركة في إدارة النفايات؛ و النصوص المتعلقة بتنظيم وتوزيع األدوار بين الجهات الفاعلة  ✓
سيما النصوص التنظيمية(، ناهيك عن القانون اإلطاري  التي تتعلق بإدارة النفايات )ال  النصوص  ✓

وفي  .بشأن إدارة ومراقبة وصيانة التخلص من النفايات(  12/12/2001 المؤرخ 19-01)القانون رقم 
النفايات    30و    29المادتين   إدارة  مخطط  يحدد  أنه  نجد  القانون  هذا  الدراسة(من  هذه   )موضوع 

رقم   في  205-07والمرسوم  تطوير    30/06/2000  المؤرخ  وكيفية  القانون  هذا  بتطبيق  المتعلق 
 (.04 ) الملحق ومراجعة هذا المخطط

 الفاعلة الرئيسية في إدارة النفايات الصلبة:الجهات  .3
 هناك العديد من الفاعلين في إدارة النفايات الصلبة على مستوى الجزائر العاصمة نذكر منهم: 

وتتولى مسؤولية إعداد وتنفيذ السياسة البيئية    (:MATET)وزارة التخطيط المكاني والبيئة والسياحة   •
ا إلى  وباإلشارة  إدارة    ، 07/1/2001  في  09-01لمرسوم  للبلد،  سياسة  في  للوزارة  هياكل  ستة  تشارك 

الصلبة: الحضرية  النفايات  للنفايات  الفرعية  الصناعية،  المديرية  البيئية  للسياسة  الفرعية  اإلدارة  ،  اإلدارة 
ئية والتوعية  مديرية االتصاالت البي،  التقسيم الفرعي للمنشآت المصنفة،  الفرعية للمنتجات والنفايات الخطرة

 مديرية اإلدارة والموارد . ، والتعليم
لكن التركيز سيكون على اإلجراء الذي تقوم به المديرية الفرعية للنفايات الحضرية، والتي هي األكثر      

 مشاركة في محورين رئيسيين:
في  - وذلك  وتطبيقها،  جديدة،  تشريعية  نصوص  تطوير  مع  والتنظيمي،  التشريعي  اإلطار  تطوير 

 لف القطاعات المتعلقة بإدارة النفايات الحضرية؛ مخت
 ضمان إطالق وتنفيذ البرامج وخطط العمل، واالبتكارات على أرض الواقع.  -
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 :هما وذلك عن طريق مراقبة وضمان التنفيذ السليم لبرنامجين هامين
البلدية   ✓ النفايات  إلدارة  الوطني  جمع (PROGDEM)البرنامج  مرافق  تعزيز  إلى  يهدف  الذي   ،

 لنفايات، وتطوير البنية التحتية إلدارة النفايات، وتعزيز التقنيات؛ ا
التغليف )الورق والبالستيك(،  (ECO JEM)نظام   ✓ ، الذي يهدف إلى تشجيع إعادة تدوير نفايات 

إنشاء شركات صغيرة   المشاركة، أو من خالل تشجيع  إلى  النفايات  دفع منتجي  سواء عن طريق 
 ومتخصصة. 

لل • الوطنية  عام  تأ  :(AND) نفاياتالوكالة  عام  2002سست  فعليا  بدأ  أن عملها  إال   ،2006،  
إلى  باالضافة  منها.  والتخلص  النفايات  واستعادة  ومعالجة  ونقل  وجمع  الفرز  تعزيز عمليات  إلى  تهدف 

 ذلك تقوم بالمهام التالية: 
العلمية   - المعلومات  ونشر  العملي،  البيان  ومشروعات  والبحوث  الدراسات  في  والتقنية،  المساهمة 

 والمساعدة في تنفيذ برامج التوعية واإلعالم؛ 
والمشاريع،  - الدراسات  )إطالق  النفايات  إدارة  مجال  في  المحلية  للمجتمعات  الفنية  المساعدة  تقديم 

 تشغيل مدافن النفايات ...( ؛
االجتماعية • للتنمية  الوطنية  تقوم  :(ADS) الوكالة  الوطني،  التضامن  وزارة  اشراف    بإدارة تحت 
  مشاريع المصممة لخلق فرص العمل لألشخاص المحتاجين، مع تمكينهم لتحقيق     "TUP-HIMO" برامج
، صيانة وتطوير المساحات الخضراء، والقضاء على المكبات "البرية". ويعتبر تشغيل هذا الجهاز ات الطرق

ا أثناء األزمات اإليكولوجية   . الفيضانات كموضع اهتمام، ألنه يستخدم أيض 
الشباب  الوكالة • تشغيل  لدعم  من    :(ANSEJ) الوطنية  الوكالة  تدعم  العمل،  رعاية وزارة  تحت 

خالل التمويل، دراسات الجدوى والتدريب والهندسة الفنية واإلدارية وأصحاب المشاريع الصغيرة التي تصل  
 .دج 10000000إلى 
أنشطة  )  بيئيةع  في إنشاء مشاري ANSEJ من االندماج في مجال أنشطة PNAE-DD ولقد مكنت     

وفي مجال معالجة النفايات الصلبة، تدعم الوكالة  ،  ، وإزالة التلوث وتحسين البيئة المعيشية(حماية البيئةل
اتفاقيات ت بالفعل تنفيذ حوالي  مشاريع  وبرج الكيفان في والية الجزائر.   سطاوالي منها في كل من  20م 

 :ومن بين المستفيدين
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 ؛GIPEC الورق والورق المقوى المباعة للشركة الوطنية الشركات المتخصصة في استرداد  -
مؤسسة صغيرة في مجال التغليف البالستيكي، إلنتاج األكياس السوداء. ومع ذلك،    400إنشاء   -

عام   في  رادعة  ضريبة  وخلق  األخير  هذا  حظر  أعماله    ،2004منذ  هذه  ركزت  تحويل  على 
 ؛معها وطحنها وتسويقهان جلنفايات البالستيكية، لضما ل عةالشركات إلى جام

األغطية   - لمصنعي  األول  المقام  في  ُتباع  وتعبئتها،  األقمشة  استرداد  في  متخصصة  شركات 
 . المنخفضة

• :EPIC NET COM    والقمام إنشاء التنظيف  تقوم(NET-COM)ةمجموعة  التي  خدمات  ب  ، 
الجزائ  مدينة  في  العاصمة،التنظيف  إنشاؤهوقد    ر  العا  اتم  الجزائر  والي  من  بتاريخ  بأمر  صمة 

بلدية في    27من    (النفايات المنزلية وما شابهها)ليكون مسؤوال  عن جمع ونقل النفايات   07/06/1995
( الجزائر  جميلة  والية  حي  إليها  البنيان(  ،أضيف  عين  واألماكن  مدينة  األرصفة  تجريف  عن  فضال   ،

تدفعها البلديات  التي  بات  جمع رسوم المك  NET COM العامة، وغسل الشوارع. باإلضافة إلى ذلك، تدير
ل  مفرغةو  الفني  والمركز  السمار  النفايات وادي  فايت  في طمر  تد ويغطي    ،اوالد  مساحة  ها  خلمجال 

يقارب  2كلم  06.174 لما  ح   2،  نظافة  وحدات  ثماني  خالل  من  نسمة،  جغرافيةمليون  أنظر  ضرية   ،
 لجدول أدناه: ا
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   (COM-NET(: مجال تدخل شركة )10-3الجدول رقم ) 

Etude du Schema Dircteur de Collecte et de Tratement des Dechets Soludes des   المصدر:      

   57 Communes de La Wilaya D’Alger" ,Mission I , 2008 ;p35. 

، بغض النظر عن  ما يالحظ من الجدول أن منطقة التدخل هي في األساس منطقة حضرية كثيفة    
، أي بمعدل  طن  802.270ما مقداره    2006منطقة الكاليتوس التي تعتبر شاسعة، ولقد تم جمع عام  

 ؛حةمن هذه المسا طن يوميا 2.198
على النحو    موزع    NETCOMد ر ، فقد كان تمويل موا  2006من خالل تحليل الميزانية العامة لسنة  و    

 :التالي
 
 
 

 
 

  النظافة وحدة
 الحضرية 

المساحة   ة البلديات المستهدف
)2(Km 

 عدد السكان 
2007 

 المالحظات 

  250 284 9.96 مدنية ، المرادية محمد، سيدي ، الجزائر مركز محمد  سيدي

  ، بولون  ، الكورنيش وادي ، القصبة ، الواد باب الواد  باب
  803 273 12.2 حميدو  رايس

  808 264 18.03 القبة  ، داي  حسين ، بلوزداد ، المقرية   داي  حسين

  531 151 16.22 المحمدية  الزوار، باب البيضاء  دار

  873 286 44.22 بوروبة  ، باش جراح الكالتوس، الحراش 

  734 172 28.33 مسوس  بني ، بوزريعة ، عكنون  بن البيار،   بوزريعة
  مراد بئر

 رايس 
  107 184 24.81 رايس   مراد ، جسر قسنطينة ، بئر حيدرا

 الشراقة 
  بلدية) الجمعية قطاع ، ماماتالح ، ابراهيم دالي

 470 69 20.26 ( البنين عين
 :جميلة حي

 . km 24مساحة  -
 نسمة. 511 15 -

  676 687 1 174.06 المجموع:
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 ( NET-COM)إیرادات هيكل  (:11-3الجدول رقم )
 %النسبة المبالغ  العبارات 

 اإلعانات: 

 دعم والیة الجزائر     

 منح توظيف الشباب     

 مجموع المنح            

 

1 739 000 000,00 

25 830 805,00 

764 830 805,001 

 

88,41% 

1,31% 

89,72% 

 االیرادات من مبيعات المنتجات والخدمات 

 استغالل المكبات العمومية    

 بيع األكياس البالستيكية    

 ایرادات أخرى     

 مجموع االیرادات            

 

181 199 140,71 

15 027 520,61 

5 939 130,41 

202 165 791,73 

 

9,22% 

0,76% 

0,30% 

9,98% 

 %100,00 596,73 996 966 1 مجموع الموارد

 .110ص ، مرجع سبق ذكره، 2008تقریر المهمة األولى إلدارة النفایات المصدر: 

 :نالحظ أن
 .التشغيل مصاريفتغطية  في ٪(89.7)  )الدعم( اإلعانات  أهمية على الضوءيسلط  الجدول هذا •
د،ج  181.2تقريب ا    2006العامة التي تم إنشاؤها في عام    ايرادات تشغيل المدافن • حوالي   مليون 

٪(، والتي تمثل حقوق الوصوالت التي تدفعها البلديات الخارجية واألفراد الذين يلقون نفاياتهم في  10)
 هذه المدافن؛

،   ٪(17مليون دج)حوالي    285.5جميع هذه الموارد تولد فائضا  عن نفقات إدارة النفايات البالغ    •
 . NETCOM وهو مخصص لتغطية المصاريف العامة وهامش 

جزء ا من مخطط عالمي لتمويل الخدمات األساسية من قبل   NETCOM يمثل تمويل تكاليف تشغيل •
تخصيص   يتم  وبالتالي،  الجزائر.  ضريبة  ٪50والية  المهني(   TAP من  النشاط  على  )الضريبة 

 ؛ NETCOM في ميزانية والية الجزائر، لتمويلالمحصلة من قبل والية الجزائر، والمشمولة 
أن   • بحقيقة  مرتبطة  الدعم  أهمية  أن  المؤكد  النشاط    TAP  ودائعمن  بلديات  في  خاصة  أهمية  لها 

بالجزائر العاصمة، حيث تم إ ينبغي لنا أن ننظر إلى  نشاء العديد من األنشطة. ومع ذلكالمفرط   ،
 :الموارد المحتملة األخرى مثل

 ؛ مامة، التي ال يزال استردادها منخفضا  لجميع بلديات الجزائرضريبة جمع الق  •
على  البلديات  على نطاق واسع لمساعدة   (FCCL) الصندوق المشترك للسلطات المحلية  استخدام •

 .ا تحقيق التوازن بين ميزانياته
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 سوف توسع المؤسسة من نشاط عملها مما   2010وحسب مدير مؤسسة "نات كوم" فإنه مطلع سنة       
بلدية التي    28  ـعلى غرار الجعلها تحضر برنامجا موسع النطاق على مستوى بلديات التدخل األخرى  

 .1مليار سنتيم   150تتكفل بعملية تنظيفها وأهمها الحراش، بوزريعة وبني مسوس، لتتدعم بميزانية قدرها  

• EPIC EDEVAL  :سؤولة  هي مؤسسة م  ،مؤسسة تطوير المساحات الخضراء في والية الجزائر
ئق  إزالة األعشاب من الحدا، من  مركزية في والية الجزائر  بلدية  29عن تطوير المساحات الخضراء في  

  9إلى    8يتدخلون بوحدات من    موظفا  70  تتكون منمن قبل مجموعة  ها  والمساحات الخضراء. يتم تنفيذ 
مفرغة وادي سمار  إلى    لكل وحدة ونقلها  النفايات الخضراءسائقين. يتم جمع    4إلى    3بمساعدة  أشخاص  
تفريغ   20بواسطة   قدرها  .  K120 ...) ،(K 66شاحنة  إجمالية  سنوية  كمية  من    3م  62000مع 
 .  النفايات 

الجزا  :2نت   –اكسترا   • والية  اكستراتعززت   " تدعى  جديدة  بمؤسسة  ونقل ن-ئر  وجمع  لتنظيف  ت" 
كوم" في  -بذلك ما تقوم به مؤسسة "نات   المحيطة بمدينة الجزائر لتكمل  29  ـ النفايات المنزلية للبلديات ال

وقد انشئت هذه المؤسسة بناءا على تعليمات مجلس الوزراء بخصوص    بلدية متمركزة بوسط المدينة. 28
بعد  وكذلك  النفايات  ومعالجة  ونقل  المؤسسات أ  جمع  هذه  مثل  لخدمات  الحاجة  تأكدت  رادت  أو   .ن 

االد  مديرة  حسب  الجزائر  لوالية  المحلية  الجزائر  السلطات  بوالية  اآللي  االعالم  وتسيير  والمراقبة  ن  أارة 
سس علمية تستجيب للمقاييس المعمول بها في  أتنطلق هذه المؤسسة انطالقة "قوية وحديثة قائمة على  

 ."و فيما يخص القيام بالمهام المنوطة بهاأالدول المتقدمة سواء في عملية التسيير الداخلي لها 

 

 
  08یوم    نشر، '' النفایات اإلستشفائية تشكل خطرا كبيرا على عمال ''نات كوم:بالعاليا أحمد )مدیر مؤسسة نات كوم( :   1

 .15/05/2018، تاریخ االطالع:  https://www.djazairess.com/djazairnews/6025، عن موقع 2009 – 11 -
   :  التشغيل ، تستفيد شركة النفایات الخضراء في مفرغة  EDEVALمن حيث نفقات  التخلص من  ،    Oued Smarمن 

الناحية العملية ، ووفقًا لمسؤولي     EPIC NETCOM قسيمة تمنحها  200من   وھي قسيمة دخول مجانية كل عام. من 

غير كافية بشكل جيد، مقارنة بكمية النفایات الخضراء الكثيرة المنتجة. ھذا    200، فإن ھذه القسائم الـ   EDEVAL شركة

( ولسوء الحظ، فإن ھذا الوضع   .EDEVALعلياء )بمقر شركةالعجز یولد فترات من أكوام النفایات الخضراء في مشتل ال

یؤكد عدم وجود مرافق الستعادة النفایات الخضراء في والیة الجزائر العاصمة، مما یؤدي إلى خسارة اقتصادیة كبيرة، في 

 .حين أن النفایات الخضراء ھي مادة تسمح بإنتاج سماد ممتاز بأقل تكلفة وأكبر جودة
،  23/07/2013المحيطة بمدینة الجزائر، نشر یوم    29ر تتعزز بمؤسسة جمع النفایات المنزلية للبلدیات الـ  والیة الجزائ:   2

 . 02/03/2018، تاریخ االطالع  https://www.ennaharonline.comعن موقع : 

https://www.djazairess.com/djazairnews/6025
https://www.ennaharonline.com/
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 إلدارة النفايات"." المخطط المتوسط وكانت بعنوان  ة:المرحلة الثاني        

باإلضافة إلى التشجيع القوي على معالجة    ا،على إعادة تدوير النفايات واستعادتههذه المرحلة  ركز  ت    
العضوية )التحويل إلى سماد(، والتخطيط لتطوير أنشطة إعادة التدوير للبالستيك والورق والكرتون،  المواد  

مقإو  المعاييرجراء  متعددة  المناسبة.  ارنة  المرافقة  التدابير  المستهدفة وتتمثل    واقتراح  النفايات    معالجة 
 :1يلي افيم

العضوية  معالجة • تديرها    التسميد:  :المادة  التي  األسواق  من  ،  NETCOM  :90%النفايات 
 .EDEVAL :100%النفايات الخضراء التي تديرها شركة 

 ٪ 4.5: كرتون إعادة تدوير الورق )المطبوع( وال •
 ٪  8إعادة تدوير البالستيك  •
 ٪ 60البطاريات:  •

تقييم  وهكذا     الممكن  من  سيجعل  المختار  البديل  فإن   ،20٪  ( الحضرية  النفايات  المنزلية من 
 ( من والية الجزائر، باإلضافة إلى الجهود التي تبذلها الجهات الفاعلة العاملة في هذا المجال.والصناعية

دوير ومعالجة النفايات في  المذكورة أعاله حتم ا إلى تطوير مرافق ومعدات إلعادة التستؤدي األهداف      
 يتم التخطيط لها على النحو التالي: ،والية الجزائربمشاريع بيئية خاصة   التي ستمثل، الواقع

طن سنويا،    20000  بطاقة (  المفصولة من المصدراء )رإلنتاج النفايات الخض  حطتينإنشاء م ✓
شركة   إلى   EDEVALستدير  نشاطها  عن  الناتجة  النفايات  تحويل  في  استخدامها  وسيتم  واحدة  وحدة 

بواسطة   إدارة اآلخر  بتحويل    NETCOMسماد. وستتم  الخضراء لألسواق   ٪ 90وسيسمح  النفايات  من 
و    2014طن بحلول عام    151.682ن هاتان الوحدتان من تكديس  وستمك  القادمة من أراضي التدخل.

 . 2019ول عام بحل  طن 302.498

لت ✓ وحدة  تبلغ    قليلإنشاء  سنوية  معالجة  بقدرة  العضوية  المتوقع  طن،  85000النفايات  أن    من 
وسيتيح    طن سنويا.  350000ى  تصل إلل  تهاتطوير قدر ل  ستحتاجوالتي    ،2014عام    نهايةحتى    تعمل

 
1  : Etude du Schema Dircteur de Collecte et de Tratement des Dechets  Soludes des 57 

Communes de La Wilaya D’Alger" ,Mission I , op-cit, p3-5 . 
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   . 2019بحلول عام    2.079.673و    2014من النفايات بحلول عام    417.126هذا األخير معالجة  
في إقليم والية    تثبيطعلى هذا المستوى أن نشير إلى أنه ال يتم إجراء أي نشاط للتسميد أو ال  هممن المو 

 الجزائر العاصمة. 

تبلغ    6إنشاء   ✓ النفايات  لتوحيد  المرافق   10000نقاط  هذه  تسترد  وسوف  منها.  لكل  سنة   / طن 
ال  227.523 من  عام    604996و  2014عام    بالستيكطنا   في  ستستعيد  2019طن  كما   .
   .2019طنا  في عام   340.310و   2014طنا  من الورق والورق المقوى عام  151.682

  948  013  في المجمل، سيسمح تشجيع أنشطة استعادة وإعادة تدوير النفايات الحضرية باستعادةو     
عام   بحلول  عام    3.289.665و    2014طن  المتوسط    2019بحلول  في  يمثل  ما  من    ٪44)وهو 

يؤدي ذلك مما    من البطاريات من الكميات المنتجة.  ٪  60سيتم استرداد  و هذا    المواد القابلة لالسترداد(،
بالوضع المرجعي حيث ال ُيخطط ألي جهد إضافي في    ة إلى سعة مدافن النفايات مقارنةإلى تقليل الحاج 

 هذا المجال.

للبرنامجو      اإلجمالية  التكلفة  التنفي  تبلغ  واسترجاعها()اجراءات  النفايات،  ومعالجة  لجمع  من    بأكثر  ذ 
المجموعة، مما يعكس عدم   منها إنشاء معالجة النفايات وتنظيم  ٪95، تقابل نسبة  DAمليون    1635

الجديدة. بالتوجهات  مقارنة  الحالية  والمعدات  المرافق  ثالث و   كفاية  مدى  على  العمل  خطة  تنفيذ  ينتشر 
 ، لوحظ: بالتمويل فيما يتعلقو  مالية من أجل التنفيذ.مة لكل سنة مبالغ تخصص لها الميزانية العا سنوات.
 ؛  ٪(12أن تظل الجهود المبذولة على ميزانية والية الجزائر مقبولة )حوالي  •
كبيرا   • جزءا  يقارب أن  خاللا  من   ٪60  ما  من  الدولة  إلى  يرجع  ،  PROGDEM)لتمويل 

CET ؛ )...، 
البرامج  ٪25أن جزءا  حوالي   • توفيرها    يتوافق مع  ويمكن  الثنائي،  التعاون  إطار  تدخل في  التي 

 .بشكل جيد للغاية من خالل المساعدات )بعثات الدعم وبناء القدرات المؤسسية ...(
 (.2019-2010)تكلفة برنامج العمل إلعادة تدوير النفايات يبين ( 05والملحق رقم )
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   يع البيئيةتمويل المشار في  دبيتجربة إمارة  :ثاني ال المبحث      
من المعروف أن تأثيرات التغير في األوضاع االقتصادية ذات تأثير مباشر على البيئة سواء كان هذا     

تخصيص   من  تمكنها  للدولة  اإلجمالي  المحلي  الناتج  زيادة  أن  حين  ففي  إيجابيا.  أو  سلبيا  التأثير 
وعية حياة أفضل من حيث الصحة  استثمارات مناسبة لقطاعات اإلسكان والخدمات االجتماعية وضمان ن

والتعليم والبيئة المناسبة والبنية التحتية، فإن ارتفاع مستوى دخل الفرد يؤدي إلى زيادة معدالت االستهالك  
 التي قد تقود إلى تفاقم حدة الضغوط التي تتعرض لها البيئة والموارد الطبيعية. 

الخ      للتنمية  االمارات  استراتيجية  أهمية  تكمن  عام  وهنا  في  أعلنت  التي  شعار  2012ضراء  تحت   ،
  جانفي حاكم دبي في شهر  قها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم"اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة". والتي أطل

، " استراتيجية اإلمارات للتنمية الخضراء"، تحت شعار " اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة" لتتبنى  2012
  خاللها نهج "االقتصاد األخضر" كأحد مسارات التنمية المستدامة.دولة اإلمارات العربية المتحدة من 

بلدية       قامت  ذلك  إطار   شاملة خطة وهي  ،2030النفايات   إلدارة رئيسية خطة بإعداد  دبيوفي 
 النفايات  لتحويل معينة   أهداف تضع  .القادمة سنة العشرين خالل النفايات  مع للتعامل   ومستدامة ومتكاملة
 منشآت  وتطوير التوعية وبرامج  المعلومات  تكنولوجيا من  واالستفادة جديدة سياسات  ريق ط عن وتدويرها

 . 2013 عام من جانفي شهر بحلول تلك الرئيسية الخطة تنفيذ  في البدء المتوقع من، و النفايات  إدارة

 لى مدینة خضراءإدبي في التحول  جهود :األول المطلب
ا     المحافظة على  بقضية  المتحدة وإمارة دبي خاصة في  بدأ اإلهتمام  العربية  لبيئة في دولة اإلمارات 

إل الدولة  البيئة في  بدأت من سنة  مرحلة مبكرة، ويمكن تقسيم جهود حماية    –  1971)ى أربع مراحل، 
، أما المرحلة الرابعة (2006  -1993)، ثم الفترة (1993  –1975)لتمتد المرحلة الثانية من  ،(1975

يز عليها لما تمثله من أهمية  ركوالتي سيتم الت  ،2006حتى اآلن فقد بدات منذ عام  والتي الزلت مستمرة  
 :1يمكن اختصارها في النقاط التالية كبيرة المارة دبي على المستوى البيئي، و 

 
 .70،  69صص  ، 2015 ،"تقریر حالة البيئة لدولة االمارات العربية المتحدة"وزارة البيئة والمياه،  :  1
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عام   • في  المرحلة  هذه  والمياه"    بإنشاء   2006بدأت  البيئة  على  "وزارة  الداللة  بالغة  خطوة  وهي 
ا بقضية  االهتمام  وزيادة تنامي  المجتمع  أفراد  لدى  البيئي  بالفكر  كاالرتقاء  بها.  المرتبطة  والقضايا  لبيئة 

مستوى الوعي البيئي مع غرس الشعور بالمسؤولية البيئية حيال جميع األفعال والتصرفات للوصول إلى  
هر هذا أفضل مستويات التنمية المستدامة لضمان بيئة سليمة ونظيفة للعمل والحياة بجميع جوانبها. ويظ

في حين كانت رسالتها    "ضمان بيئة مستدامة للحياة"،جليا من خالل الرؤية التي اختارتها الوزارة لنفسها  
القادمة"" ولألجيال  لنا  أخضر  اقتصاد  أجل  من  الطبيعية  والموارد  البيئية  للنظم  متكاملة  إلدارة  .  نعمل 

صالحيا إسناد  تم  البيئي  العمل  مجال  في  الوزارة  لدور  العامة  وتعزيزا  واألمانة  للبيئة  االتحادية  الهيئة  ت 
 لبلديات الدولة إلى الوزارة.

وتمثل وزارة البيئة والمياه المظلة االتحادية للعمل البيئي في الدولة، وتعمل بالتكامل مع شركائها في      
تيجية للدولة السلطات المحلية المختصة بالبيئة، على تطوير مسيرة العمل البيئي، وتحقيق األهداف االسترا

في المجال البيئي، وذلك من خالل وضع وتنفيذ خطط    (06) أنظر للملحق رقم  2021ورؤية اإلمارات  
وقد مهدت لهذا النهج منذ انشائها بعكس االقتصاد  وبرامج ومبادرات مرحلية ضمن خططها االستراتيجية.  

لمبادرات في عدة مجاالت تمس  تبنت الدولة في السنوات الماضية عدد من اكما    ،األخضر في رسالتها
االستخدام  االنتاج األنظف،، النقل المستدام العمارة الخضراء،، الطاقة المتجددةاالقتصاد األخضر مثل 

للطاقة، والتعليم   الكفؤ  والصحة  المعيشة  مستوى  كارتفاع  واالجتماعية  االقتصادية  العوامل  ساهمت  كما 
   يز هذه البيئة. والبنية التحتية والخدمات الحكومية في تعز 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة حاكم دبي الدورة األولى من استراتيجية    وقد أطلق    
وانسجاما مع رؤيتها  لها  واستنادا إلى األهداف االستراتيجية    ،2010-2008الحكومة االتحادية للسنوات  

للحياة" مستدامة  بيئة  ضمان  مدة كل منها ثالث مياه ثالث خطط استراتيجية )ة والوضعت وزارة البيئ   " 
)ا  وهيسنوات(   األولى  )  2010-2008لدورة  الثانية  الدورة  الثالثة 2011-2013(،  الدورة   ،)

(2014-  2016 )1. 

 

 
 .78، ص مرجع سبق ذكره ، (2015): تقریر حالة البيئة في دولة االمارات 1



للمشاريع البيئية ودورها في تحقيق التنمية   ةالمصغر قروض دراسة مقارنة ال :الفصــــــــــل الثـــالث
   المستدامة في الجزائر وإمارة دبي

 

 
152 

 

 (: رؤية ورسالة وقيم وزارة البيئة والمياه4-3الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 . 78، صمرجع سبق ذكره(، 2015لمتحدة)تقریر حالة البيئة في دولة اإلمارات العربية ا المصدر:

على الرغم من تحقيق النجاح االقتصادي وتوفير مستويات عالية من الرفاهية والرخاء إال أن جزءا     
خاصة    كبيرا من هذا النجاح جاء على حساب البيئة والموارد الطبيعية التي تمثل الثروة الحقيقية للبشرية،

ارتفاع في حجم    2005-1987شهدت الفترة ما بين  ولهذا    لمستدامة،عند االطالع على ركائز التنمية ا
تدهور إلى  أدى  ما  مرات،  أربع  العالمي  االيكولوجية    %60  االقتصاد  والسلع  الخدمات  وفقا من  وذلك 

وفي إطار مواكبة االهتمام العالمي بنهج االقتصاد األخضر، عمدت دولة اإلمارات    .لتقارير األمم المتحدة
الم اإلمارات  العربية  رؤية  في  االهتمام  هذا  عكس  إلى  االقتصاد 2021تحدة  مرونة  على  أكدت  التي   ،

العالمية،   االقتصادية  الشراكات  من  القصوى  واالستفادة  الجديدة،  االقتصادية  النماذج  تبني  في  الوطني 
ألبحاث. جميع  وبناء اقتصاد يعتمد على المعرفة واالبتكار عن طريق االستثمار في العلوم والتكنولوجيا وا

النقاط تساهم في تحقيق نمو متوازن عبر حزمة من مصادر الطاقة المستدامة التي تؤمن انجازات   هذه 
 هامة في مجال الطاقة البديلة والمتجددة. 

يناير       شهر  مكتوم    2012وفي  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  دبي -أعلن  اإلمارات    -حاكم  استراتيجية 
لتكون دولة اإلمارات في طليعة الدول التي  قتصاد أخضر لتنمية مستدامة""اللتنمية الخضراء تحت شعار 

يحافظ  المدى  طويل  اقتصادي  نمو  ضمان  إلى  أساسية  بصورة  االستراتيجية  وتهدف  المنهج.  هذا  تتبنى 
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ستة مسارات رئيسية تغطي مجموعة   وذلك من خالل التركيز على، على بيئة غنية تدعم النمو االقتصادي
 :1شملوتوالسياسات والبرامج والمشاريع لتشريعات كبيرة من ا

الخضراء: ✓ واستخدام    الطاقة  انتاج  لتعزيز  الهادفة  والسياسات  البرامج  من  مجموعة  وضع  وتشمل 
الطاقة،   النتاج  النظيف  الوقود  استخدام  لتشجيع  باإلضافة  بها  المتعلقة  والتقنيات  المتجددة  الطاقة 

 ءة استهالك الطاقة في القطاعين الحكومي والخاص.والعمل على تطوير معايير لتعزيز كفا
األخضر:   ✓ في  االستثمار  االستثمارات  تشجيع  إلى  الهادفة  الحكومية  السياسات  تطوير  خالل  من 

المنتجات   تصدير  وإعادة  وتصدير  واستيراد  إنتاج  عمليات  تسهيل  األخضر،  االقتصاد  مجاالت 
بناء وإعداد الق المناسبة لهم في  والتقنيات الخضراء باإلضافة إلى  درات الوطنية وخلق فرص العمل 
 كافة المجاالت ذات الصلة باالقتصاد األخضر. 

الخضراء: ✓ ويشمل هذا المسار تطوير سياسات التخطيط العمراني الهادفة للحفاظ على البيئة،    المدن 
الم النقل  لتشجيع  مبادرات  يشمل  كما  البيئية،  الناحية  من  والمباني  المساكن  كفاءة  ستدام، ورفع 

 باإلضافة لبرامج تهدف لتحسين نوعية الهواء الداخلي للمدن لتوفير بيئة صحية للجميع.  
المناخي: ✓ التغير  آثار  مع  وذلك عبر وضع السياسات والبرامج المتعلقة بخفض االنبعاثات    التعامل 

ط عن  العضوية  الزراعة  تشجيع  إلى  باإلضافة  والتجارية،  الصناعية  المنشآت  من  ريق  الكربونية 
مجموعة من الحوافز على المستويين االتحادي والمحلي، كما يشمل هذا المسار الحفاظ على التنوع  

 البيولوجي وحماية التوازن البيئي لجميع الكائنات البرية والبحرية. 
الخضراء: ✓ ويشمل هذا المسار مجموعة من البرامج والمبادرات الهادفة لترشيد استخدام موارد    الحياة 

وا عن  المياه  الناتجة  المخلفات  تدوير  إعادة  لمشاريع  باإلضافة  الطبيعية،  والموارد  لكهرباء 
البيئي   والتعليم  التوعية  مبادرات  على  المسار  هذا  يحتوي  كما  الفردية،  أو  التجارية  االستخدامات 
رفع   يضمن  بما  اإلعالمية  التوعية  وسائل  عبر  أو  التعليمية  القطاعات  طريق  عن  سواء  للجمهور 

 تفاعل الجمهور مع كافة مبادرات االقتصاد األخضر.مستوى  
الخضراء: ✓ سيركز هذا المسار في مرحلته األولى على تقنيات تحويل النفايات إلى طاقة   التكنولوجيا 

كما  الطاقة،  احتياجات  تلبية  على  تساعد  اقتصادية  بطريقة  النفايات  من  التخلص  في  يسهم  مما 

 
 .94 -93ص  مرجع سبق ذكره، (، 2015 )تقریر حالة البيئة لدولة االمارات :   1
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تع تقنيات  على  أيضا  المسار  هذا  من  سيركز  تقلل  التي  التقنيات  وهي  الطاقة  استهالك  كفاءة  زيز 
 استخدامات الطاقة اليومية واستهالكها بالنسبة للشركات واألفراد بدون التأثير على االنتاج النهائي. 

رقم       للخدمات  الوزاري  المجلس  قرار  على  بناءا  والمياه  البيئة  وزارة  بدأت  االستراتيجية  إعالن  ومنذ 
بوضع آلية لتطبيق االستراتيجية، وتشكيل لجنة توجيهية  تها  بشأن تكييف وزار   2012لسنة    4خ/40/3

. أو 2021االستفادة من المبادرات القائمة والمخطط لها في الدولة في إطار رؤية اإلمارات  تعمل على  
المحلية   للطاقة  كالرؤى  دبي  اإلعداد ،  2030رؤية  عملية  في  النطاق  واسع  تشاركي  نهج  لبناء  وذلك 

حة في هذا التنفيذ واالستناد إلى منهجيات ودراسات علمية وتحليلية باإلضافة إلى النماذج العالمية الناجو 
رقم    المجال. الوزاري  المجلس  قرار  استرا   2015لسنة    (3و/3/1)وجاء  تطبيق  آلية  تيجية  العتماد 

 ، والشكل التالي يبين ذلك: اإلمارات للتنمية الخضراء

 . (2030-2015)مارات األجندة الخضراء لدولة اإل هيكل(: 5-3الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

، ص  2017 ، "تقرير حالة االقتصاد األخضر في دولة االمارات العربية المتحدة"،وزارة التغير المناخي والبيئة المصدر:
31 . 
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  2006ري  وفي أعقاب التعديل الوزاري الذي شهدته الدولة وانشاء وزارة التغير المناخي والبيئة في فيف    
تم إلغاء مجلس االمارات للتنمية الخضراء ونقل مهامه واختصاصاته إلى مجلس االمارات للتغير المناخي  

على تشكيل أربع لجان في    ؤهعضاأ حيث اتفق    ،2016والبيئة، الذي اعلن رسميا عن تشكيله في سبتمبر  
لجنة التوعية والتثقيف، لجنة العمل إطار المجلس، لجنة التغير المناخي والتنمية الخضراء، لجنة البيئة،  

البلدي، وستشرف على تنفيذ األجندة الخضراء لجنة التغير المناخي والتنمية الخضراء التي ستشرف أيضا  
    .1على تنفيذ الخطة الوطنية للتغير المناخي 

 لتحقيق التنمية المستدامة إدارة النفايات في إمارة دبي الثاني:  المطلب

النفايا     توفر تشكل  عدم  مع  النفايات  كمية  في  الهائلة  الزيادة  نتيجة  كبيرا  تحديا  دبي  في  الصلبة  ت 
النفايات على   بإدارة  وقامت  البداية  منذ  الوضع  دبي خطورة  بلدية  أدركت  وقد  النفايات.  لمكبات  أراضي 

اإلدارة    سات نحو فعال. فقد قامت بوضع برنامج وخطة لتحقيق التميز من خالل التكامل والفعالية لممار 
للنفايات، البيئي المستدامة  المعايير  تعزيز  دبي.و وبالتالي  إلمارة  والصحية  أنواع    التية  معظم  تغطي 

 .النفايات 
 : وكيفية التخلص منها دبي في النفايات توليد  أوال:

لرؤية        الوطني  أعمالها  جدول  في  اإلمارات  دولة  قيادة  لمعالجة    2021حددت  المئوية  النسبة  أن 
تكون  إجمال أن  يجب  المتولدة  النفايات  عام    % 75ي  لتوافر   2021بحلول  المستمر  اإلنخفاض  .ومع 

من    %  100أماكن لمكبات النفايات في اإلمارات العربية المتحدة تعهدت عدة إمارات بتحويل ومعالجة  
  % 75ص  األهداف واعدة ولكن بشكل خا  القمامة خالل العقود القادمة. قد تبدو هذهات  النفايات من مكب

إلى أن النفايات    2012تشير بيانات عام  كما و  .2من النفايات المتولدة يعتبر معالجتها أمر ممكن للغاية
حوالي   تشكل  دبي  في  النفايات    % 28العامة  تشكل  حيث  اإلمارة  في  المنتجة  النفايات  إجمالي  من 

ضافة إلى ذلك، فإن نفايات العضوية منها أكثر من الثلث فيما يشكل الورق والكرتون حوالي الربع. باإل
البناء والهدم تمثل أكبر مساهم في إجمالي إنتاج النفايات في اإلمارات العربية المتحدة بأكثر من الثلثين.  

 ارة.تدعم تنويع اقتصاد دولة اإلم كل هذه األنواع من النفايات سهلة نوعا ما إلعادة تدويرها وسوف
 

 .31ص   مرجع سبق ذكره،،(2017 )تقریر حالة االقتصاد األخضر في دولة االمارات العربية المتحدة:  1
2   :Anna Larsson,Benedikt Pilscheur   " ،منطقة في المدن بلمستق الستدامة مفتاح هي النفایات معالجة ابتكار 

 .20، ص2017، ماي 17مجلة بيئة المدن، مركز البيئة للمدن العربية، العدد  "،العربي الخليج
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 الناتجة والنفايات  الخضراء  والنفايات  العامة النفايات  وهي فئات  خمس إلى دبي في النفايات  وتصنف    
 والنفايات  الصلبة النفايات  من العامة النفايات  وتتكون  .الخطرة والنفايات  السائلة والنفايات  والهدم البناء عن
 :1الجدول التالي ذلك  ويظهر  . الكبير الحجم ذات 

 2011عام  في منتجةال النفايات ةكمي  (:12-3)الجدول رقم 

    .05، ص  مرجع سبق ذكره عبد المجيد عبد العزیز سيفائي، المصدر:

من       العامة  النفايات  في  الصلبة  البلدية  النفايات  ناتج  زاد  إلى    1997عام    طن  550.350وقد 
، ووفقا لدراسة تصنيف النفايات التي  2011عام    طن  2689808وإلى    ،2003عام    طن  1523822

مرة كل عام. وقد تم تجرى  التي  من النفايات العامة عضوية، و   %35قد تبين أن    2012تم إجراؤها عام  
نسب المواد  التالي  تطوير منهجية التحليل المتبعة فيها وفق المنهجيات المستخدمة دوليا. ويعرض الجدول  

 . 2012ايات المنتجة من دبي لعام المختلفة في النف 
 2012عام دبي  إلمارةالمختلفة في النفايات المنتجة  نسب المواد(: 13-3الجدول رقم ) 

 النسبة المئوية  نوع المادة  الرقم 
 %24.29 األوراق  1
 %24.24 البالستيك  2
 %3.43 الزجاج/القوارير واألواني الزجاجية 3
 %2.37 معادن 4
 %35.43 نفايات عضوية  5
 %1.09 مطاط 6
 %0.98 خشب  7
 %3.18 أقمشة 8

 
في دبي"،عبد المجيد عبد العزیز سيفائي،  :     1 النفایات  ، 04مجلة بيئة المدن، مركز البيئة للمدن العربية، العدد    "إدارة 

 .07-04، ص 2013

 الكمية ) بالطن (                               نوع النفايات 
               2.689.808                                   النفايات العامة

     6.638.471                                   نفايات البناء والهدم
        175.022                                   نفايات خضراء وبستانية 

 154.119                                   نفايات سائلة 
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 %0.60 جلود  9
 %1.93 بقايا/مواد خاملة  10
 %0.24 نفايات خاصة   11
 %2.22 نفايات متنوعة  12
 %100 المجموع  

 .05ص   ، مرجع سبق ذكره،عبد المجيد عبد العزیز سيفائي المصدر:

 النفايات: مع للتعامل المطبقة النظم  .1
ينظم    وتعديالته  2003 لعام 11 رقم  محليال األمر  •  تؤثر والتي بالنفايات   المتعلقة القضاياالذي 
 ومنح صحيح غير بشكل النفايات  من والتخلص  القمامة   إلقاء حظر طريق عن وذلك العامة النظافة على

 من متنوعة  مجموعة لتحرير  القضائية الضبطية دبي مجتمع من مختارة وشخصيات   البلدية  موظفي
 رقم المحلي األمر يحدد  كما.  للنفايات   الخاطئ والنقل المارة أو المركبات  من المخلفات  كرمي الفات المخ
 .بالنفايات  المتعلقة الخدمات  مقابل البلدية تتقاضاها التي  الرسوم 2002 للعام 7

 ذات  لمتطلبات با االلتزام لضمان فنية إرشادية أدلة البلدية أصدرت  فلقد  المحلية األوامر إلى وباإلضافة    
 :هي االسترشادية األدلة وهذه، العالقة

A النفايات. ونقل جمع : خدمات  
B: بالنفايات. اإلتجار أنشطة  
C: التسوق. بمراكز الخاصة النفايات  تدوير إلعادة اإلرشادي الدليل 

 لتجميع النظامية العملية الخاصة الشركات  بدأت  النفايات: تدوير إعادة لحاويات  الموحد  اللون  نظام •
 للتدوير  القابلة النفايات  من طن 175000 تجميع تم ولقد  التسعينيات  أوائل للتدوير في القابلة النفايات 

 تجميع تم بينما  تجميعها تم  التي المواد  من  األكبر الجزء  والكرتون  األوراق  شكلت  ولقد   .2011عام  
 . والمعادن والزجاج البالستيك من محدودة كميات 

 ومن النفايات  من األخرى   األنواع مع للتعامل وخاصة عامة شراكة مشاريع أيضا دبي يةبلد  بدأت  وقد     
 :الشركات  هذه
 مصنع استكمال تم 2010 وفي عام ،والهدم البناء أعمال عن  الناتجة النفايات  تدوير  إلعادة منشأة -

النفايات  من الحديدية  المكونات  الستعادة  البناء عن اتجةالن النفايات  من حديدية كتل وإنتاج تلك 
 .المحدودة اإلمارات للتدوير شركة وتديره الساعة  في طن 560 المصنع هذا سعة والهدم، وتبلغ
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 قبل من حاليا   تدار وهي  2006عام  العمل المؤسسة في  تلك بدأت  وقد  المواد الستعادة واحدة منشأة -
والتي  تدوير شركة حوالي الحالية وطاقتها یوم /طن 4000 التعاقدية سعتها تبلغ محدودة   هي 

 .یوميا   /طن 1000
 منها:  والتخلص النفايات معالجة .2

 هذه وتتراوح .  النفايات  بإدارة  المتعلقة   مارات اإل دولة في  والكبيرة الصغيرة  المشاريع من العديد  هناك    
 مصدرال من الرائدة الفرز مشاريع إلى الحيوي  الغاز ومرافق الحجم، كبيرة مركزية فرز مرافق من المشاريع

 بيسنيس  جرين" شركة وضعته الذي الدوار النفايات  إدارة مفهوم  ويستند   .محددة أحياء  على  تقتصر  التي
 النفايات  عن الناتجة النفايات  إلدارة شامال نهجا ويستهدف ثمين مصدر النفايات  بأن فتراض ا إلى "نورواي
 ولكن المعالجة  النفايات  من 75%وهو الهدف إلى للوصول فقط تساعد  لن فإنها  نفذت، وإذا ة.المنزلي
وإعطاء تدوير إعادة من قدر أقصى  تأمين أيضا  للظروف ونظرا  .دوار اقتصاد  لتطوير دفعة  المواد 

 .1والمناسب  مثلاأل  الحل سيكونان الحيوي  الغاز وإنتاج الفرز عمليات  فإن مارات اإل دولة في المحلية
 :2ايات وتطبق إمارة دبي النظم التالية للتخلص من النف    
 العامة  النفايات  دفن ويتم ة،اإلمار  من مختلفة مواقع في للنفايات  مكبات  خمس البلدية تدير: A المكبات ✓

 بينما والهدم البناء  نفايات  من للتخلص  حصريا   مخصص  موقع هناك ت.المكبا   تلك من ثالثة في فقط
 ويعتبر ة،الخطر  النفايات  جةلمعال علي جبل منشأة  في منها  التخلص  قبل الخطرة النفايات  معالجة تتم

 .اإلمارة في األكبر القصيص مكب 
  البيئة  على أضرارها من والحد  الخطرة النفايات  على للسيطرة:  B   الخطرة النفايات من التخلص ✓

 منها والتخلص  الخطرة النفايات  على  للسيطرة تشريعات  بوضع الدول من العديد  قامت  العامة، والصحة
 قد   كانت  الضوابط هذه ولكن ،والنبات  والحيوان اإلنسان على ها المحتملةمخاطر  من للحد  آمنة بطرق 

 الرقابية، السيطرة نطاق خارج تتم التي  التجاوزات  من كثير   لوجود  نسبيا يتم تطبيقها وأن مؤخرا   أدخلت 
فيها، وفي دبي   السامة المواد  من خطرة مستويات  اكتشاف يتم التي الحاالت   من الكثير هناك أن حيث 

 تبخير ببرك مجهزة والمنشأة  .1999عام   الخطرة النفايات  لمعالجة علي جبل منشأة افتتاح تم قد 

 
1  :Benedikt Pilscheur Anna Larsson,  " ،منطقة في المدن لمستقبل الستدامة مفتاح هي النفایات معالجة  ابتكار 

 .20، صمرجع سبق ذكره"، العربي الخليج
 . 7-6، ص مرجع سبق ذكره: عبد المجيد عبد العزیز سيفائي ،  2
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 واحدة بطبقة مبطن  أحدهم ومدفنان  مغطاة  تخزين ومنطقة  الكيميائية للمعالجة  ومصنع تثبيت  ومصنع
 .بطبقتين واآلخر

 الطبية النفايات  لمحرقة االختبارات  مرحلة بدأت  ، 2009لفريأ في :C الطبية   النفايات من التخلص ✓
 في  كلغ 800 التشغيلية طاقتها تبلغ والتي الخطرة   النفايات  لمعالجة  علي جبل منشأة في المتطورة 
 الحماية تضمن والتي  تطورا   التلوث  على  السيطرة أجهزة بأكثر المحرقة تلك زودت  وقد .  الساعة

 .للبيئة المستدامة
 مليون  14.9 استقبلت  حيث  العالمي. الصعيد  على الرائدة يةالسياح الوجهات  إحدى إمارة دبي تعتبرو     
 أصبحت  ،2020عام   في زائر مليون  20 الستقبال  طموحة أهداف وبرسم ،2016عام   في زائر

 في الحال هو  وكما .دبي في االقتصاد  بعجلة تدفع التي األساسية الركائز من واحدة  شك بال السياحة
إحدى،  مطردا   تقدما    تشهد  دبي   في يةالخدم الضيافة مجاالت  فإن المدينة، أن   التنمية أهداف  ونجد 

 2030 لعام المستدامة للتنمية المتحدة األمم خطة  من كجزء عليها المنصوص  عشر السبعة المستدامة
 بثلث  يقدر ما  عام كل يهدر المتحدة، لألمم ووفقا.  المستدامين واإلنتاج االستهالك  أنماط ضمان هو

  .أمريكي  دوالر تريليون  حوالي قيمتها تبلغ  والتي  طن مليار 1.3 يعادل ما أي  تجةالمن األغذية  مجموع
 فيلذلك  البيئية،   النفايات  في للمساهمة  الضيافة مجال في العاملة الشركات  على اللوم إلقاء تم تاريخيا ،

 جميع في الفنادق إلى "االستدامة توجيهات  نحو خطوة  12" المستدامة للسياحة دبي" أصدرت  2017 عام
 لتحسين اعتمادها دبي في فندق  ألي يمكن بسيطة خطوة 12 من العملي الدليل هذا ويتكون  ي.دب  أنحاء

 الضيافة مجال في العاملين للمهنيين المشورة تقديم. و الخضراء اعتمادها أوراق وتعزيز استدامتها مستويات 
 .1النفايات  ارةإد  ذلك في بما الموضوعات  من عدد لللفنادق،  الممارسات  أفضل بشأن

 دارة النفايات في إمارة دبي: إل المبادرات البيئية  ثانيا:
العديد   النفايات  هناك  المدرجة في خطة دبي إلدارة  الحالية والمستقبلية  المشاريع    (2030-2013)من 

 لذك سوف نذكر البعض منها فقط ومن بينها: 
 

 
مركز البيئة للمدن  المدن،   ةبيئ مجلة  ("،DSTالمستدامة ) للسياحة دبي مبادرة في النفايات إدارة " ،  لوتاه يوسف  : 1

 . 30، 29، ص ص  2018 يناير ،  19 العددالعربية، 
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 :" إلعادة تدوير النفاياتمدینتي بيئتي"مشروع   .1
بلدي العام  تعمل  حلول  مع  استدامة  العالم  مدن  أكثر  اإلمارة  جعل  إلى  وساق  قدم  على  دبي    ، 2020ة 

في   بيئتي«  »مدينتي  مبادرة  أطلقت  ذلك  إطار  وفي  البيئية«،  دبي  »ثقافة  مشروع  إطالق  مع  خصوصا  
اإلنسان،    2012فيفري   فيه  يعيش  الذي  الحيوي  المحيط  احترام  على  تقوم  والتي  اآلن،  حتى  والمستمرة 

 .1ويسهم في خلق بيئة مشجعة لتعزيز نمو اقتصاد دبي األخضر

  مصدرها  من القابلة للتدوير المواد  فصل إلى يهدف، الذي  2012وقد أطلق هذا المشروع بتاريخ فيفري  
التي تدويرها وإعادة المنزلية  النفايات   بإعداد  والبدء   35 %نحو تتجاوز  بنسبة دفنها يتم وتقليل كمية 

 هذه  أن حيث  التدوير، إعادة  على  قائمة وطنية صناعة  إلنشاء  تكفي من المواد  كمية فيرلتو  استراتيجية
 على المحافظة إلى تهدف التي البيئية المشاريع من مجموعة بدراسة البلدية قيام بعد  جاءت  البيئية المبادرة

المشاريع. وفي هذا    ههذ  تنفيذ  في الخاص  القطاع وإشراك مصدرها من 2للتدوير القابلة  المواد  وفصل البيئة
 في النفايات  تجميع برنامج لتنفيذ  الخاص  القطاع شركات   كبريات  من عدد  مع دبي تعاقدت بلدية االطار

 وند  الثانية مزهر،  األولى مزهر منطقة وهي تجريبية كمرحلة اختيارها  تم التي السكنية المناطق من ثالث 
  المختارة  المناطق في القاطنين  لتوعية حملة تنظيم و  المشروع لتنفيذ  زمنية خطة كما قامت بإعداد   الحمر،

"مدينتي   خالل  من  تسعى  وأنها  خصوصا   واألطفال،  المدارس  جانب  إلى  المبادرة،  انتشار  على  تساعد 
لديه فكر  يكون  المطلوب وأن  ليعلم معنى االستدامة بشكلها  الجديد  بيئتي" أن تستهدف األطفال والجيل 

 بأهميتها في مجتمعنا. 
سيتم التجريبية المرحلة بأن لماع     عام   مع تقييمها له   إعداد   المشروع تنفيذ  وسيتخلل 2012نهاية 

 لتوسعة النتائج كافة من التأكد  ذلك بعد  ليتم  المشروع وتقييم العمل  معوقات  على للوقوف مسحية دراسة
 .3دبي  في السكنية المناطق كافة على العمل

 
العدد  المقبل" العام طاقة  إلى النفايات تحول دبي بلدية ،"لوتاه : حسين  1 والمجتمع،  البيئة  مجلة  دبي،  152،  بلدية   ،

 . 20، ص  2015اكتوبر 
 االستفادة یتم ال  ومعادن وبالستيك  وكرتون ورق عن عبارة النفایات  من  %   50البلدیة فإن حوالي أعدتها دراسة : حسب 2

 الملوثات. من وغيرھا الطعام واألغذیة اختالطها ببقایا بسبب منها
النفایات"،    مسعود، بن محمد مسعود:   3 تدویر  إلعادة  بيئتي  مدینتي  المدن،"مشروع  بيئة  للمدن   مجلة  البيئة  مركز 

 . 15،14، ص ص 2013جانفي  ،04العدد  العربية،
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فه لكل فئات المجتمع المحلي خصوصا   امناطق المستهدفة في استهد أهمية المشروع بالنسبة للوتظهر      
 :1القاطنين بدبي على 

مستدامة • وإمارة  ذكية  دبي  مدينة  طريق    جعل  الشعور عن  قاعدة  على  للمكان  االنتماء  تعزيز 
والتفاعل   المعرفة  ترسيخ  وأيضا   المستدامة  التنمية  مكتسبات  على  المحافظة  في  والشراكة  بالمسؤولية 

وزارة  اإلي أقرتها  التي  البيئية  والتوعية  للتثقيف  الوطنية  االستراتيجية  مع  لتتوافق  المستمر،  والتحفيز  جابي 
 البيئة والمياه؛

 لإلمارة.  والصحي البيئي الوضع وتحسين العام المظهر على الحفاظ •
 ( 07)انظر الملحق  :2االجراءات لتسيير هذا المشروعوفي إطار ذلك اتخذت مجموعة من 

تو  ✓   تم حيث  المختارة  المناطق في السكنية  الوحدات  لكل مختلفتين بلونين حاويتين زيعتم 
 وضع  اعتماد  تمو للتدوير   القابلة غير  للنفايات  واألخرى  للتدوير القابلة  للنفايات  إحداها تخصيص 
 الحاويات  كافة سحب  تم كما  ،النفايات  فصل  عملية لتسهيل  الحاويتين على تعريفية وإرشادات  رسومات 

 مواقع إزالة تم حيث  ليال. سريع وبرنامج فريق تشكيل طريق عن وذلك مشروعال إلى التابعة المناطق من
 إلى باإلضافة  منها واالستفادة  تأهيلها اعادة وتم المذكورة المناطق من األحجام  مختلفة حاوية 1012

 التدوير.    إلعادة جديدة حاوية 7391 بتوزيع المختصة الشركات  قيام
 األرض:  الضاغطة تحت  الحاويات  مشروع تدشين ✓

 أفضل واستخدام خدماتها  لتحسين جهودها إطار المشروع في يأتي درهم حيث مالیين    10  البالغة كلفته
 من ويقلل البيئة على يحافظ الذي بالشكل تخزين النفايات   مجال في العالمية والرائدة الحديثة التقنيات 

 عدد  من التقليل في فعال  بشكل يسهم كونه والجهد  الوقت  من لكثيرا يوفر إذ  المدينة، في النفايات  تأثير
 بأن علما،  مختلفة  بأحجام التقليدية الحاويات  عن  واالستغناء النفايات  نقل كلفة وتوفير  التفريغ، مرات 

 لتجنب  بالكامل  مغلق نظام توفير  مراعاة  العامة، مع  النفايات  من  طنا   25 إلى  20 من  تتسع  الحاويات 
 العالمية المدن  من أصبحت  دبي مدينة أن االعتبار في أخذنا إذا السيما الكريهة، لروائحا انتشار

 
ثقافة خضراء ومواد مستدامة، دبي،  شاكر،  حمدي  محمد:   1 بيئتي«..  عن موقع ،  14/10/2015نشر بتاریخ    »مدینتي 

االلكتروني: /c1c8-9ec447bahttp://www.alkhaleej.ae/supplements/page-4139-8422-  الخليج 

ec82b736a438 2016، تم االطالع عليه بتاریخ جانفي. 
 . 19-16، ص مرجع سبق ذكره مسعود، بن محمد مسعود:  2

http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/9ec447ba-c1c8-4139-8422-ec82b736a438
http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/9ec447ba-c1c8-4139-8422-ec82b736a438
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 وتعتبر باإلمارة، التجارية المناطق فعال بشكل  تخدم  التي المتطورة التطبيقات  هذه لمثل وتحتاج الحديثة
 المدن. من كثير في والمطبقة المتميزة األفكار من هذه الفكرة
 اللبان:  ومادة العلكة زالةإو  لشوارعا وغسيل تنظيف مكائن ✓

 الكبيرة الخبرة النظافة ذو لمعدات  الخليج مركز شركة مع بالتعاون  قامت  والتحديث فقد  للتطوير في سعيها
 حيث   الشوارع واألرصفة غسل مكائن أحدث  وتشغيل  بتوريد  العالية  النظافة وتكنولوجيا  تقنيات  مجال في

 في لتعمل العربي، والعالم األوسط  الشرق   منطقة  المتطورة التكنولوجيا  هذه التي تصل االولى  المرة  كانت 
 على القائمين من  الحثيثةو   المتضافرة بالجهود  يوم يوما بعد  ناقتهاأو  جمالها يزداد   التي  دبي إمارة شوارع

 على الحائزة الصنع إيطالية  واألرصفة الشوارع غسل   مكائن مؤخرا االدارة استقدمت حيث  دوما. ذلك
 تعمل حيث  البيئة،  صديقة والتطبيقات  والنوعية  األداء في  وأوربية عالمية  جودة شهادات   و  اختراع  اءات بر 

 تصل و األوساخ، أصعب  إزالة على القادر  بار   200إلى يصل الذي العالي الماء بضغط الماكينه هذه
 بسبب  المغسولة ألسطحل  التعقيم إمكانية ويعطي التنظيف قوة من يزيد  مما  ° 130إلى الماء حرارة درجة
 تنظيف في وتستخدم الشوارع، في المركبات  خلف تجر  التي العربة بطريقة مرة وألول العالية، الحرارة درجة

 الدوائر وعند  اإلمارة في الرئيسية  المراكز مداخل على  وخصوصا المتراكمة العلكة من واألرصفة الشوارع
 األرض  في الالصقة األنواع هذه فيها تتواجد  أن ممكن  أماكن من  اإلمارة في ما وكل  والمدارس الحكومية

 .سابقا إزالتها المستحيل من كان التي
 الشمسية:   بالطاقة العاملة النفايات  تخزين وسائل ✓

 تساعد  بدورها انه حيث  النفايات  من كبيرة كمية تنتج التي األماكن في يستخدم الحاويات  من النوع هذا إن
 من التخلص   عملية تسهيل على النفايات  ضغط وإمكانية  الكبيرة سعتها بب بس  الحاويات  من األنواع هذه

وتعتبر واألماكن األسواق في النفايات   بالطاقة العمل خاصية تملك التي المهمالت  سالل الحساسة، 
 بضوء وإنارتها الطاقة بتوليد   تقوم حيث  النفايات  من التخلص  مجال في االبتكارات  احدث  من  الشمسية

  رؤيتها  على المستخدمين يسهل مما فيها تتواجد  التي األماكن في  لها ومميز جمالي  ظهرم يعطي مخفي
 الطاقة من التقليل على يساعد  مما كهربائي لمصدر الحاجة دون  ليال، وإضاءتها خصوصا مكانها وتحديد 

 .نشرها النفايات  إدارة تهدف التي التوعية عملية ويسهل المستخدمة
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ية للمبادرة أعلنت إدارة النفايات في بلدية دبي إلى وجود تجاوب كبير من الجماهير وبعد الفترة التجريب     
مناطق   من  عشوائية  عينة  على  استبيان  خالل  من  ممتاز،  من  أكثر  بشكل  سعادتهم  عن  عبروا  الذين 

بنسب جيدة  النتيجة  وكانت  المبادرة  من  المقدمة  بالخدمات  وقبولهم  رضاهم  مدى  لمعرفة  باإلمارة  ة  متفرقة 
بقايا    الفتا  %،80اجتازت   عن  فضال   تدويرها،  أعيد  التي  المواد  أهم  من  والورق  البالستيك  أن  إلى 

 .المأكوالت التي تفيد في الزراعات وبعض األشياء األخرى المتعلقة باألسمدة
من      الواسعة  واالستجابة  الماضي  العام  التجريبي  المشروع  هذا  حققه  الذي  الالفت  للنجاح    واستنادا  

النفايات   إدارة  عملت  المجتمع،  لديها    -شرائح  المصلحة  أصحاب  مع  نطاق    -بالتعاون  توسيع  على 
المشروع ليشمل مناطق جميرا األولى، والثانية، والثالثة، والصفا األولى والثانية، وأم سقيم األولى والثانية،  

     والمنارة، وأم الشيف، والبرشاء الثانية والثالثة.
 :النفايات من الكهربائية الطاقة لتوليد دبي يةببلد 2020 محطة .2

 دبي ابتكرت  الهامة، والعالمية اإلقليمية  مكانتها إلى والوصول االقتصادي نموها  تمويل أجل من    
 النمو استراتيجية ولتعزيز الطاقة إمدادات  ولتأمين الوقود،  مصادر ولتنويع  الطلب، إلدارة ذكية استراتيجية
 الطبيعي بالغاز أساسي بشكل تشغيلها  يتم طوااجيغ 10 قرابة  حاليا   لدبي المركبة ةالطاق وتبلغ  األخضر،
ا دبي من جاعلة   المستورد   الطلب  نظرا  ألن األهمية بالغ أمر ا الطاقة أمن أصبح فقد  وعليه، للطاقة مستورد 

 تنمية طريق لسلك مضطرة اإلمارة فإن ذلك، على عالوة %6-5 سيبلغ القادمة للفترة المتوقع الطاقة على
   .األخيرة اآلونة في  النظيفة التكنولوجيا تقدم إلى  بالنظر السيما مستدامة،

 إطالقها تم ، والتي2030(  DICE)للطاقة   المتكاملة دبي استراتيجية من للطاقة دبي نموذج ينبعو     
 دبي استراتيجية  مد  وتم .دوري  بشكل مراجعتها األعلى للطاقة بدبي، وتتم المجلس بواسطة 2011 عام

 بحلول متنوعة أهداف لتحقيق  طريق خارطة بالتفصيل وتعرض  2050 عام  إلى مؤخرا   للطاقة المتكاملة
 مزيج الطاقة، تنويع لتعجيل  المستوى  عالمي تنظيمي إطار بناء على قائمة   ،  2050 وعام 2030 عام

ح وه كما الطلب  لجانب  فاعلة إدارة ولتيسير الطاقة إمدادات  أمن ولضمان  الشكل التالي: في موض 
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 متماسكة  كاستراتيجية 2050 لعام للطاقة المتكاملة دبي (: استراتيجية6-3الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 إمدادات وتأمين تنمية نحو ثاقبة رؤیة-المستدامة  للطاقة نموذج ابتكار في دبي حكومة دور"، دیاب طاھرالمصدر: 

 . 22ص، 2017سبتمبر  ،18 المدن االلكترونية،  العددمجلة بيئة ، "-المستدامة الطاقة

 

 والصحة االجتماعية الرفاهية   وفي إطار مبادرات إدارة النفايات الرامية إلى الحفاظ على البيئة وتعزيز    
أنشأت  العامة يناير   الطاقة لتوليد  2020 محطة  دبي  بلدية للسكان،  النفايات في   2013النظيفة من 
 مكتوم آل راشد  بن محمد  الشيخ أطلقها والتي مستدامة لتنمية أخضر اقتصاد  مبادرة  تحقيق سبيل في وذلك
الستخراج  حاكم  1 بسعة كهرباء توليد  تم أن بعد   بالقصيص  النفايات  مكب  من  الميثان غاز  دبي، 

 

 : ويعتبر.الزمن من العقدين على يزيد ما منذ الصلبة النفايات ويستقبل 2كلم  3.5مساحة على القصيص نفايات مكب يمتد 
  مكبات  وتعد .يوميًّا النفايات من طن آالف 5 نحو يستقبل إذ دبي، في النفايات لجمع المخصصة المواقع أضخم من  واحدا  

 العضوية المكونات تحلل نتيجة الجو في سامة غازات تطلق إذ السلبية، الدفيئة الغازات النبعاث  مصادر أساسية النفايات
الميثان ويشكل .النفايات في  أكسيد ثاني غاز  يشكل فيما  النفايات، مكبات من المنبعثة الغازات  من  % 55 نحو  غاز 

 .البيئي التدهور في كبير حد إلى تساهم التي الدفيئة الغازات من وكالهما المتبقية، % 45 الـ نسبة الكربون
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 بترشيح وتيمنا   سنة،  20  لمدة سيصل إنتاجها فإن المحطة على  أجريت  التي الدراسات  وحسب   ميغاواط،
االسم أطلق فقد    2020 إكسبو الستضافة  دبي  على األولى المحطة تعتبر والتي المحطة  على هذا 

 الشراكة  هذه تعكس حيث  سليوسن" وشركة "جرين دبي بلدية بين استراتيجية شراكة  في المنطقة مستوى 
 مجال في رللفك كرائدة دبي  مكانة تعزز التي الحيوية المشروعات  تنفيذ  في والخاص  العامة القطاعين قدرة

 رخاء  وتعزيز البيئة على الضارة الغازات  آثار من للحد  وذلك األخضر لالقتصاد  ودعمها المستدامة التنمية
 .المجتمع

ويعمل نظام هذه  واالستدامة"، الخضراء الطاقة شركة "حلول وتشغيله وإنشائه المشروع  تصميم   ويتولى    
بمعالجة  الصلبة النفايات  حرق  معدات  بتشغيل يات)القصيص(النفا مكب  من المنبعثة الغازات  المحطة 

"جنرال الغازي   (Jenbacherجنباتشر) “ محرك باستخدام  .الكهرباء من ميغاواط 1 لتوليد  إلكتريك" من 
 من الكفاءة  عالية الصلبة النفايات  وحرق  الغاز تحويل معدات  لتشغيل الناتجة الكهرباء استخدام وسيتم

 الموقع. ضمن (AG HofstetterUmwelttechnik)  ”يج أيه أومويلتكنيك هوفستيتر“
 إلى يسعى حيث  المنطقة، مستوى  على  جديدة فارقة عالمة   الضخم البيئي المشروع هذا تنفيذ  ويمثل    
 إلى  يصل سنوي  خفض  وبمعدل الكربون، أكسيد  ثاني  من أطنانا   يعادل بما الميثان غاز انبعاث  من الحد 

 .طن 250000
 مويل  المشاريع البيئية المستدامة في إمارة دبي  تالمطلب الثالث: 

العربية       لإلمارات  الخضراء  األجندة  تطوير  في  بحثها  تم  التي  الكلي  االقتصاد  سيناريوهات  تتطلب 
خالل   ٪2-1استثمار    2030-2015المتحدة   االقتصاد  تخضير  في  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من 

فإن وعليه  القادمة.  عشرة  الخمس  حاسم    السنوات  عامل  الخاص  القطاع  من  واالستثمار  التمويل  جذب 
دولة اإلمارات عامة ودبي خاصة، ألنه سيسمح للدولة برفع  في االقتصاد األخضر  إلى للنجاح في التحول

من   كل  واستعداد  واسع  بشكل  الخضراء  التكنولوجية  الحلول  توفر  من  الرغم  وعلى  االستثمار،  مستوى 
إجراءات خضراء، فإن معظم المشاريع الخضراء الرائدة في دولة اإلمارات قد  الحكومة والمواطنين اتخاذ  
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واعتبرت مشاركة القطاع الخاص المحدودة في التمويل واالستثمار األخضر التحدي    العام  قادها القطاع 
 .1الرئيسي لتجسيد الفرص االقتصادية وفرص العمل التي يمكن أن تتحقق  من تخضير اقتصاد اإلمارات 

 :مشاريع البيئية )الخضراء(الفوائد المحتملة لل  أوال:

في إحدى الدراسات األساسية، تم تطوير نموذج اقتصاد كلي محدد لدولة اإلمارات العربية المتحدة،     
. وأربعة سيناريوهات لإلقتصاد األخضر الطموحة  (BAU)إلى جانب سيناريو العمل على النحو المعتاد  

االستثمار السنوي والتي تفترض متوسط    (.2050والطويل )حتى عام  توسط  تم تطويرها على المدى الم
، فإن وضع  2030من الناتج المحلي اإلجمالي في مختلف التدابير الخضراء حتى عام    ٪  1.9  -1من  

عام   في  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  المتوقعة  األربعة  األخضر  االقتصاد  لسيناريوهات    2030نماذج 
. وقدرت  BAUمن توقعات الناتج المحلي اإلجمالي في إطار سيناريو    ٪  5.5-  4سبة  سيكون أعلى بن

تريليون    12.8-  6.5تريليون درهم )  47-24الزيادة المتوقعة في التجارة من االقتصاد األخضر بمبلغ  
سنويا ، والغاز   ٪  10-7وقد ينتج عن ذلك انخفاض االستهالك المحلي بنسبة    .2030( في عام  دوالر

٪ 20-7  بيعي بنسبةالط )مما أدى إلى تقليل الواردات    2030حتى عام    ٪15-11والكهرباء بنسبة    . 
أو تمكين الصادرات من الهيدروكربونات الحرة من جانب الطلب وتنويع العرض(، وزيادة اإلنتاج المحلي  

 خالل هذه الفترة مدفوع ا بنمو االبتكار مما أدى إلى زيادة الصادرات.
( بحلول BAUفوق  ٪  3.2  -  1.9)وظيفة جديدة    165.000  –  139.000ا النمو  وسيرافق هذ     
مع تدفق المنافع االقتصادية على السكان. كما سيكون لكل سيناريوهات االقتصاد األخضر    2030عام  

 
1:Ministry of climate change and environment, “GREEN ECONOMY REPORT 2016”, 

SECOND EDITION, UNITED ARAB EMIRATES, p 116 

 :  سيناريوهات في: 4تتمثل 
 .والتنويع االقتصادي تدل إلزامي للتكنولوجيات الخضراء، تغيير السلوكنشر مع   "النمو األخضر": -
اإلضافي": - األخضر  و  "النمو  السلوك  االنتشارالعدوانية،  تغيير  الخضراء،  للتكنولوجيات  التنويع  و  اإللزامي 

 . االقتصادي
الكربون": - ا"تسعير  العربية   في  لقائمالنهج  اإلمارات  أنحاء  في جميع  المطبقة  الكربون  أسعار  الذي يطبق  السوق 

 .المتحدة
 .السوق إلى فترة خمس سنوات فيالنهج القائم  "السعر العادل للتكلفة": -
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من االنبعاثات    ٪25إلى    ٪18األربعة إمكانات كبيرة للتخفيض في اقتصاد اإلمارات، حيث تتراوح من  
 . والجدول التالي يبين ذلك:20301-2013ن التراكمية بي 

سيناريوهات االقتصاد األخضر مقارنة   4فوائد االستدامة المحتملة في ظل  (:14-3الجدول رقم )
   BAUبسيناريو 

النفقات الرأسمالية حتى عام   السيناريوهات 
2030 

متوسط االستثمار المطلوب حتى عام  
 ) الناتج المحلي االجمالي( 2030

 ٪ 1.6 تريليون درهم إماراتي  673.1 خضر النمو األ
 ٪ 1.9 مليار درهم إماراتي  724.8 النمو األخضر االضافي 

 ٪ 1 مليار درهم إماراتي  455.5 أسعار الكربون 
 ٪ 1 مليار درهم إماراتي  437.3 السعر العادل للتكلفة

 ,”Ministry of environment and water, “GREEN ECONOMY REPORT 2014المصدر:  

UNITED ARAB EMIRATES, p 36. 

 

 
1:Ministry of environment and water, “GREEN ECONOMY REPORT 2014”, UNITED 

ARAB EMIRATES, p 35. 
 

الناتج 
المحلي 

اإلجمالي 
في عام 
2030 

عدد مناصب 
العمل في  

 2030عام 
 

زيادة  
ادرات في الص

 2030عام 

استهالك النفط 
المحلي 

)المتوسط 
السنوي٪ 

2013-2030 ) 

استهالك الغاز 
المنزلي )المتوسط  

السنوي٪ 
2013-2030 ) 

الطلب على  
الكهرباء  
)المتوسط 
السنوي٪ 

2013-2030 ) 

انبعاثات  
الغازات 
الدفيئة 
)نسبة  
 تراكمية٪ 

 +4% 160000+ 
+(%2.2 ) 

مليار   34+
 درهم

-7% -13% -11% -
20% 

 +5.5% 165000+ 
+(%2.3 ) 

مليار   47+ 
 درهم

-10% -17% -15% -
25% 

+4.1% 139000 + 
+(1.9% ) 

مليار   24+
 درهم

-10% -20% -14% -
15% 

+4.1% 161000 + 
+(2.2% ) 

مليار   24+
 درهم

-9% -7% -13% -
21% 
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اقتصادي ا، فإن       قابلة للتحقق  المرجح أن تكون  الفرضيات من  أنه قد لوحظ أن هذه  الرغم من  وعلى 
نمو ا   لها  األخضر  المسار  سيوفر  صحيح  بشكل  إدارتها  تمت  إذا  اإلمارات  دولة  في  االقتصادية  التنمية 

 وفعالية من الناحية االقتصادية. اقتصادي ا إضافي ا، مما يجعلها أكثر كفاءة 

 : للمشاريع البيئيةالتمويل المستدام   ثانيا:

والبيئة       المناخي  التغير  وزارة  نظمت  دبي  عهد  ولي  مكتوم"  آل  راشد  بن  "محمد  الشيخ  رعاية  تحت 
  25دبي    اجتماع الطاولة المستديرة العالمي الرابع عشر للمبادرة المالية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة في

االجتماع حدثا    2016أكتوبر    26و هذا  ويعتبر  المركزي.  المتحدة  العربية  االمارات  بدعم من مصرف 
. مما ساهم في ضم المئات من  ، رغم تأخرهرئيسيا عالميا لوضع أجندة التمويل المستدام على مر السنين

اال األوساط  وكذا  المدني  والمجتمع  المالي،  النظام  أوساط  جميع  من  تم القادة  وقد  والحكومية.  كاديمية 
العالمي  التمويل  في  المتزايدة  ألهميتها  نظرا  للبيئة  المتحدة  األمم  برنامج  قبل  من  االمارات  دولة  اختيار 

 وسجلها الحافل في االقتصاد األخضر وتعزيز االقتصاد االسالمي. 

المبا     بدعم  الوزارة  قامت  المستوى،  الرفيع  التجمع  لهذا  التحضير  طور  االوفي  لبرنامج  المالية  مم  درة 
لزيادة مستوى    2015االجتماعات مع المؤسسات المالية ابتداءا من عام    المتحدة للبيئة بعقد سلسلة من

الطاولة   اجتماع  والبيئة  المناخي  التغير  وزارة  نظمت  حيث  به.  واالهتمام  المستدام  بالتمويل  المعرفة 
ت دراسة استقصائية وطنية للمؤسسات المالية لتحديد وأجر   .2015المستديرة على مستوى الدولة في عام  

الممارسات الحالية للتمويل االخضر. وذلك بالتعاون مع مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة  
المالية للخدمات  دبي  وهيئة  والسلع  المالية  األوراق  وهيئة  لمدراء التامين  عمل  ورشة  تنظيم  تم  كما   .

بهدف توفير تجربة تعليمية تفاعلية في اتخاذ القرارات المتكاملة في مويل األصغر ومؤسسات التالمصارف 
تق البيئية واالجتماعيةمجال  المخاطر  المستدامة،  ييم  التنمية  الخبراء  ، ودعم مسيرة  اثنين من  فيها  شارك 

 الدوليين اللذين رشحهما برنامج األمم المتحدة للبيئة. 

المستديرة الوطنية إلى أن الدولة تحتاج إلى تسريع ونشر ممارسات وقد توصلت اجتماعات الطاولة      
للتنوع االقتصادي من خالل  المشاريع  المطلوب من االستثمار وحجم  المستوى  لتحقيق  المستدام  التمويل 
تعزيز الصناعات الخضراء فيما تشير آراء االستبيان إلى ضرورة بناء خارطة طريق من خالل خطوات 

 

 116، ص 2016طالع أكثر أنظر تقریر حالة االقتصاد االخضر : لال. 
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الستراتيجي المنسق وطنيا للتمويل المستدام.وهذا أيضا يمثل جزءا من تنفيذ أجندة االمارات  متعددة للتقدم ا
 .( 1الخضراء )برنامج التمويل األخضر ودعم االستثمار 

 (: خارطة طريق لتعميم التمويل المستدام في دولة اإلمارات 7-3)الشكل رقم 

 

 
 . 14(،مرجع سبق ذكره، ص2017)  راتتقریر حالة االقتصاد األخضر لدولة االما المصدر:

للبيئة، شكلت وزارة التغيير       بعد االنتهاء من بناء خارطة الطريق والتشاور مع برنامج األمم المتحدة 
يونيو   في  المستدام  بالتمويل  معني  توجيهيا  وطنيا  فريقا  والبيئة  مصرف   2016المناخي  مع  بالتعاون 

وا المركزي،  المتحدة  العربية  الرائدة االمارات  البنوك  بدعوة  الوزارة  قامت  كما  االمارات  مصارف  تحاد 
دبي  إعالن  وثيقة  وجاءت  الفريق،  إلى  لالنضمام  األخرى  المالية  رقم  2والشركات  الملحق    ( 80)أنظر 

 
 .14، 13ص  ، صمرجع سبق ذكره (، 2017(تقریر حالة االقتصاد االخضر  :  1
  :  ف المشاركة  االماراتية  المالية  المؤسسات  لرؤیة   يأكدت  المستدام على دعمهم  التمویل  دبي بشأن  اعالن  اجتماع وثيقة 

الخضراء  ومساندتهم    2021االمارات   األجندة  وفق  أخضر  اقتصاد  إلى  الوطني  االقتصاد  تمویل  ، 2030-2015لعملية 

الستراتيجية االمارات للتنمية الخضراء، وقد بدأت الدولة من خالل ھذا المسار العمل عل إحداث تغيير جوھري في قطاع  
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المذكورة   الوطنية  المشاركة  ألنشطة  تتويجا  المستدام  التمويل  بشأن  االمارات  دولة  في  المالية  للمؤسسات 
أجل  من  بتحقيق   سابقا،  التزامها  وتأكيد  اآلن،  حتى  االمارات  دولة  في  االستدامة  إجراءات  تقدم  إبراز 

اقتصاد أخضر. وفي هذا االعالن اعتمد الشركاء على التزام الحكومة بأهداف التنمية المستدامة واتفاقية  
أخضر وتنمية    باريس للمناخ، مع االعتراف بالدور الذي يمكن أن يلعبه قطاع التمويل في تمكين اقتصاد 

 . مة مع القدرة على التكيف والشمولمستدا

واتفق المشاركون في االجتماع األول على أن مهمة الفريق األساسية تتمثل في اتخاذ تدابير تعاونية      
للنهوض بممارسات التمويل المستدام ونشرها في قطاع الصناعة وذلك من خالل تبادل المعرفة والخبرات  

للحك الدعم  خلق  وتقديم  على  يساعد  العامة. مما  للسياسة  داعمة  توجيهية  ومبادئ  أدوات  في وضع  ومة 
فرص متكافئة فيما يتعلق بقضايا االستدامة في هذا القطاع. باإلضافة إلى بناء القدرات للمؤسسات كما تم 

المالية االماراتية المؤسسات  لتعزيز فهم مشترك عن االستدامة لدى  التالية مباشرة  . والتي  وضع الخطوة 
 ساعدت في تطوير اجراءات تعاونية ملموسة خالل اجتماع الطاولة المستديرة العالمي وما بعده.

في       عقده  تم  الذي  الثاني  االجتماع  تم    2016سبتمبر  وفي  حيث  المؤسسات،  من  المزيد  انضمت 
شرك لكل  الحالية  االستدامة  وممارسات  المعرفة  لتبادل  تفاعلية  جماعية  تمارين  الفهم  إجراء  تعزيز  مع  ة 

األفراد)الموظفين   مجموعة  مجموعتين:  إلى  المشاركين  تقسيم  تم  كما  المشتركة  األهداف  ووضع  العام 
الموضوع   من  رئيسيين  جانبين  مجموعة  كل  لتناقش  )البيئة(  الكون  ومجموعة  المحلية(،    –والمجتمعات 

الخارج  اآلثار  إلى  تؤدي  التي  والممارسات  الداخلية  الممارسات  مبادرات  وهي  استعراض  تم  حيث  ية. 
متنوعة مع تصنيفها التقريبي لتقديم توافق عام في اآلراء حول نطاق التمويل المستدام في دولة االمارات، 
في حين سلطت التمارين الجماعية الضوء على ما ينبغي للمؤسسات المالية االماراتية أن تطمح اليه من  

الممارسا نحو  التوجه  إلى  الرامية  عام  جهودها  في  الدولة  لتأسيس  الخمسين  الذكرى  قبل  المستدامة  ت 
 . 1وعلى كيفية تحقيق األهداف المحددة 2021

 

 

المؤسس أھم  استراتيجية مع  التقليدي واالسالمي وتأسيس شراكات  بنوعيه  االستثمار  التمویل  العاملة ف مجاال  الوطنية  ات 

والتمویل التي تؤمن بنفس المبادئ وتسعى لنفس األھداف، باالضافة الى وضع السياسات واألطر التنظيمية المالئمة لتحفيز 

 القطاع الخاص على المشاركة بصورة أكبر في االستثمار بالمشاریع الخضراء. 
 . 14،ص مرجع سبق ذكره(، 2017مارات )االقتصاد األخضر لدولة االحالة : تقریر  1
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 1مبادرات للتمويل المستدام في امارة دبي ثالثا:        

من       عدد  وتحليل  جمع  تم  وصفه،  سبق  كما  التوجيهي  الفريق  مع  جرت  التي  المناقشات  خالل  من 
تب التي  االستدامة  واألهداف ممارسات  العام  الفهم  لتحديد  العربية  االمارات  في  المالية  المؤسسات  نتها 

المشتركة في نشر التمويل المستدام، واستنادا إلى هذا التحليل سيسلط الضوء على أهم المبادرات الفريدة 
ير  من نوعها قيد التنفيذ في امارة دبي والتي تهدف إلى تعزيز فرص تحقيق اقتصاد اخضر وتم عرض الكث
 منها على المشاركين في اجتماع الطاولة المستديرة العالمي للمبادرة المالية لبرنامج األمم المتحدة للبيئة.

 الحوافز للمتعاملين للتوجه نحو بيئة خضراء:  •

للعمالء الذين يقودون سيارة صديقة    2015أطلقت دنيا للتمويل قرض السيارات الخضراء في سبتمبر      
ءة في استهالك الوقود في االمارات بقيمة فائدة مخفضة، كحافز مالي للعمالء لشراء  للبيئة أو ذات كفا

السيارات الخضراء، ويأتي إطالق هذا القرض تماشيا مع التزام الشركة المستمر بدفع عجلة النمو المستدام 
من قبل حلول    في الدولة وإظهار المزيد من التفاني في تحقيق النتائج الخضراء، ويتم دعم القرض الجديد 

البيانات   إصدار  مثل  الالورقية  العمليات  موبايل  كوبيك  التطبيق  مثل  الجديد  العصر  تكنولوجيا  خدمة 
 وخدمة العمالء على مدار الساعة. 

السيارات الخضراء في جانفي       الوطني قرض  بنك االمارات دبي  لتعزيز استخدام    2017كما أطلق 
استجا والهجينة  الكهربائية  دولة السيارات  في  االخضر  االقتصاد  لدعم  السكان  من  المتزايد  لالهتمام  بة 

وكالء   قبل  بيعهامن  يتم  الي  للبيئة  الصديقة  السيارات  في  باالستثمار  المهتمين  للعمالء  ويحق  االمارات 
  %0.05معتمدين في دولة االمارات .التقدم بطلب للحصول على هذا القرض الذي يقدمه البنك بخصم  

 خفيض المعمول بها.على معدالت الت

الوطني       االتحاد  بنك  قام  الكاملة.  المعالجة  رسوم  عن  بالتنازل  أيضا  البنك  يقوم  تمهيدي،  وكعرض 
الكهربائية   الحلول  توفير  مجال  في  رائدة  شركة  وهي  الخضراء،  للتكنولوجيا  اليوسف  شركة  مع  بالشراكة 

مصممة خصيصا للعمالء للحصول على   الموفرة للطاقة، إلطالق قرض اخضر، تقدم هذه الخدمة حلوال

 
 .21، 20، 19، ص السابق : نفس المرجع 1
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اليوسف   شركة  تقدمها  التي  الشهيرة  العالمية  الماركات  من  للطاقة  الموفرة  المنتجات  من  واسعة  مجموعة 
 للتكنولوجيا الخضراء.

 :التوجه الرقمي والالورقي لتحضير وإشراك الجيل الجدید •

مليون    500سيقوم باستثمار مبلغ    ( أنهENBD)أعلن بنك االمارات دبي الوطني    2016في جويلية      
 ( والتحول   136درهم  الرقمي  االبتكار  تمويل  أجل  من  المقبلة  الثالثة  السنوات  مدى  على  دوالر(  مليون 

متعدد القنوات لعملياته ومنتجاته وخدماته. من خالل هذه المبادرة األولى من نوعها التي تستخدم الرقمنة 
ئيسية، سيوفر البنك الرقمي الجديد لزبائن الجيل القادم الخدمة  والمدخالت االجتماعية كعناصر تمكين ر 

معاملة    100كثر من  أالذاتية إلدارة االموال مع االدوات والتطبيقات المفيدةالتي يمكن من خاللها إجراء  
كبير. بشكل  الورق  استهالك  توفر  وبالتالي  االنترنيت،  األخضر/    عبر  "التوجه  مبادرة  البنك  اطلق  كما 

مايو  الالورق في  ركائز  2016ي"  أربع  خالل  من  الورق  استخدام  تقليل  غلى  تهدف  تبسيط    –والتي 
التوعية الجماعية،  المشاركة  الرقمنة،  بنسبة    -العمليات،  الورق  استهالك  خفض    %15  -%10بهدف 

لى  وهذا يشمل مبادرة شهرية لكافة اإلدارات الداخلية لتقديم أفضل االفكار استثنادا إ  2017بحلول افريل  
مدى خفض التكاليف وقابلية التوسع وسهولة التنفيذ والتأثير االيجابي على ممارسات الموظفين اليومية،  

ن توفر أفكرة منها. على سبيل المثال من المتوقع    30فكرة تم تنفيذ    300وحتى اآلن قدمت اكثر من  
 مليون ورقة سنويا. 75رقمنة التقارير لنهاية السنة حوالي 

( HSBCالشرق االوسط )    "االهداف العشر الستراتيجية "التقليل" لبنك أتش اس بي سي  وتركز احد     
البنك   قبل  المستخدم من  الورق  تقليل كمية  هي  األولى  لتحقيق غايتيتن:  وتهدف  الورقية  المنتجات  على 

وصلت    2015وراق من مصادر مستدامة، في نهاية  يا، وثانيا هي ضمان شراء جميع األ داخليا وخارج
 . %  95سبة الورق المستخدم في البنك من مصادر مستدامة إلى ن

 :منصات مصرفية لجمع التبرعات •

وتطبيقات       االنترنيت  عبر  المصرفية  الخدمات  مثل  خدماته،  في  الوطني  دبي  االمارات  بنك  يقدم 
ستخدام الهاتف المتحرك، لمساعدة شركاء المعتمدين لجمع التبرعات في االمارات بحيث يمكن للعمالء ا
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و النقر على زر" أعجبني" ليتيح لهم التبرع دون  أميزة "أرغب في التبرع" على قنوات التواصل االجتماعي،  
 عناء لألسباب التي يهتمون بها. 

 المطلب الرابع: دور المشاريع البيئية في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة في دبي 
لالقتصاد األخضر وتحديد المؤشرات مهمة صعبة. تبذل   يعد قياس الطبيعة المعقدة والمتعددة األبعاد     

التعاون االقتصادي والتنمية ) الدولية مثل منظمة  (، وبرنامج األمم المتحدة  OECDالمنظمات الحكومية 
نحو   التقدم  لرصد  المؤشرات  من  ومجموعة  مشترك  إطار  لتطوير  مشتركا   جهدا   الدولي  والبنك  للبيئة، 

   .1هذه المؤشرات  إلى حد كبير على تطور االقتصاد االقتصاد األخضر. وتعتمد  
أداء     البيئية  األخضر   االقتصاد  نحو المحرز  التقدم في االمارة ويظهر  المشاريع  وضع  وتمويل  في 

مجموعة من المؤشرات كبوصلة فعالة تسمح برصد وتقييم التطورات األساسية، والتقدم والفرص والمخاطر 
مؤسسات التمويل اسة العامة، فضال عن األنشطة التطوعية للقطاع الخاص و المحتملة، وذلك لتوجيه السي

 .األخضر في دولة االمارات  جتمع المدني للتحول نحو االقتصاد المالمصغر و 
ما مجموعه       تحديد  تم  رئيسيا   41وقد  الرئيسية    مؤشرا  األداء  االماراتي ومؤشرات  لألداء األخضر 

س االمارات للتنمية الخضراء كمعايير لتقييم التقدم المحرز نحو  من قبل مجل  2015الخضراء في عام  
األخضر البيئية  االقتصاد  المشاريع  الخضراء وتمويل  اإلمارات  أجندة  تقدم  عن  فضال  تم  2،  حيث   ،

تخصيص كل مؤشر في إطار أحد األهداف االستراتيجية الخمسة لألجندة الخضراء ويشكل ما مجموعه  
ة تحكم ذكية" تسلط الضوء على االنجاز العام لألجندة الخضراء والمساهمات عشرة مؤشرات رئيسية " لوح

نتائج كل مؤشر رئيسي لألداء األخضر  أن  وتناسقها معها. وتجدر اإلشارة أيضا إلى    2021في رؤية  
تتأثر حتما بأنشطة مختلف برامج األجندة الخضراء والعوامل األخرى التي قد ال تخضع لسيطرة الحكومة 

 

 . 81، صمرجع سبق ذكره(، 2014: تقریر حالة االقتصاد األخضر لدولة االمارات ) 1
    :  الـ المتحدة  العربية  االمارات  في  الرئيسية  األداء  مؤشرات  اختيار  االقتصا  41تم  )البيئية،  الثالثة  لألبعاد  دیة  وفقا 

لرؤیة   المحددة  الصلة  ذات  الوطنية  الرئيسية  األداء  مؤشرات  من  العدید  تضمين  تم  كما  المستدامة،  للتنمية  واالجتماعية( 

لتعكس السياق المحلي وضمان المواءمة مع استراتيجية التنمية الشاملة للبالد، وتتفق مجموعة المؤشرات   2021اإلمارات  

المس التنمية  أھداف  مع  كبير  حد  لعام  إلى  جدیدة  عالمية  كأھداف  عليها  المتفق  قبل    2030تدامة  سبتمبر    193من  في  بلد 

2015. 

 .68ص   مرجع سبق ذكره، ،2017تقریر حالة االقتصاد االخضر :   2
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والجدول    وأصحاب  واحد،  استراتيجي  هدف  إلى  فقط  يعزى  أن  يمكن  ال  األداء  وأن  الوطنيين،  المصلحة 
 التالي يبين هذه المؤشرات: 

 (: قائمة مؤشرات األداء الرئيسية الخضراء في دولة االمارات العربية المتحدة 15-3الجدول رقم ) 

 
 .68ص ،مرجع سبق ذكره، 2017تقریر حالة االقتصاد االخضر  :المصدر

  تمتد فترتها   وفيمايلي النتائج األخيرة لدولة االمارات من مؤشرات األداء الرئيسية في منحنيات بيانية    
من االغلب  سنة  ( 2014-2011)  على  الى  أحيانا  المؤشرات   2016  لتصل  خلفية  إلى  باإلضافة 

 ية. والتفسيرات والشرح الموجز ألوجه االداء الملحوظة في السنوات القليلة الماض
نه في حال عدم توفر بيانات محلية جيدة، يتم أخذ جزء كبير منها  فإوفيما يخص المعلومات الواردة       

من مصادر دولية موثوقة مثل مؤشرات التنمية العالمية للبنك الدولي، كما يتم أخذ األرقام المتعلقة بسكان  
ح بتقييم ترتيب دولة اإلمارات مقارنة بدول دولة اإلمارات والناتج المحلي اإلجمالي من مصادر دولية للسما

البيانات االجتماعي   ة  واالقتصادية والبيئية المحلية أخرى. وينبغي معالجة التحسينات المطلوبة في جمع 



للمشاريع البيئية ودورها في تحقيق التنمية   ةالمصغر قروض دراسة مقارنة ال :الفصــــــــــل الثـــالث
   المستدامة في الجزائر وإمارة دبي

 

 
175 

 

االخضر   باالقتصاد  المتعلقة  للبيانات  الوطني  البرنامج  اطار  في  الدولية  البيانات  مصادر  مع  واتساقها 
 .1التابع للبرنامج األخضر 

 األداء االقتصادي:  أوال:
 :2ويمكن مالحظته من خالل مجموعة من المؤشرات تتمثل في

 (( 2013عن    نقطة ألسفل 0.8٪ )3.8: دبي 2014)  :لناتج المحلي اإلجمالي الحقيقيا .1
 كان الناتج المحلي اإلجمالي هو المقياس التقليدي األكثر شيوع ا للنشاط االقتصادي لدولة أو منطقة.     

إلشارة إلى أن نمو الناتج المحلي اإلجمالي محدود كمؤشر للنواتج ومن المهم فهم نتائج األنشطة  وتجدر ا
 ، إلى جانب المؤشرات األخرى ذات الصلة.األخضر االقتصادية، وكذلك التقدم في االقتصاد 

 ( 2014-2008(: معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في امارة دبي ) 8-3الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 

 ، مركز دبي لإلحصاء.-أبو ظبي  -، مركز اإلحصاء  FCSA المصدر:

 .2006تعتمد بيانات دبي على األسعار الثابتة لعام  ،هو أولي 2014معدل اإلمارات لعام  مالحظة:
بعد االنخفاض الهائل الذي تسببت فيه األزمة المالية في أواخر العقد األول من القرن الحالي، حافظ       

وبلغت توقعات وزارة االقتصاد لنمو    ٪.5اد اإلمارات بشكل عام على معدالت نمو صحية حوالي  اقتص
في جانفي    ٪3في بداية العام، ولكن تم تخفيضها إلى    ٪4.5بـ   2015الناتج المحلي اإلجمالي في عام 

النفط.  2016 أسعار  انخفاض  وتيرة  بسبب  انخفاض  من  الرغم  على  قوي ا  دبي  اقتصاد  يزال  النمو    وال 
بشكل طفيف. ومن المتوقع أنه على الرغم من االنخفاض السريع في أسعار النفط الدولية منذ صيف 

 
 .69ص   مرجع سبق ذكره،، 2017: تقریر حالة االقتصاد االخضر   1
 .461-130، ص  مرجع سبق ذكره، 2016: تقریر حالة االقتصاد األخضر   2
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، فإن اقتصاد االمارة يتمتع بالمرونة الكافية وسيستمر في النمو بسبب االستثمار طويل األجل في  2014
 التنويع االقتصادي.

والتطوير  .2 البحث  على  اإلج  اإلنفاق  المحلي  الناتج  لناتج  ٪ من إجمالي ا0.49(:  2011):ماليفي 
 :في العالم( 48المحلي )رقم 

الحالية       النفقات  بلغت  )اليونسكو(،  والثقافة  والعلوم  للتربية  المتحدة  األمم  منظمة  إلحصائيات  وفقا  
عام   اإلمارات خالل  والتطوير في  البحث  أنشطة  والخاصة( على  )العامة  نسبته    2011والرأسمالية  ما 

اإلمارات  ٪  0.49 رؤية  وتحدد  للبالد،  المحلي  الناتج  إجمالي  إلى    2021من  المعدل  هذا  لرفع  هدف ا 
 . 2021بحلول عام  ٪  1.5

(:  نفقات البحث والتطوير في االقتصاديات الرئيسية كنسبة من الناتج المحلي 9-3الشكل رقم )
 2011اإلجمالي 
 
 
 
 
 
 
 

 اليونسكو، مؤشرات التنمية العالمية. المصدر:

الموارد،       واستخدام  البيئة  على  ضارة  آثار  لهما  يكون  قد  واالبتكار  التكنولوجيا  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
قدرة   لتعزيز  األخضر  واالبتكار  والتطوير  البحث  تشجيع  على  الوطنية  الجهود  تركيز  المهم  من  ولذلك 

 االقتصاد االخضر في االمارة.

 

   :الطاقة   تدفقات  إلدارة  مهمة  وھي  ،االقتصاد  في  واإلنتاجية  للنمو  مهمة  محركات  واالبتكار  التكنولوجي  التطور  تبریع 

 وتقليل   الطبيعية  الموارد  على   الحفاظ  إلى  تهدف  التي  السياسات  على  تأثير  لها  أنها   كما  استدامة،  أكثر  بطریقة  والمواد

 . واالبتكاري التكنولوجي التقدم لتحفيز الرئيسية العوامل أحد( R & D) والتطویر بحثال على اإلنفاق یعتبرو .االنبعاثات
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العالمية .3 التنافسية  (، الثاني  2014عن عام  مرات    5  انخفض بـلعالم )في ا    (2015  :)17: مؤشر 
 (: في دول مجلس التعاون الخليجي

( لدولة اإلمارات بشكل مطرد وقد وصل إلى المركز GCIيتصاعد تصنيف مؤشر التنافسية العالمية )   
إصدار)  12 في  األخيرة  النتائج  األعمال  (2015-2014في  بيئة  في  ملحوظ  تحسن  على  يدل  مما   ،

ا 140من أصل  17انخفض الترتيب إلى  (2016-2015)ي اإلصدار األخير العامة. وف  .اقتصاد 
   2015(: تصنيف مؤشر التنافسية العالمية سنة  16-3رقم )لجدول ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2016 -2015المنتدى االقتصادي العالمي، تقریر التنافسية العالمية  المصدر:
 جديد لمؤشر التعليم العالي.شرط  فر  أساسا إلى تو أن هذا يرجع  ويوضح المنتدى االقتصادي العالمي      

كما اعتبرت بيئة أعمالها ترحيبية لالستثمار وتميزت بقواعد يسهل االمتثال لها، وسوق عمل كفء إلى  
حد ما، ووجود شركات متطورة. من ناحية أخرى، خلص إلى أن البالد بحاجة إلى تعزيز قدرتها على 

، أصبحت  (2015-2014)وفي النسخة    ع مستوى البحث العلمي.االبتكار، بما في ذلك من خالل رف

 
    :  لجذب اإلمارات  مثل  المفتوحة  الصغيرة  لالقتصادیات  بالنسبة  خاصة  أھمية  ذات  الوطنية  التنافسية  القدرة  تعتبر 

الجدیدة. والمعرفة  والتقنيات  الموھوبة  العاملة  والقوى  األجنبية  لزیادة   االستثمارات  الالزم  المقياس  بدورھا  ھذه  وستوفر 

 اإلنتاجية ، بما في ذلك الزیادات في القطاعات الخضراء. 

 سویسرا 1

 سنغافورة       2

 الوالیات المتحدة األمریكية 3

 ألمانيا  4

 هولندا  5

 اليابان  6

 هونغ كونغ، الصين   7

 فلندا  8

 د السوی 9

 المملكة المتحدة 10

 النرویج  11

 الدانمارك  12

 كندا 13

 قطر  14

 االمارات العربية المتحدة 17

 أستراليا  21

 فرنسا  22
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آخر  في  ولكن  األولى،  للمرة  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  بين  تنافسية  األكثر  الدولة  اإلمارات  دولة 
 ، تمت إعادتها إلى المركز الثاني بعد قطر.(2015-2016)
الموارد  .4 اإلجمالي  استهالك  المحلي  الناتج  ٪ عن  5انخفاض بـوالر )غ / د 478(:  2010)  :حسب 

)  (:2009عام   المستدامة  أوروبا  أبحاث  معهد  المحلية SERIقام  المواد  استهالك  تقدير  بتجميع   )
(DMC( إلى جانب جامعة فيينا لالقتصاد واألعمال )WU  التي اعتمدتها منظمة التعاون والتنمية ،)

(.في جميع أنحاء العالم  Eurostatفي الميدان االقتصادي والمكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية )
 .2010و  1980بين عامي 
( في  PPP(: تطور استهالك الموارد المحلية حسب الناتج المحلي اإلجمالي )10-3الشكل رقم )

 ( 2010-2000اإلمارات )
 
 
 
 
 
 
 

 ، مؤشرات التنمية العالمية. WU  ،materialflows.netو   SERI المصدر:
في ثالثة عقود، في حين بدأ في االنخفاض    مرات  7.8  لة اإلمارات لدو   DMCالمالحظ نمو إجمالي      

، ليصل  2010و  2008للفرد انخفاضا سريعا بين عامي    DMCبعد األزمة المالية. كما أظهر مؤشر  
 . 1980إلى المستوى دون ذلك الذي كان عليه في عام 

بيانات       أن  يتم    DMCوبما  لم  ا  تجميعهااألخيرة  استعراض  تم  فقد  للفوالذ هالست بعد،  المحلي  الك 
کبديل، ألنه يعتبر أحد أکثر المواد األساسية المستخدمة في معظم األنشطة االقتصادية. وقد تم تسجيل  

 

   :الموا الطلب على  النمو االقتصادي عموما تزايد  الخام لإلنتاج  ر يصاحب  الرئيسي في  و  ك،واالستهالد  التحدي  يتمثل 
الموا إدارة  مرضمان  جميع  في  بكفاءة  واستخدامها  جيد  بشكل  والتحود  والنقل  )االستخراج  حياتها  دورة  ل يراحل 

يمكن تقييم التقدم نحو اقتصاد و والحد من اآلثار البيئية السلبية المرتبطة بها.    هاواالستهالك والتخلص( وذلك لتجنب إهدار
ا في هذا المجال من خالل التغييرات في استخراج الموارد واالستهالك المحلي للموارد  . أكثر اخضرار 
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استخدام الصلب في الناتج المحلي اإلجمالي لكل دولة في دولة اإلمارات )منتجات الصلب النهائي( عند  
 لكل دوالر أمريكي. غ 11.9

خدام الصلب في اإلمارات )في المنتجات النهائية( من الناتج المحلي (: تطور است11-3الشكل رقم )
 (2014 -2005اإلجمالي )

 
 
 
 
 
 
 

 الرابطة العالمية للصلب، الحولية اإلحصائية للفوالذ، مؤشرات التنمية العالمية.  المصدر:

 

 ( 2014)ي: انبعاثات غازات االحتباس الحراري لكل الناتج المحلي اإلجمال .5
إلمارات دولة سريعة النمو، يجب فهم انبعاثات غازات االحتباس الحراري في سياق الحجم  أن ا بما      

الغاز  كمية  ماهي  أي  اإلنتاج؟االقتصادي  في  المنبعثة  الدفيئة  لكل   ات  االنبعاثات  في  التحسن  ويعتبر 
انبعاثات  الناتج المحلي اإلجمالي المحدد إلمكانات النمو المستمر للبلد حيث أن التخفيض الجذري في  

 الغازات الدفيئة مطلوب على الصعيد العالمي.
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 ارات لكل الناتج المحلي(: تطور انبعاثات غازات االحتباس الحراري في دولة اإلم12-3الشكل رقم )
 (2014-1994اإلجمالي )

 
 
 
 
 

 
 

 وزارة الصحة والسكان ووزارة الصناعة والتجارة، مؤشرات التنمية العالمية. المصدر:
 ثانيا: األداء االجتماعي:        

 : 1ويمكن مالحظته من خالل المؤشرات التالية     
 عدد الوظائف الخضراء )البيانات ذات الصلة غير متوفرة(: .1

يعتمد االنتقال الناجح إلى االقتصاد األخضر على مهارات وخبرات القوى العاملة في االمارات وقدرتها    
المح المواهب  من  االستفادة  وبالتالي  على  للبيئة،  مراعاة  أكثر  وظائف  نحو  التحول  ودعم  لتشجيع  لية، 

الحالي  العمل  سوق  بين  المهارات  في  الفجوات  واضح  بشكل  لتتناول  الحكومة  سياسة  تصمم  أن  يجب 
الشاملة   الجهود  في  للمساهمة  العاملة  للقوى  والتعليم  التدريب  وضمان  األخضر  االقتصاد  ومتطلبات 

 المستدامة.للتحرك نحو التنمية 
اء، ولذلك تحتاج دولة اإلمارات أوال  إلى إنشاء ريف أو تصنيف عالمي للوظائف الخضرال يوجد تع    

المهارة   من  المتوقعة  المتطلبات  لتحديد  الدولية  المنظمات  مع  بالتعاون  الخضراء  للوظائف  عمل  إطار 
اعد في تقدير إمكانيات فرص من شأنه أن يس الذي    .والقوى العاملة من أجل تحويل االقتصاد األخضر

 .العمل الجديدة والتحول بالعمال من القطاعات التقليدية إلى القطاعات الخضراء الجديدة سريعة النمو
 
 

 
 .161-147، ص   مرجع سبق ذكره، 2016قریر حالة االقتصاد األخضر  : ت 1
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 ( 2014مكانا عن عام  11ـفي العالم )انخفاض ب :(2015 :)47مؤشر االبتكار العالمي  .2
واحتلت الدولة المركز    ،40.1غ  أن إجمالي درجة دولة اإلمارات بل  2015لعام    GIIكشف تقرير      
بعد الحفاظ على  (  36؛    43.2)  2014مما يدل على انخفاض كبير عن آخر نتيجة في عام    ،47

المركز الثاني بين دول مجلس التعاون الخليجي  في  وأصبحت اإلمارات  .  2011مركز مستقر منذ عام  
 بعد المملكة العربية السعودية.

صادات الرئيسية ودول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر االبتكار  ترتيب االقت(: 17-3الجدول رقم )
 2015العالمي، 

 . 2015إنسياد وآخرون، مؤشر االبتكار العالمي  المصدر:

يمكن تفسير هذا التغيير بالتعديل الذي تم إدخاله على منهجية ومؤشرات األثر االقتصادي، حيث أن      
في   اإلمارات  لدولة  أداء  عام    مؤشرا    79أحدث  تقييم  عن  كبير ا  اختالفا  ففي  2014يختلف   .2015  

أو  GIIمؤشر مؤشرات  ثالثة  حذف  تم  السابق)  العام  عن  مؤشرات  ستة  مجموعه  ما  فيه  تعديل  تم   ،
استبدالها(، ويشير المؤلفون إلى تحذير من أن الدرجات والتصنيفات من سنة إلى أخرى ال يمكن مقارنتها  

 مباشرة. 

، تهدف دولة 2021إطار رؤية اإلمارات  وباعتبارها واحدة من مؤشرات األداء الرئيسية الوطنية في      
 . 2021اقتصادا في مؤشر االبتكار العالمي بحلول عام   20اإلمارات إلى أن تصبح من بين أعلى  

 
 

    :( العالمي  االبتكار  عام  GIIیعد مؤشر  في  إطالقه  تم  سنویًا  منشوًرا  أكثر    2007(  أحد  باعتباره  عالميًا  تقييمه  تم  وقد 

لفهم البيئة التمكينية في البلدان المختلفة لالبتكار ومخرجات االبتكار. لمؤشر   2015شارك في إصدار عام    التدابير شموالً 

GII مؤشرا. 79اقتصاد على أساس مركب من  141كل من جامعة كورنيل، إنسياد، والویبو. وھو یصنف أداء االبتكار لـ 

 ألمانيا 12  سویسرا            1

 اليابان  19 المملكة المتحدة  2

 الصين 29  السوید 3

 المملكة العربية السعودیة  43  هولندا 4

 االمارات العربية المتحدة  47  و.م.أ 5

 قطر  50  فلندا 6

 البحرین 59  رة سنغافو 7

 عمان 69  ایرلندا 8
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 ٪(63(: 2014معدل الوعي البيئي )معدل الوعي البيئي )متوسط  .3
حول في االقتصاد  يعد رفع الوعي البيئي الخطوة األولى واألساسية في أي عمل يهدف إلى تسهيل الت    

، أجرت وزارة البيئة والمياه 2014األخضر وهو أمر مهم للمنتجين والمستهلكين على حد سواء. ففي عام  
البيئي للمرة األولى، شارك فيه   البيئي للسكان وسلوكهم  ا شامال  حول الوعي  شخص    4000آنذاك مسح 

إلى خالله  من  الوزارة  وتهدف  السكان.  من  مختلفة  شرائح  الوعي    يمثلون  في  االتجاهات  وتحليل  رصد 
 .والسلوك البيئي بشكل منتظم لدعم صنع سياسات أفضل وأكثر استهداف ا

كان  و      البيئية  القضايا  حول  للوعي  العام  المستوى  أن  النتائج  بين    ٪.63أظهرت  االختالف  يعتبر 
٪ واألعمال  80اعة  ٪(،الصناعة )قطاع البناء والصن75أصحاب المصلحة )الوعي بين موظفي الحكومة ) 

 .٪(53٪( والشباب )60٪(( أعلى بكثير من المجتمع العام )78التجارية  
 2014أصحاب المصلحة في اإلمارات، (: معدالت الوعي البيئي بين  13-3الشكل رقم )      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وزارة الموارد البشریة المصدر:

 التجزئة. األعمال = الضيافة والمستشفيات والشركات وتجارة  مالحظة: 
يليه تغير المناخ       وعند النظر إلى الوعي البيئي في مجاالت مختلفة، كان بجودة الهواء هو األعلى، 

 .والنفايات ويقل االهتمام بقضايا التنوع البيولوجي والمياه
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البيئي   .4 السلوك  :  2014)متوسط معدل اتخاذ إجراءات مؤيدة للبيئة من طرف المجتمع لعام  معدل 
55)٪ : 

وكيفية  ال   ارتداؤه  يجب  وما  تناوله  يجب  ما  )مثل  اليومية  الحياة  في  الشخصية  واالختيارات  سلوك 
االقتصاد   تخضير  النجاح في  تحدد  التي  العوامل  أهم  واحدة من  هي  المدرسة(  أو  العمل  إلى  الوصول 

فجوة كبيرة بين    حيث أن لها تأثير ا كبير ا على البيئة وكذلك على النتائج االقتصادية. وفي الواقع، هناك
 .النوايا الحسنة للناس وسلوكهم الفعلي، لذلك يجب بذل جهود إضافية لتغيير سلوك الناس الفعلي

(: معدالت اتخاذ السلوك المؤيد للبيئة بين أصحاب المصلحة في دولة اإلمارات، 14-3الشكل رقم )
2014 

 
 
 
 
 
 
 

 ، مرجع سابق. وزارة الموارد البشریةالمصدر: 

 ألعمال = الضيافة والمستشفيات والشركات وتجارة التجزئة.ا مالحظة:
،  ٪5بالنسبة لإلمارات كان الفارق العام بين الوعي البيئي والسلوك الموالي للبيئة بين المجتمع العام      

بالنظر إلى المجاالت المختلفة، يتخذ الناس المزيد من اإلجراءات المؤيدة و   وهو ما يبدو صغيرا نسبيا. 
ا في اتخاذ إجراءات بشأن  للبيئة   في توفير الطاقة وفصل النفايات ويميل السكان إلى أن يكونوا أكثر تردد 

النقل. المجاالهناك    مناطق  جميع  في  وقائية  إجراءات  يتخذون  الصناعة  في  العاملين  من  ت  العديد 
( والمجتمع  ٪58في حين أن الموظفين الحكوميين )  ٪(،67، األعمال  ٪76)المتوسط: البناء والصناعة  

     ( هم أقل نشاط ا على المبادرات البيئية.٪51( والشباب )٪55)العام 
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 ( 2013عن عام مرات   6انخفاض بـفي العالم ) :(2015  :)20مؤشر السعادة العالمي  .5
األولى من عام      الطبعة  العربي، حيث    ،2012في  العالم  األعلى في  المرتبة  اإلمارات  دولة  احتلت 

مشيرا إلى   ،2013في عام    14ليتحسن هذا إلى  دولة    150من بين أكثر من    17  جاءت في المرتبة
 االتجاه اإليجابي في السعادة الى نوعية الحياة. 

 2015ترتيب االقتصادات الرئيسية في مؤشر السعادة العالمي،(: 18-3لجدول رقم )ا

 .SDSN ،World Happiness Report 2015المصدر: 

 . 2014-2012إلى بيانات  2015تستند نتائج عام مالحظة: 

تم إطالقه عام  قد صنف اإلصد ل     الذي  أقل من ترتيبه في    2015ار األخير  اإلمارات بستة مراكز 
تحسن مؤشر السعادة ب ، لكن البلد احتفظ بمكانة أعلى في المنطقة بشكل عام، (20)المرتبة   2013عام 

إلى رؤية دولة   2021وتهدف رؤية اإلمارات    درجة بين اإلصدار األول وأحدث تقرير.  0.167بنسبة  
 .2021ت العربية المتحدة من بين الخمسة األوائل في هذا المؤشر بحلول عام  اإلمارا

 األداء البيئي: ثالثا:        

 :1يمكن مالحظته من خالل أداء مجموع المؤشرات المكونة له وهي     

 
    :  جویلية شعبها  2011في  سعادة  قياس  إلى  األعضاء  الدول  یدعو  قراًرا  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  أصدرت   ،

ي توجيه سياساتها العامة. وفي أول اجتماع رفيع المستوى لألمم المتحدة حول السعادة والرفاھية في  واستخدامه للمساعدة ف 

المستدامة )2012عام   التنمية  أطلقت شبكة حلول   ،SDSN  للسعادة. یستخدم ھذا العالمي كمقياس عالمي  السعادة  تقریر   )

البيانات من  التقریر بيانات من استطالع جالوب العالمي )الطبعة األولى است  ، والثانية من    2007-2005خدمت مجموعة 

والثالثة من عام  2010-2012 بالسعادة والرضا بحياتهم على مقياس من  14  -2012،  األفراد  لتقييم مدى شعور  إلى    0( 

وجود   العمر السليم،، تشرح ستة متغيرات رئيسية تتمثل في نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي، متوسط  10

 شخص یعتمد عليه، الحریة في اتخاذ خيارات الحياة، التحرر من الفساد. الكرم. 
 .146-130، ص   مرجع سبق ذكره، 2016تقریر حالة االقتصاد األخضر  :  1

 االمارات العربية المتحدة  20  سویسرا            1

 ان الياب 22 ایسلندا 2

 الصين 24  الدانمارك 3

 المانيا 26  النرویج  4

 قطر  28  كندا 5

 فرنسا  29  فلندا 6

 العربية السعودیة  المملكة 35  هولندا 7

 الكویت 39  السوید 8
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 .(2012لتر )دون تغيير عن عام   514.6(: 2013) استهالك المياه للفرد الواحد: .1

م    إلى  االفتقار  االستخدام  بسبب  كثيفة  المياه  تحلية  بتكنولوجيات  اإلمارات  ترتبط  العذبة   المياه  وارد 
معظم مياه البلدية، التي توزعها السلطات الفيدرالية والمحلية. محطات التحلية الرئيسية، والتي تعد    لتوفير

 أهم مصدر للطاقة في العالم.

الواحد في اليوم في دولة اإلمارات العربية  (: استهالك المياه في البلدية للفرد 15-3الشكل رقم ) 
 ( 2013-2008المتحدة )

 
 
 
 
 
 
 

 : وزارة الطاقة، التقریر اإلحصائي السنوي، الكهرباء والماء، مؤشرات التنمية العالمية.المصدر

لتر في اليوم    500ولكن ظل ثابتا حوالي    ،2008لوحظ تحسن في كثافة المياه لكل فرد منذ عام  وقد     
لتر/ يوم وهو    564.2حسب آخر االحصائيات إلى    2015ليرتفع سنة ،  سنوات األربع الماضيةخالل ال

 مل يدل على ارتفاع استهالك الفرد من المياه مع تقدم السنوات.

 :كلغ في اليوم 1.82(: 2014للفرد )النفايات البلدية الصلبة  :توليد النفايات لكل فرد  .2
لنشاط االقتصادي إلى النمو بما يتماشى مع تزايد الطلب على المواد  تميل كمية النفايات الناتجة عن ا    

على   النفايات  ومعالجة  توليد  يؤثر  مما  تدويرها،  إعادة  أو  استخدامها  إعادة  يمكن  ال  والتي  والمنتجات، 
 (.GHGالبيئة، والصرف الصحي، وتلوث المياه والهواء، وانبعاثات غازات االحتباس الحراري )

  2014يوميا في عام  كلغ    1.82( بـ  MSWتوليد الفرد من النفايات البلدية الصلبة )  ويتم تسجيل    
نفسها عام   كلغ   1.99) مقارنة باالقتصادات الرئيسية مثل الواليات المتحدة األمريكية    (،2016)لتبقى 

  (، 2012كلغ في عام  1.67وألمانيا )( 2012كلغ في عام  1.90) سويسرا (، 2011في عام 
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 :٪14.08(: 2014الصلبة المعالجة ) معدل النفايات البلدية :النفاياتتعادة معدل اس .3
ا نسبي ا في اإلمارات العربية المتحدة، ولكن هناك العديد من األمثلة       ال يزال إعادة التدوير مفهوم ا جديد 

المطل التدوير  إلعادة  التحتية  البنية  إنشاء  ذلك  ويشمل  العالم.  في  النفايات  إدارة  مرافق على  مثل  وبة، 
السكنية،   المناطق  النفايات في  إلى طاقة، ومراكز جمع  النفايات  المواد والمرافق سماد، ومدافن  استرداد 
فضال عن االتصاالت والعالقات العامة وحمالت التوعية. تم إدخال أنظمة التعريفة للقطاعات التجارية  

 يع إعادة التدوير. والصناعية واإلنشائية والزراعية للحد من النفايات وتشج
بنسبة        لالمارات  الشامل  االنتعاش  معدل  بلغ  عام  ٪  14.08وقد  تصني2014في  منع  مما    فها ، 

وهو ما يدل على الجهود المبذولة من طرف االمارة  ،  %22.6بنسبة    2016بطرق مختلفة، لتصل عام  
النفايات حيث يالحظ أن: بـ  إعادة التدوير والتحويل إلى سماد    العادة تدوير  النفايات    ٪  45تقدر  من 

 ( الورق  تليها  العضوية،  النفايات  من  تتكون  والتي  اإلمارات  في  )  ٪(18الصلبة    ،٪(14والبالستيك 
 والكثير منها يمكن استردادها إذا تم فصلها ومعالجتها بشكل صحيح.

  ٪75ادة  وخطة الخضراء اإلمارات العربية المتحدة يضع هدفا طموحا الستع  2021رؤية اإلمارات      
 :. والشكل التالي يوضح ذلك2021قبل عام   من النفايات الصلبة

 2012(: تكوين النفايات الصلبة البلدية في دولة اإلمارات العربية المتحدة  لسنة 16-3الشكل رقم )

 

 

 

 

 اإلدارات المعنية بالسلطات المحلية في اإلمارات العربية المتحدة. المصدر:

كيلوواط ساعي    11.655(: 2013)االستهالك السنوي للكهرباء للفرد )لواحد  استهالك الطاقة للفرد ا  .4
 : (2012٪ عن عام 3)

األنشطة     لجميع  أساسي  كمدخل  االقتصاد  في  رئيسيا  عنصرا  الكهرباء،  وخاصة  الطاقة،  تعتبر 
وكثافة   ما  بلد  في  الطاقة  إمدادات  هيكل  في  التحول  ويشكل  نفسه.  القطاع  عن  فضال  االقتصادية، 
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كيفية اس الرئيسي  التحدي  ويتمثل  األخضر.  االقتصاد  تحقيق  في  الرئيسية  العوامل  أحد  للطاقة  تخدامه 
 تحسين كفاءة اإلنتاج واالستهالك واستخدام مصادر الطاقة األنظف. 

-2007االستهالك السنوي للكهرباء من قبل الفرد في دولة اإلمارات)  تطور(: 17-3الشكل رقم ) 
2013 ) 

 
 
 
 
 
 
 

 التقریر السنوي اإلحصائي الكهرباء والماء، مؤشرات التنمية العالمية.: المصدر
عام    في  اإلمارات  دولة  في  الكهرباء  استهالك  إجمالي  بلغ  الطاقة،  لوزارة    11.655:    2013  وفق ا 

كيلوواط    13.823ما مقداره    2015، ليصل عام  2012عن عام    ٪3.9  كيلوواط ساعي، بزيادة نسبتها
من ناحية أخرى، زاد نصيب الفرد من  ،  2007  تباطأ معدل النمو بشكل مطرد منذ عام   ساعي/سنة، وقد 

ووصل إلى مستوى ما قبل األزمة المالية. وهذا ما يشير إلى الحاجة    2010استهالك الكهرباء منذ عام  
 الملحة لتحسين كفاءة الطاقة وتشجيع توفير الطاقة في المنازل والصناعات.

الغا .5 انبعاثات  الدفيئةإجمالي  ):زات  الحراري  االحتباس  انبعاثات غازات    203.67(:  2014إجمالي 
 : (2013٪ ارتفاع ا عن عام 2كربون )مليون طن من ثاني أكسيد ال

يعد تغير المناخ من القضايا الرئيسية التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على االقتصاد العالمي،      
ؤدي آثار تزايد تركيزات الغازات الدفيئة في الغالف الجوي على ناهيك عن تحقيق التنمية المستدامة. وست

االيكولوجية،  النظم  في  كبيرة  تغييرات  إلى  األرض  ومناخ  العالمية  الحرارة  أكسيد    درجات  ثاني  ويعتبر 
الكربون الناتج عن احتراق الوقود األحفوري من العوامل الرئيسية التي تسهم في هذه الظاهرة، إلى جانب 

وما  الغازات   والنفايات،  األراضي  واستخدام  الصناعية،  والعمليات  المنتجات  عن  الناشئة  األخرى  الدفيئة 
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إلى ذلك. ويعتمد التقدم في تثبيت تركيز الغازات الدفيئة في الغالف الجوي على ما إذا كان يمكن فصل 
 . يئة عن النمو االقتصادي والسكانيانبعاثات الغازات الدف

 
 (2014-1994انبعاثات الغازات الدفيئة في اإلمارات )اإلجمالي والمصدر( ) طورت(: 18-3الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وزارة الموارد البشریةالمصدر: 

لعام    مالحظة: الجرد  قائمة  إعداد  لعام    2012تم  التوجيهية  للمبادئ  الدولية    2006وفق ا  الحكومية  الهيئة  عن  الصادرة 
 المعنية بتغير المناخ. 

واإلجم  اع ارتفالمالحظ       الدفيئة  الغازات  انبعاثات  اإلمارات  نسبة  في  خالل    ٪174لى  إالية 
ويرجع ذلك أساسا إلى   2COمن    مليون   200إلى أكثر من    مليون   74( من  2014و   1994)عقدين

نظرا  ألن اإلمارات دولة شابة سريعة النمو، فمن المهم فهم  و   نمو اقتصادي قوي وزيادة في عدد السكان.
م بنسبة  أدائها  االنبعاثات  من  الفرد  حصة  لتنخفض  السكان.  وحجم  الكثافة  حيث  عامي    ٪38ن  بين 
   .2015و   2005

يتو      لالنبعاثات فيما  القطاعي  بالتوزيع  يمثل  علق  الطاقة  توليد  فإن  االنبعاثات    80٪،  إجمالي  من 
 .2014في عام   ٪(6( والنفايات )13٪ )متبوع ا بالعمليات الصناعية واستخدام المنتج 
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 ( 2014-1994انبعاثات غازات الدفيئة في اإلمارات للفرد الواحد )  تطور (: 19-3الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 

 . مؤشرات التنمية العالمية. MOCCAEوزارة الموارد البشریة، المصدر: 
 : (2012عن عام  ٪  8  انخفاض بـنسبة) هكتار عالمي  7.75(: 2014البصمة البيئية ) .6

البصمة       ألن  عام  نظر ا  من  فقط  هي  المتاحة  البيانات  أحدث  فإن  عامين،  كل  تجميعها  يتم  البيئية 
لعام  2014 األداء  بيانات  إلى  ا  استناد  نتائجها  تصنيف  تم  والتي  فقد 2010،  المخاطر    ،  انخفضت 

هكتار للفرد، مما وضعها في المکان  7.75هكتار إلی    8.4من    2014اإليکولوجية في اإلمارات لعام  
على الرغم من التحسن الكبير في النتائج، يبقى  و    ويت وقطر، وقبل الدنمارك وبلجيكا.الثالث خلف الک

المهيم العنصر  هي  الكربون  انبعاثات  كانت  حيث  عاليا  اإلمارات  دولة  في  االستهالك  في    نمستوى 
شكلت   حيث  البيئية،  البالغ    ٪ 74البصمة  اإلجمالي  المعدل  و53مقابل  مبادرة  ٪،  اإلمارات  أطلقت 

 من أجل بذل جهود استباقية لتحسين كفاءة الطاقة وسلوك المستهلك.  2007ة البيئية في عام  البصم
 (  2014-2006(: تطور البصمة البيئية لدولة اإلمارات لكل فئة ) 20-3الشكل رقم )

 

 

 

 

 شبكة البصمة العالمية. المصدر: 
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إلى بيانات عام    2008ئج عام  ستندت نتا، ا2003استنادا  إلى بيانات عام    2006تم تجميع نتائج عام    مالحظة:
، واستندت  2009إلى بيانات عام    2012نتائج    استندت  ،2008إلى بيانات عام    2010، استندت نتائج  2005

 . 2010على بيانات  2014عام 

 : مليون دوالر أمريكي( 84ون درهم )ملي 308.6(: 2015الميزانية ) :النفقات البيئية .7
ال      هو  البيئي  اعت ر  مؤشاإلنفاق  لمدى  البلد  الرئيسي  اقتصاده ابار  إلدارة  كأولوية  البيئية  الستدامة 

  2012( ، التي أقرتها اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة في عام  EPEومجتمعه. إن نفقات حماية البيئة )
 ت للبيئة. ، تجمع جميع السلع والخدماية المتكاملةكجزء من نظام األمم المتحدة للمحاسبة البيئية واالقتصاد 

للوزارة السنوية  الميزانية  هو  اإلمارات  دولة  في  الوحيد  بين    .والمتوفر  ما  بلغت   ( 2013-2011)حيث 
درهم  882 )  مليون  للفترة    240إماراتي  تحديدها  وتم  أمريكي(  دوالر  بمبلغ    (2016-2014)مليون 
 الفترة السابقة.   عن٪  4.2مليون دوالر أمريكي( ، بزيادة قدرها  250درهم إماراتي ) مليون   919

العامة       األشغال  العمالة،  الصحة،  االقتصاد،  الطاقة،  عن  المسؤولة  الوزارات  أن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
 . لحماية البيئةوالتعليم،... إلخ. خصصت جزء من ميزانيتهم 

 ( 2015- 2008(: تطور الميزانية السنوية لوزارة البيئة في دولة االمارات ) 21-3الشكل رقم )
 
 
 
 
 
 
 

 .وزارة الموارد البشریة المصدر:

أو إجراء مماثل في إطار جدول األعمال   EPEوتحتاج دولة اإلمارات إلى إنشاء المحاسبة الخاصة بـ      
 األخضر اإلماراتي للحصول على فهم وتتبع أفضل للكمية التي يتم استثمارها في تخضير االقتصاد.
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جية وطنية مستدامة لتشجيع تمويل المشاريع البيئية في الجزائر  المبحث الثالث: مقترح استراتي 
 بالمقارنة مع إمارة دبي 

وتمويلها في      البيئية  المشاريع  لتشجيع  استراتيجية وطنية مستدامة وشاملة  مقترح  إن محاولة صياغة 
ه وإنما  واحدة،  دفعة  البيئة  بقطاع  للنهوض  جاهزة  وصفة  أنها  بالضرورة  تعني  ال  استراتيجية  الجزائر  ي 

تثمن االنجازات الحالية وتحاول ترقيتها من خالل ما تم التطرق إليه في تجربة إمارة دبي في استراتيجيتها  
دبي  نموذج  في  القوة  نقاط  أهم  استخراج  يجب  لذلك  االخضر،  االقتصاد  إلى  والتحول  الخضراء  للتنمية 

 لتمويل المشاريع البيئية واالستفادة منه لصالح الجزائر. 
 

بين تجربة الجزائر وإمارة دبي في   تمويل المشاريع البيئية في مدخل مقارن المطلب األول: 
 استراتيجيتها للتنمية الخضراء

 تقييم دور المشاريع البيئية في الجزائر: أوال: 
منظر      شوهت  التي  النفايات  على  للقضاء  المحلية  السلطات  قبل  من  المبذولة  الجهود  جملة  رغم 

سكنية والطرقات بمختلف بلديات العاصمة، إال أن هذه المساعي لم تحقق الغاية المرجوة التي  األحياء ال
كان ينتظرها المواطنون من جهة والسلطات من جهة أخرى، فيما يبقى التساؤل يطرح نفسه حول الجديد 

لمختلف اإلجراءات وفيمايلي تقييم    .الذي ستقدمه مؤسسات إدارة النفايات المستحدثة من قبل والية الجزائر
المتخذة للتقليل من النفايات وتحويلها إلى ثروة ينتفع بها، وما حققته في إطار التنمية المستدامة بأبعادها  

 الثالث )االقتصادية، البيئية واالجتماعية(. 
 مشروع الجزائر البيضاء: .1

لبلديات الجزائر ا     لعاصمة التي اعتمدته وما  فيمايلي تقييم مبسط لسير وتيرة هذا المشروع وما حققه 
 يالحظ : 

سير وتيرة أشغال مشروع الجزائر البيضاء بالعديد من بلديات العاصمة ببطء، األمر الذي انعكس  •
عن   المواطنين  عزوف  بسبب  مبيعاتهم  تراجع  سجلوا  الذين  التجار  ونشاط  المواطنين  راحة  على  سلبا 

و  التنقل  التنقل، حيث أصبح  فيها  يصعب  لما  التسوق في ظروف  الكثيرين،  يؤرق  العاصمة هاجسا  سط 
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يواجهه زوارها من مشكل تعطل حركة السير وقلة الحظائر لركن سياراتهم، ما جعل العديد من السكان 
 .األصليين لوسط العاصمة يسألون مرارا وتكرارا عن موعد إنهاء األشغال

والطرقات واألرصفة في  تأخر شركات المقاولة التي وكلت لها السلطات إعادة واجهة العمارات،   •
، وعدم تسجيل تقدم ملحوظ رغم  2008إطار المخطط االستراتيجي لتجميل وعصرنة العاصمة منذ سنة  

لتدارك   4مرور   أجنبية  بمؤسسات  االستعانة  الوالئية  المصالح  استدعى  ما  فيه،  الشروع  على  سنوات 
 ي امحمد. التأخير بالعديد من البلديات على غرار المدنية، باب الوادي، سيد 

إلى   • الموظفين  اجمالي  عدد  جهاز  وكيل  1688بلغ  موظفي  وهي  TUP-HIMO)باستثناء   ،
 . (شخص  700منخفضة جدا، عند مقابلتها بالنسبة لهواة جمع القمامة ما يقارب 

في أقل البلديات المجهزة. مع    ٪3في القطاع االقتصادي، وال يزيد عن   ٪ 4بنسبة إشراف متوسط  •
لجمع والتحويل على وجه الخصوص غير موجود. كما أن عدد قليل فقط من البلديات  العلم أنه في فرق ا

التي خلقت منصب قائد الفريق وأوكلته إلى الزبالين السابقين أو السائقين الذين أصبحوا غير الئقين لقيادة  
 . 2006والجدول التالي يبين عدد مناصب العمل التي وفرها مشروع الجزائر البيضاء عام   .اآلالت 

 2006عدد مناصب العمل مع النسبة التي وفرها مشروع الجزائر البيضاء سنة (: 19 -3الجدول رقم ) 
 عدد اإلطارات  العدد االجمالي للموظفين  المدینة

 3 77 عين البنيان

 2 31 عين طایة

 3 25 بابا حسن

 6 98 براقي

 4 95 بئر خادم

 3 45 بئر توتة

 1 43 برج البحري

 3 60 برج الكيفان 

 4 92 شراقة 

 4 137 الدار البيضاء

 1 37 الدویرة

 1 38 دراریة 

 1 38 العاشور

 2 134 الحراش 

 1 20 المرسى

 2 23 الهراوة

 2 21 الخرایسية 

 3 19 محالمة
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 6 51 واد السمار 

 3 27 اوالد شبل

 1 60 اوالد فایت 

 1 15 الرحمانية

 2 125 الرغایة 

 1 135 رویبة

 2 29 صاولة 

 1 37 سيدي موسى 

 1 17 سویدانية

 4 95 سطاوالي

 1 28 تسالة المرجة 

 3 36 زرالدة 

 65 1688 المجموع

    .2008تقریر المهمة االولى إلدارة النفایات  المصدر:

 :باإلضافة إلى ذلك، فإن التحقيقات التي أجريت، تظهر أن 
من بين العدد اإلجمالي للموظفين،  مهندسين فقط    5مستوى التدريب العام منخفض للغاية، فهناك   •

 ؛ %  10اثنان منهم من االخصائيين البيئيين، ونسبة الموظفين الذين يستطيعون القراءة والكتابة ال تتجاوز 
الوكالء المعينين لمهام الصيانة لديهم مستوى كاف من المؤهالت ولكنهم ال يخضعون لإلشراف،  •

 ؛وليس لديهم إعداد فيما يتعلق بأساليب العمل
)حوالي   • جدا  منخفض  الدوران  مؤشر    ٪2معدل  فقط  هو  المنخفض  المستوى  هذا  ولكن  سنويا(، 

للبطالة المزمنة للعمالة غير الماهرة الذين يفضلون هذه الوظائف الضعيفة نسبيا بدال من أن تكون عاطال   
 عن العمل؛ 

أن     نالحظ  عرضناها  التي  النتائج  خالل  مشروع  من  البيض  تمويل  برنامج  اء"  "الجزائر  طريق  عن 
المصغر   منه  حقق  القرض  المطلوب  وأسرته،  لالدور  الممول  والقطاع  لفرد  المصغر  التمويل  مؤسسات 

خفض  و   الخاص  جانب  إلى  جديدة  نمو  معدالت  من  استفاد  الوطني  االقتصاد  ألن  الوطنية،  الحكومات 
رة التنمية المستدامة ألي دولة، كما الجديدة بما يدعم مسيالبيئية  نسبة البطالة ودخول العديد من المشاريع  

ا يقدمها  للغاية  مهمة  نتيجة  هناك  المأن  االجتماعي  لقرض  التماسك  تعزيز  وهو  واألفراد  لألسر  صغر 
هناك جملة من النقائص المسجلة إال أنه توجد  ،  واالستقرار الناجم عن تعديل الوضع المالي لتلك األسر 

بعثت  الذي  االستثماري  المشروع  هذا  األخيرة،    بخصوص  السنوات  خالل  نشاطه  المتعلقة  الدولة  خاصة 
البيئب ليالمجال  وذلك  ا  معد ،  من  كثير  في  البيئية  ألهدافه  هذا ولهذا  حيان،  أل تحقيقه  فشل  لنا  يظهر 
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"الجزائر ، أن برنامج 2016كدت عليه وزيرة التضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأة سنة المشروع والذي أ
  .لما كان مبرمجا له، بسبب منح العديد من المشاريع المندرجة ضمنه لغير مستحقيهالم يسر مث  البيضاء"

باإلضافة إلى تسجيل العديد من الخروقات بالرغم من حجم الميزانية المخصصة للقطاع، وتنوع البرامج  
ل وهذا  االجتماعية،  الفئات  مختلف  لفائدة   بلديات ال  قبل  من  والميدانية  الفعلية  المراقبة  غياب الموجهة 

تبقى كما وصفتها محدودة، وتستدعي    المشروع  بهذا  تعنى  التي  الشبانية  للمجموعات  الجهود  فان  وعليه 
 مزيدا من التنسيق والتكامل مع كافة الفاعلين.

مؤسسة   .2 كوم'' عملت  برنامج    ''نات  تحضير  بصدد  وهي  عملها،  نشاط  توسيع  على  سنة  مطلع 
بلدية التي تتكفل بعملية تنظيفها    28أخرى على غرار الـ    يات توسيع نطاق تدخلها مبدئيا على مستوى بلد 

بعدما وصل عدد   وأهمها الحراش، بوزريعة وبني مسوس، وهذا ما سيسمح بتوفير مناصب شغل جديدة 
  عامل. 5300أكثر من عمالها إلى 

جم  من ح  %  5ال تتجاوز نسبة استغالل اإلمكانيات الموجودة في السوق الوطني لتدوير النفايات   .3
ن حجم النفايات المنزلية المنتجة في الجزائر  علما أ  .السوق، حسبما كشفته وزيرة البيئة والطاقات المتجددة

طن  13(  2018يبلغ حاليا)  دج   100سنويا بقيمة سوقية تقدر ب    مليون  مليار    1)ما يعادل    مليار 
بقيمة سوقية تبلغ    2035طن سنويا بغضون    مليون   20الى    13(، وينتظر ان يرتفع حجمها من  دوالر
)مواد   مليار  136 أنواعها  بمختلف  المنزلية  النفايات  أغلب  أن  الوزيرة  أكدت  وورق    دج.وقد  عضوية 

 .وبالستيك وزجاج ومعادن( توجد حاليا خارج مسارات االسترجاع والتثمين والتدوير
افراز       األخيرة  السنوات  االقتصادي في  القطاع  تفتيش مؤسسات    1.169تقديم  وقد كشفت عمليات 

  70.430من جانب اخر، أظهرت الدراسات وجود    .متابعة قضائية  121قرار غلق و    323عذار وإ
بينها   من  الجزائر  في  الطبيعية  األوساط  بتلويث  تقوم  صناعية  البالد   30.539منشأة  شرق  في  وحدة 

 .وحدة في الجنوب  5.731وحدة في الغرب و  9.538وحدة في الوسط و  24.622مقابل 
خاصة باسترجاع النفايات وإعادة تثمينها، تحقق ثمارها من خالل النشاطات التي    مشاريعاك  هن .4

  ت في ظرف وجيز أن تساهم في تخليص أنشئت في إطار االقتصاد األخضر، واستطاعت عدة مؤسسا
الشغل إنشاء مناصب  الوقت  نفس  النفايات وفي  المثال  .المحيط من  استرجاع  فعلى سبيل    تعد مؤسسة 
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النالمطا من  نوع  تثمين  في  به  يقتدى  ونموذجا  عينة  »مابالك«،  المطاط ط  وهو  بالبيئة  المضرة    فايات 
 طنا من النفايات أسبوعيا(.  54)استرجاع 

جزائرية       شراكة  إطار  في  تعمل  جزائرية  مؤسسة  لما    -وهي  نظرا  كنموذج  اختيارها  تم  وقد  صينية، 
تشكل نوعا من النفايات الخطيرة على البيئة وفي ذات   العجالت المطاطية التي حققته في مجال استرجاع

  .الوقت تمثل مادة أولية لصناعة العديد من األشياء، منها إعادة صناعة العجالت وصناعة قاعدة األحذية
الرهانات التي يعول عليها  حققت قيمة مضافة من خالل استثمارها في االقتصاد األخضر، وهو من بين  

مر به البالد بعد تراجع  مناصب الشغل الدائمة، في ظل الظرف االقتصادي الذي تالثروة وإنشاء    في خلق
أسعاره  مداخيلها تدهور  نتيجة  النفط  باستعمالها    .من  األحذية  تصنع  التي  للمؤسسات  بيعه  طريق  عن 

جويلية بالعاصمة، وملعب بعنابة، وأرضية روضات    5كقاعدة للحذاء، وفي تبليط المالعب منها ملعب  
ل، بعد طالئها بألوان مختلفة وفق ما يتطلبه هذا الفضاء لراحة البراءة ولحمايتها من الضرر الذي  األطفا

 .قد ينجم عن سقوطها على األرض أثناء اللعب 
عامال كلهم شباب، بأجرة تتراوح    30  ومنذ انطلقها في العمل منذ سنوات قليلة، تشغل هذه المؤسسة    

ريا، في عمل يتطلب توفير الحماية الصحية من الروائح المنبعثة  دج شه  ألف  20إلى    ألفا  15ما بين  
 .1المطاط من 

 تقييم دور المشاريع البيئية في إمارة دبي من خالل مؤشرات األداء االقتصادي:ثانيا: 
 العظيمة اإلنجازات  من العديد  دبي حاكم مكتوم  آل  راشد  بن محمد  الشيخ قيادة تحت  دبي حققت  لقد     
 كمركز دبي سمعة تأسيس في وساهمت  المنافسة على قدرة األكثر العالم مدن  من واحدة امنه جعلت  التي

 :2ومن بين هذه االنجازات  .والسياحة واألعمال للمال عالمي
تنافسي: .1 معرفي  الرئيسيين    اقتصاد  المؤشرين  من  كل  أظهر  العالمية    –لقد  التنافسية  مؤشر 

ارتفع مؤشر التنافسية العالمية عن العام السابق ووصل تحسنا مطردا، حيث    –ومؤشر االبتكار العالمي  
والعودة إلى   41إلى المرتبة السادسة عشر عالميا، وتحسن مؤشر االبتكار العالمي ووصل إلى المرتبة  

النفط   الرغم من ركود أسعار  العربية. وعلى  الخليج  لدول  التعاون  الدول األعضاء في مجلس  بين  القمة 

 
  الموقع ،على 27/05/2017"، نشر بتاریخ:مؤسسة »مابالك« السترجاع المطاط نموذج یحتذى به" حياة كبياش، : 1

 .05/2018، تاریخ االطالع: https://www.djazairess.com/echchaab/86636االكتروني: 
 .70-69، ص 2017االقتصاد األخضر  حالة : تقریر  2
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أظهر االقتصاد لدولة االمارات مرونة، فحافظ على نمو  ،  2014منتصف عام    العالمية الذي حدث منذ 
بنسبة   الحقيقي  االجمالي  المحلي  عام    %38الناتج  في    .2015في  التقدم  على  مؤشرا  هذا  يكون  وقد 

في (  %36.8)  التنويع االقتصادي، حيث تجاوزت نسبة صادرات القطاعات غير الهيدروكربونية الثلث  
المباشر نحو  ألول    2015عام   بلغ صافي تدفقات االستثمار األجنبي  المحلي  %3مرة، وقد  الناتج  من 

االجمالي وأبرزها أن االنفاق على البحث والتطوير في دولة االمارات والقطاع الخاص، هو أحد مقاييس  
سجل   حيث  عام    %0.8االبتكار،  في  االجمالي  المحلي  الناتج  االمارات    2015من  رؤية  وتهدف   ،

 . 2021بحلول عام   %15لى رفع نسبة الدولة إلى إ 2021
عالية: .2 حياة  وجودة  اجتماعية  المؤشرات     تنمية  أحد  من   –أظهر  المادي  االستهالك  مؤشر 

الناتج المحلي االجمالي الذي يقيس الكفاءة االقتصادية في استخدام الموارد والتخفيف من استنزافها تحسنا  
ا كان مقدرا في استهالك الصلب كممثل للموارد المتنوعة،  بقدر م  2015و   2014بين عامي  %4بنسبة 

 . 2015في عام   كلغ 787واستقر معدل استخدام الفرد السنوي للصلب عند 
كمقياس       المستدامة  التنمية  حلول  شبكة  قبل  من  يجمع  الذي  العالمية  السعادة  بمؤشر  يتعلق  وفيما 

المر  اإلمارات  دولة  حصدت  فقد  السعادة،  لقياس  والمرتبة  عالمي  عربيا،  األولى  لعام    28تبة  عالميا 
الرضا    ،2016 لقياس مدى  العالم،  دول  على مستوى  المتحدة  االمم  أجرته  نوعه  في خامس مسح من 

والسعادة المحرزة من جراء تحسن الخدمات االجتماعية وصوال للرفاهية االجتماعية، متصدرة كل الدول 
االقتص الدخل  أن  التقرير  ويظهر  االجتماعي  العربية،  والدعم  المتوقع  الصحي  العمر  ومتوسط  ادي 

أكثر   الفرد  تجعل  التي  الحياة  جوانب  أكثر  من  هي  واألمان،  واالمن  الفساد،  وغياب  المعيشية  والرفاهية 
يقوم بإجرائه معهد غالوب في   تقييم الفرد لمستوى المعيشة  دولة  157سعادة وهذا المسح  . ويستند إلى 

 المواطنين والمقيمين في كل إمارات الدولة. والرضا عن الحياة يشمل 
الطبيعية: .3 للموارد  وتثمين  مستدامة  أحد المؤشرات الرئيسية لهذه الفئة هو البصمة البيئية    بيئة 

دولة االمارات إلى في  التي جمعتها شبكة البصمة البيئية العالمية، وقد وصل معدل البصمة البيئية للفرد  
(. والمؤشر الرئيسي اآلخر هو مؤشر األداء 2012تنادا لبيانات  )اس  2016عالمي عام  هكتار    7.93

مؤشرا    20  ـالبيئي الذي وضعه مركز بيل للقانون البيئي والسياسة البيئية. وهو مؤشر مركب تجميعي ل
  92إلى    2014في    25بشكل جذري من    هالقياس اآلثار والسياسات البيئية المختلفة، وانخفض تصنيف
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النتيجة االجمالية أيضا بنسبة  ، وانخفض 2016في عام   وقد لوحظ انخفاض كبير في مجاالت    %5ت 
االسماك. المائية ومصائد  الموارد  تحسنت  الهواء، في حين  الصحي وجودة  والتأثير  ناحية   الزراعة  ومن 

النفايات والمياه والتغير المناخي،  أ البيئية مثل  البيئي للمقيمين في االمارات بالقضايا  خرى أظهر الوعي 
فضال عن اتخاذ القرارات بشأن الخيارات السليمة بيئيا، تحسينات واضحة في مختلف الفئات، وفقا للمسح 

في    %71، وارتفع معدل الوعي العام إلى  2014المنتظم الذي قامت به وزارة التغير المناخي والبيئة عام 
ات إلعادة التدوير،  . كما تحسنت نسبة السلوك البيئي )فصل النفاي2014عام    %  63من    2016عام  

  %  55ايقاف مصابيح اإلنارة غير الضرورية، استخدام وسائل النقل العام ...( بين عامة الجمهور من  
، وبلغت نسبة 2016، وتم تعيين ثمانية مناطق محمية في عام  2016عام    %  64لى  إ  2014عام  

 .   %14.35المناطق المحمية من إجمالي أراضي دولة االمارات 
نظيف .4 المناخ:  طاقة  تغير  مع  والتكيف  في جانفي    2050مع إطالق استراتيجية الطاقة لعام    ة 

 %50كان هدفها الطموح هو تعزيز مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة في الدولة    ،2017
وقد اصبحت واحدة من الدول الرائدة التي تتقدم بنشر تكنولوجيات الطاقة المتجددة   ،2050بحلول عام  

تم توليد ما يقارب   2016كفاءة الطاقة من خالل المباني الخضراء وإدارة جانب الطلب ... وخالل عام  و 
من إجمالي الكهرباء    %0.36في الساعة من الكهرباء من مصادر متجددة والتي شكلت    ميغا واط  300

الث الماضية وفقا لقائمة  المولدة، كما استقر إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة في الدولة خالل السنوات الث
 . التي جمعتها سنويا وزارة الطاقة جرد الغازات الدفيئة

للموارد .5 أمثل  واستخدام  خضراء  ازدادت المؤشرات الرئيسية للهدف االستراتيجي الستهالك    :حياة 
نسبة ب   المياه والطاقة من الناتج المحلي االجمالي وارتفع استهالك الطاقة لكل من الناتج المحلي االجمالي 

بلغ نصيب الفرد من استهالك    .2015و   2013بين عامي    9% مع ارتفاع في القطاع التجاري، وقد 
، كما  2013تقريبا منذ    %10وهو ما يمثل زيادة بنسبة    2015في اليوم في عام    لتر  564مياه البلدية  

، وفي عام 2015في الشهر عام    كيلوواط/سا  1150ارتفع معدل استخدام الفرد من الكهرباء ليصل إلى  
الصلبة    2016 البلدية  النفايات  توليد  كثافة  معدل  الحكومة    كلغ  1.82بلغ  سياسة  وحسب  للفرد/اليوم، 

وإعادة  االستخدام  وإعادة  النفايات  توليد  من  التقليل  خالل  من  للموارد  المستدام  االستخدام  تستهدف  التي 
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ارتفع الصلبة،    ت التدوير،  البلدية  النفايات  يمثل    2016عام    %  22.6  الجةمعبنسبة معالجة  ما  وهو 
     .2014عن عام  %8.5زيادة بمقدار 

و     المعروضة  النتائج  خالل  المؤشرات  األمن  لجميع  الجيد  والبيئيةداء  واالجتماعية  إلمارة    االقتصادية 
االستثمار في المشاريع واالبتكارات الصديقة للبيئة رغم أن    يعتشج، يتضح أن جهودها في تمويل و دبي

جهاز القرض المصغر في إال أنه يظهر لنا ضعف    ، حققت أبعاد التنمية المستدامة،جربتها متأخرة قليالت
المشاريعتمويل   العام    هذه  القطاع  على  فقط  مدينتي"،  واقتصارها  "بيئتي  مشروع  غرار  وبعض  على 

تنتمي للقطاع الخاص، ات التمويل ولكن ذلك ال ينفي وجود مبادرات جادة لحث مؤسس  المصارف التي 
وتمويل االستثمار  على  اإلمارة  في  بالبيئة  المصغر  الصديقة    المتكاملة   االستراتيجية   ضمن   المشاريع 

  ضمن  أساسية  دعامة  بارها باعت  البيئية  المشاريع  في  للتوسع  دبي  إمارة  تسارع  حيث   النفط،  بعد   ما  القتصاد 
 اإلنجازات   من  مزيد   نحو   الشاملة  التنمية  ةمسير   لدعم  تقليدية  غير  أساليب   بتبني  االقتصادي  التنويع  دعائم

  عالميا .  اإلمارة مكانة وترسيخ

باالستفادة من تجربة إمارة دبي في تشجيع  مستدامة المطلب الثاني: مقترح استراتيجية وطنية  
 المشاريع البيئية 

التنمية الخضراء وا     إمارة دبي في مجال  إليه في تجربة  التطرق  تم  األخضر،  القتصاد  من خالل ما 
 المقارنة بين استراتيجية الجزائر وإمارة دبي أنه يجب على الجزائر أن تشجع النقاط التالية: نوالمالحظ م

 تطوير االقتصاد التدويري في إطار سياسة إدارة النفايات: .1

نفعله أن ينبغي الذيالسؤال   ان  يجي  مالذي  هنا هو  قدر لتحقيق نطرحه   إدارة من الفوائد  من أقصى 
دعت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة في هذا    ."الدائري  االقتصاد   تسمى ملفتة عبارة  هو الجواب  ات؟،النفاي 

وطنية "أولوية  يعد  الذي  التدويري  االقتصاد  لتطوير  خاصة  عمومية  على شراكة  االرتكاز  إلى   ."السياق 
زيوت المستعملة، العجالت ضرورة زيادة االهتمام من طرف المتعاملين بتدوير النفايات الخاصة )الوذلك ب

تنظيم   القطاع  بهذا  لالرتقاء  ويتعين  والكهربائية(.  االلكترونية  التجهيزات  نفايات  البطاريات،  المستعملة، 
بالقول:  وصرحت  الشغل،  مناصب  من  اآلالف  استحداث  شأنه  من  الذي  التدوير  سوق  وهيكلة  وتأطير 

 ."ح التدوير قطاعا اقتصاديا منتجا للثروة"البد ان نصل مستقبال الى رسكلة كل ما نستهلكه ليصب 
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 إلى المهد  من" عبارة أيضا   صاغ الذي ستاهيل"، قبل "والتر من مرة ألول العبارة  هذه استخدمت  وقد   
 يكون  لن ،)الدائرية / المغلقة الحلقة أو)  المهد  إلى المهد  من لنظرية المثالي النظام في له ، ووفقا  "المهد 
 وبعبارة خام. كمواد   وتستخدم انتقالية بمرحلة تمر التي األصول من أنها على  سينظر حيث  نفايات  هناك

 إلى إعادتها سيتم االنتاجي، عمرها نهاية إلى جيد  بشكل  المصممة  المنتجات  إحدى تصل عندما أخرى،
 من والتقليل العمل فرص  خلق لتسهيل تصنيعها إعادة أو إصالحها أو استخدامها إلعادة المصنعة الشركة

 (.20-3رقم ) لالشك في مبين هو كما الربح إمكانيات  وزيادة لنفايات ا
 (: نموذج االقتصاد الدائري 22-3الشكل رقم )

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، ینایر 19مجلة بيئة المدن، العدد ات"،النفای إدارة من االقتصادیة والتنمية اإلیرادات " تحقيقھيدالغو،  مانویل المصدر:

 .40، ص 2018

 

 فيه نحافظ )تخلص  استخدام،   تصنيع،( التقليدي الخطي االقتصاد  عن بديال   الدائري  القتصاد ا يعتبر    
المستخدمة على   نقوم  ثم االستخدام، أثناء  منها القصوى  القيمة ونستخرج  ممكنة،  فترة ألطول الموارد 

 جديدة فرص  لقخ إلى لها. باإلضافة انتاجي عمر كل نهاية في والمواد  المنتجات  انتاج وإعادة باستعادة
 اقتصاد  وتوفير الموارد  إنتاجية  وزيادة النفايات  حجم تخفيض  :إلى سيؤدي الدائري  االقتصاد  فإن  للنمو،
  الموارد ندرة  لمشاكل أفضل  بشكل التصدي على قادرا   بلد  أي  وجعل المنافسة على قدرة أكثر عالمي
 العالم. وتكاليف في البيئة  ستهالك علىواال االنتاج آثار من الحد  في والمساعدة المستقبل، في الناشئة
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 من أنه لفهم عقولنا تغيير إلى بحاجة وبيئتنا، فنحن لصحتنا بالنسبة للغاية مرتفعة المجال هذا في اإلهمال
 وأكثر أفضل بيئة  في فقط نسهم ال نحن  تدويرها وإعادة استخدامها  وإعادة النفايات  تخفيض   خالل

 فائدة على الحصول نسبيا   السهل من واليوم،  متجددة  غير ثمينة د موار  أيضا   نوفر نحن بل اخضرارا ،
  أن  جميعا   جديدةولكننا نعلم بتعويذة ليست  المال"وهذه   هي فالنفايات " .النفايات  إدارة أنشطة من اقتصادية

 التكنولوجيات  مع واليوم، .استخدامها بعد  نرميها التي األشياء معظم في المضافة القيمة من الكثير هناك
 يبين ذلك: التاليوالشكل  .1تقريبا   ننتجها أي نفايات  تدوير إعادة الممكن من المتاحة،

 (: ركائز نموذج االقتصاد التدويري 23-3الشكل رقم ) 

 
،  19 النفایات"،مجلة بيئة المدن، العدد إدارة من االقتصادیة والتنمية اإلیرادات ھيدالغو، " تحقيق مانویل :المصدر

 . 45، ص 2018ینایر 

                      تكريس نموذج البنوك الخضراء: .2
  وخبراء   مسؤولين  أصوات   ترتفع  البيئي،  األمن  وتوفير  النظيفة  االستثمارات   لتغليب   ماسة  باتت   الحاجة  ألن
  المستثمر   الشباب   وتحف ز  الملوثة،  غير  البرامج  لتمويل  تنتصر  خضراء  بنوك  قيام  حتمية  بشأن  الجزائر  في

  .الطاقة  اقتصاد   على   المبنية   تلك  وكذا  االيجابية  بالطاقات   الصلة  وطيدة  مشروعات   في   الخوض   على
  ومرافقة   بتمويل  الرئيسة  خطوطها   في  تعنى  الخضراء  البنوك  فإن    التنمية،  استيراتجية  في  الخبراء  وحسب 

 الت االختال   تقويم  شأنه  من  الذي  الفكرة  هذه  تعميم  وجب   لذلك  الخضراء،  االستثمارية  المشروعات   جميع
  تطوير   عن  فضال  البالد،  في  النظيفة  للمشروعات   المصرفي  التمويل  دور  بتعميق  والسماح  محليا،  السائدة

 .االقتصادي المناخ تطهير  من ذلك عن  يترتب  وما الملوث  التصنيع من للحد  البنوك لدى االستغالل مناخ

 
، 2018، ینایر 19ن، العدد "،مجلة بيئة المدالنفایات إدارة من االقتصادیة والتنمية اإلیرادات " تحقيقھيدالغو،  مانویل : 1

 .44،45  ص ص
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دةالمتج  بالطاقات   الصلة  ذات   الخطط  على  البنوك  انفتاح   خصوصية  وتبرز      كمحر ك  تموقعها  بحكم  د 
 في  لالنخراط  استعداد   على  تكون   أن  يجب   التصور  هذا  وضمن  .ودوليا  محليا  لالستثمار  مستقبلي

  دعم   خالل  من  األساسي  اختصاصه  من  وجعلها  الخضراء  المشروعات   تمويل  عبر  الجديدة  الديناميكية
  والريح   كالشمس  للنفاذ   القابلة  غير  موارد ال  مثل  البيئية  القطاعات   في  االستثمارية  والبرامج  األنشطة  مختلف
 الطاقة   استهالك  ترشيد   وتتيح  اقتصاديا  التكاليف  وبأقل  بيئيا  نظيفة  طاقات   توفر  أنها  طالما  والمياه،

 .المعزولة  المناطق وسائر األرياف في سيما ال وتوفيرها
  تمويل   لى ع  الخضراء  البنوك  أدوار  اقتصار  عدم  ضرورة  على  نلح  ان  يجب   آخر،  جانب   من    

  أجهزة  من   وتكثيفها  الورقية،  للتعامالت   خفضها  أيضا   تشمل  بل  البيئية،  لالستدامة  المكر سة  المشروعات 
 . 1الطاقوية  االستعماالت  لمجمل مقتصدة عادات   سلوك على  مستخدميها حملها بجانب  اآللي، التصريف
 تشجيع الطاقات المتجددة:  .3

  وزارة  وصاية  تحت   تنفيذه  يتم  الحيوية  القطاعات   أغلبية  على  مشتمل  وطني  برنامج  تطوير  طريق  عن  وذلك
  والتي  المتجددة  للطاقات   محافظة  إنشاء  خالل  من   والخاص،  العام  القطاعين  باشراك  والمناجم   الطاقة

  تراها   التي   الخضراء  والطاقات   المستدامة  التنمية  مجال   في  الجزائر   وطموحات   مشاريع   بتجسيد   ستتكفل 
  هذه   بين  ومن  الناضبة  الطاقوية  الموارد   على  للحفاظ  والمشاكل  البيئية  ديات للتح  ودائمة  شاملة  كحلول

 : 2المشاريع 
 بـ"السكنات   المعروفة  الشمسية  البيوت   مشروعات   بتمويل  وذلك  خاصة  الشمسية  الطاقة  موارد   تثمين •

ل  تقنية  وهي  الشمسية،  األلواح  بواسطة  الكهرباء  من  تستفيد   التي  الذكية"   لحرارية ا  الضوئية  الطاقة  تحو 
ة  بطاريات   في  تخزينه  يتم  كهربائي  تيار  إلى  مباشرة   لضمان   متكامل  بشكل   برمجتها  تتم    خاص 

  لربع   انقطاع  بدون   الكهربائية  التغطية   ضمان  على  بقدرتها  أيضا  وتتمي ز  اليومي،   لالستخدام  جاهزيتها
 .المناخية الظروف ألشد    مقاومتها عن فضال قرن،

 
الموقع   ، على 02/07نشر بتاریخ  تطلع جزائري إلى تكریس نموذج البنوك الخضراء"،"  : كامل الشيرازي، 1

 . 2018، تاریخ االطالع   htmlhttp://elaph.com/Web/Environment/2011/7/666201.االكتروني: 
مليون جزائري   1.5لطاقة المستخرجة من النفایات العضویة تمكن من تزوید ا"البوابة الجزائریة للطاقات المتجددة، :  2

، تاریخ االطالع   .dz/ar/spip.php?article3251https://portail.cderالموقع االكتروني: على  "،من الكهرباء

/2018. 

http://elaph.com/Web/Environment/2011/7/666201.html
https://portail.cder.dz/ar/spip.php?article3251
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الذي كان من    -2011برنامج    -إنجاز مشاريع الطاقة الشمسية  من جهة أخرى وجب االسراع في   •
لـ   توفيره  وبرنامج    12000المرتقب  الطاقوي  االنتاج  من  ينتج    2015ميغاواط  أن  يفترض  الذي 

ا أرض  على  البرامج  هذه  تفعيل  خالل  من  وذلك  األول  ينتجه  ما  متعاملين  ضعف  بإشراك  لواقع 
  .خواص و مستثمرين أجانب عموميين و 

تزويد  تثمي • في  المساهمة  شأنها  من  والتي  النفايات  من  المستخرجة  الطاقة  نسمة  مليون    1.5ن 
بالكهرباء. والتي تتمثل في استرجاع الطاقة المنتجة خالل معالجة النفايات في شكل حرارة، كهرباء  

  1من النفايات في الجزائر هي نفايات عضوية، يمكن استغاللها إلنتاج    %  62د، مع العلم أن  ووقو 
جيغاواط من الكهرباء سنويا ،وهي الحصة التي يمكن    2000من الغاز الحيوي، ما يعادل    3مليارم

مليون نسمة. هذا وسيوفر هذا االنجاز إن رأى    1.5أن تستفيد منها كثافة سكانية هامة تصل إلى  
، لذا من الغاز الطبيعي  3ممليون    500  النور أيضا مليون طن من انبعثات ثاني أكسيد الكربون و

  استغالل هذا المخزون وعدم إهمالهينبغي 
نظام     • البالستيك:  "ايكوجمع"استحداث  ورسكلة  تدوير  على  الصغيرة  المؤسسات  حسب    لتحفيز 

وفي اطار بروتوكول  لذلك  .كيس بالستيكي سنويامليار    5.5االحصائيات تستهلك الجزائر في السنة  
البالست االكياس  منتجي  مندوبي  بين  مبرم  الب اتفاق  ووزارة  انتاج  -يئةيكية  توقيف  على  االتفاق    تم 

و وتسوي السوداء  البالستيكية  االكياس  بأكق  والمقاييس استبدالها  للمعايير  مطابقة  بالستيكية    ياس 
لمنتجي   وزارتها  مرافقة  على  الوزارة  اكدت  الصدد  هذا  وفي  المفعول  ساري  التنظيم  في  الموجودة 

مط من االنتاج الى نمط آخر صديق للبيئة ودعم كل المبادرات  االكياس البالستيكية لتغيير هذا الن
 .1الخاصة بإنشاء مؤسسات السترجاع المواد البالستيكية في اطار نظام ايكولوجي 

 زيادة الثقافة البيئة والوعي البيئي )الثقافة البيئية بعد استراتيجي لحماية البيئة(: .4

 سياستها خالل من الدولة  مجهودات  فيه تتكامل تيجياسترا بعد  حماية البيئة إلى  سياسة ترتقي أن يجب 
ككل وفي هذا اإلطار تهدف الدولة إلى   والمجتمع والمؤسسة  للفرد  البيئي والوعي البيئية الثقافة مع البيئية

البيئة، وكمثال حي عن ذلك ما قامت به الجزائر العاصمة من   تحسيس المواطن بضرورة الحفاظ على 

 
  " ضرورة استعمال القفة عوض الكيس البالستيكي للمحافظة على الصحة العمومية والبيئة"، وكالة األنباء الجزائریة، : 1

یوم   على  07/06/2018نشر  االكتروني،  االطالع ،  https://www.djazairess.com/aps/457503الموقع  تاریخ 

8201.  
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مقاطعة إدارية حول الفرز االنتقائي للنفايات يمكن تعميمها    13حي لـ    34ى  عملية تحسيسية على مستو 
 :1وطنيا واالستفادة منها. تهدف هذه الحملة إلى

تحسيس المواطن بضرورة عدم الرمي العشوائي للنفايات وخاصة تبذير مادة الخبز، حسبما أفاد   •
 به المكلف بالفرز االنتقائي لوالية الجزائر.  

هذه   • األحياء  استفادة  داخل  مواقع  تأهيل  وبرنامج  مطويات  توزيع  من  الحملة  خالل  األحياء 
الن المشروع  لمعايير  و لتستجيب  بأكياس  تزويدها  سيتم  حيث  الحاوية  موذجي  مختلفة:  بألوان  حاويات 

و   الحاوية  للتدوير،  القابلة  للنفايات  الصفراء  واألكياس  الحاوية  الرطبة،  للنفايات  الخضراء  واألكياس 
 . ياس الشفافة للخبزاألك

وسفراء   • وأطباء  إجتماعيون  ومختصون  نفسانيون  ومنهم  الوالئية  المؤسسات  أعوان  مختلف  قيام 
بالبيئة وك بالدرجة  ذا جامعيون تم توظيفهم  تقديم شروحات وتحسيس ربات البيوت  التوجه إلى المنازل و 

 األولى حول عملية فرز النفايات وأهميتها. 
المؤسسات   • مختلف  تبذير    زيارة  ومحاربة  للنفايات  العشوائي  الرمي  ظاهرة  محاربة  بغية  التربوية 

 . الخبز من أجل حماية المحيط وتعزيز قيم المواطنة
على   • المبادرة  هذه  تعميم  االنتقائي    5000محاولة  للفرز  مؤسسات  طرف  من  بالعاصمة  حي 

"نات   النظافة  مؤسستي  غرار  على  وللنفايات  صيان كوم"  مؤسسة  والتطهير  "إكسترانت"  الطرق  شبكات  ة 
 .لوالية الجزائر "أسروت"،  الوكالة الوطنية للنفايات والجمعيات التي تعنى بالبيئة

ا • المحيط  إلزام  تنظيف  في  سيساهم  والذي  السادسة  الساعة  من  بداية  نفاياتهم  بإخراج  لتجار 
 . والتقليص من حجم النفايات خاصة الكرتون الذي يشوه المنظر العام للعاصمة

تحقيق  ستغالل  ا • في  وهام  حيوي  "مصدر  باعتبارها  الرسكلة  مجال  في  للنفايات  االنتقائي  الفرز 
التي   الرسكلة  القابلة لالسترجاع و  المواد  الشباب" وتتمثل  لفائدة  التنمية االقتصادية وخلق مناصب شغل 

 الخبز والبالستيك.مؤسسة بجمعها في مواد الكارتون و تقوم ال
األ • النادي  مشروع  عمالها  تجسيد  بين  لالتصال  مجال  بفتح  كوم"  "نات  شركة  طرف  من  خضر 

المدارس  تالميذ  الستقبال  قاعة  تخصيص  سيتم  بحيث  النظافة،  مدرسة  داخل  سيكون  والذي  والمواطنين 

 
سعيدي،:  1 كوم  حياة  ''نات  عمال  على  كبيرا  خطرا  تشكل  اإلستشفائية  على'' النفایات  االكتروني:       ،  الموقع 

https://www.djazairess.com/djazairnews/6025 ، 2018تاریخ االطالع  ، مرجع سبق ذكره. 

https://www.djazairess.com/djazairnews/6025
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االبتدائية كخطوة أولى من البرنامج ليعمم بعد ذلك على مستويات أخرى، وهذا بهدف شرح عملية تحسين  
 . أداء وظيفتهم على أكمل وجه وتسهيل عملهم ىمساعدتهم علل المدينة نظافة

تغيير سلوكي لألفراد، بشكل أساسي على  ل عالوة على ذلك، فإن اإلجراءات المقترحة، يمكن أن تسعى      
 مستويين: 
 ي، يتم أخذ كل فرد على حدى؛على المستوى الفرد  ✓
على المستوى الجماعي، سلوك األفراد الذين يأخذون بعدا مجتمعيا، مما يسمح لهم بالتطور على   ✓

 وجه الخصوص لتولي مسؤولية إدارة نظافة مناطقهم. 

 شراكة بين القطاع العام والخاص:  إقامة  .5

بيئية       صناعة  لبعث  الالزمة  الميكانيزمات  وضع  خالل  من  كل  وذلك  إشراك  اإلعتبار  بعين  تأخذ 
الفاعلين في المجتمع وخاصة فئة المرأة والشباب، فقد اعتبر أن إنشاء شبكة للنساء في االقتصاد األخضر  
يضمن شراكة مستدامة من شأنها دعم المجهودات التي تبذل في إطار توسيع المشاركة المستقبلية للنشاط  

   .حة وبيئة نظيفةالخاص بإرساء اقتصاد أخضر ذو مردودية مرب
للمرأة والشباب على حد      فيه  تكون  الخاص،  ترقية االقتصاد  هذه األهداف لن تتحقق إال عن طريق 

سواء مكانة هامة تفسح لهم المجال المكانية الوصول إلى المعلومة والتكوين، لوضع خطة طريق وتحديد  
ال وتوفير  األخضر  اإلقتصاد  أهداف  بتحقيق  تسمح  التي  األخذ  القطاعات  مع  الشغل،  مناصب  من  مزيد 

بعين اإلعتبار كل العراقيل التي تواجهها فئة المقاولين المستثمرين في هذا النوع من المشاريع ووضع آلية  
 .للتعاون والشراكة مع أصحاب التجارب الناجحة في هذا المجال

مشروع معالجة النفايات    ومن أبرز المشاريع النموذجية على المستوى الوطني التي ينتظر أن تجسد،    
 المنزلية ذات االنبعاث الضعيف للغازات المسببة لالحتباس الحراري، الذي سيعمل على جعل الجزائر: 

 ؛بالتزاماتها الدولية في المحافظة على البيئة من جهة   تفي •
جديد   • طاقة  مصدر  على  الحيوي)الحصول  الكتلة  من  الكهربائية  الطاقة  من   ة(إنتاج  والتخلص 

 ؛ ات بطريقة آمنة وغير مضرة بالبيئةالنفاي 
 ؛ % 80في إنتاج األسمدة الفالحية التي تستوردها الجزائر بنسبة  النفايات  استغالل  •

https://www.djazairess.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
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إطار االستراتجية التي رسمتها  في    ،2019ومن المنتظر أن يدخل المشروع حيز الخدمة خالل سنة      
هذا المشروع  إنجاح  ألجل  و ،  (2035-2020)وزارة البيئة والطاقات المتجددة على المدى المتوسط بين  

بالشريك األجنبي، من  الدولة  استنجدت  حيث  توفير كل الظروف الالزمة وعلى رأسها االقتصادية  وجب  
شركات دولية من أوروبا وأمريكا على غرار بولونيا، فنلندا، المجر، كندا، إيطاليا    9خالل االستعانة بخبرة  
هذا المشروع الطموح من مالها الخاص، كما ستشارك في تسيير    في تمويل   %  30وقطر، ستدخل بنسبة  

  1.5بمبلغ قدره    ل مجلس مساهمة الدولة بتدعيم المشروعتكففي حين  المشروع عند دخوله حيز الخدمة.  
مؤسسة    دجمليار  والطاقات   »سوبت«،عبر  البيئة  لوزارة  التابعة  للنفايات  الوطنية  الوكالة  مساهمة  مع 

 .1التكلفة  المتجددة، بجزء من

 : 2ـ يالحظ بأنه يتميز ب إن المتتبع لهيكل الجباية البيئية في الجزائر العقوبات الجبائية:تفعيل  .6

 مؤسس بترسانة قانونية وتشريعية مهمة؛  •
 ؛عمـوديخاصة بالبيئة لها تنظيم أفقـي و  مزود بهياكل إدارية أساسية ممثلة في وزارة •
 بيئي بأوعية جبائية قابلة للتوسع والتطور؛رسم  12منظومة جبائية مهيكلة بأكثر من   •
 . عيمية جبائية ممثلة في العقوبات الجزائية المالية الرادعةمصادر تد   •

  :هذه اآلليات من خاللل يتطلب ترشيد  إال أنه      
البيئيالتح - الجباية  وعاء  في  الجيد  متناسق  و  ة:كم  متكامل  معلوماتي  جهاز  إيجاد  خالل  من  ذلك 

 ؛ أصنافها ة فعال لضمان تقدير الموارد الطبيعيـة بكـللألعوان الجبائي
 ؛ إيجاد محاسبة بيئية بالجزائر ضمن إصالحات النظام المحاسبي المالي -
الجبائية   - المالية  الموارد  وليس  رصد  المستدامة  التنمية  توازن التحقيق  في  الموازنة  على  لتركيز 

 ؛الميزانية العامة للدولة
 ؛ركية للمؤسسات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامةالجمتفعيل الحوافز المالية و  -

 
 الموقع االكتروني، على شراكة جزائریة دولية للتقليل من االحتباس الحراري"، "لجزائریة للطاقات المتجددة، البوابة ا :1

https://portail.cder.dz/ar/spip.php?article3365 :2018، تاریخ االطالع. 
مداخلة في ملتقى المؤتمر الدولي  "،-حالة الجزائر  -ل دور الجبایة البيئية لتحقيق التنمية البيئية"تفعي: عجالن العياشي، 2

، كلية العلوم االقتصادیة وعلوم التسيير،  2008أفریل    07/08التنمية المستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد المتاحة، أیام  

  ecosetif.com/seminars/ddurable/43.pdf-http://www.univ. متاح على الموقع 14-13جامعة سطيف، ص 

https://portail.cder.dz/ar/spip.php?article3365
http://www.univ-ecosetif.com/seminars/ddurable/43.pdf
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األربا - على  الضرائب  تخفيض  ومنها  الجبائية  باإلمتيازات  الطبيعيين    حالتوعية  لألشخاص 
 ؛ ترقية البيئة المعنويين للقيام بأنشـطةو 

 ؛تفعيل المنافسة على الجائزة الوطنية المرصودة في مجال حماية البيئة -
   .المعلومات المالية المتطورةبالطرق الحديثة واستغالل التقنيات و يل طرق التحصيل  تفع -
وذلك بإقرار إجراءات تخص الجباية    جديدة  غرامات ماليةظهرت    2018وحسب قانون المالية لسنة      

األكياس   على  الجباية  عن  فضال  البيئة،  تلويث  في  المتسببين  على  غرامات  فرض  بينها  من  البيئية 
 . 1المستوردة منها أو المحلية البالستيكية سواء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .2018طالع:، تاریخ اال https://portail.cder.dz/ar/spip.php?article3245الموقع االلكتروني،   1

https://portail.cder.dz/ar/spip.php?article3245
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 الخالصة:    

الدولة الجزائرية اتبعت في مجال حماية البيئة سياسة تهدف إلى تعزيز اإلطار  ما يمكن مالحظته أن        
االقتصادية    اتي،والمؤسسالقانوني   المجاالت  مختلف  تنظم  التي  القوانين  من  العديد  سن  خالل  من 

تتو  بطريقة  إدارية واالجتماعية  هيئات  عدة  إنشاء  ذلك  إلى  يضاف  البيئة.  لحماية  العلمية  والقواعد  افق 
البيئة،   قطاع  تسيير  على  تسهر  محاولة  مركزية  المشاريع  مع  إنشاء  يتعلق  البيئية  تشجيع  فيما  خاصة 

المنزلية بتوفير  .بالنفايات  والتجهيز،    وذلك  التسيير  كميزانية  داخلي  ماهو  منها  مختلفة  تمويل  مصادر 
الرسو  والهبات،  البيئةالتبرعات  حماية  صناديق  الجبائية،  الدولي  م  كالبنك  خارجي  ماهو  ومنها   ...

إلى   باإلضافة  وغيرها....  الدولية  المنظمات  من  العديد  مع  المشترك  التعاون  للبيئة،  العالمي  والصندوق 
نشاء مقاوالت صغيرة  االستعانة بجهاز القرض المصغر الذي يخصص مبالغ مالية يستفيد منها الشباب إل 

التزام  البيئة.  حماية  في  وتساهم  التنظيف أشغال فيمختصة   نرى  أخرى  جهة  أرقى   من  باتباع  دبي 
في إطار تحضيراتنا الستضافة معرض ’إكسبو دبي فاظ على نظافة واستدامة البيئة.  المعايير العالمية للح

على   من خالل سعيها  ‘،2020الدولي   المحافظة  تعزيز مستوى  دبي عبر    إلى  النظافة واالستدامة في 
الرامي المبادرات  من  العديد  متكاملإطالق  وصحي  بيئي  نظام  لتطوير  التمويل  ة  تشجيع  طريق  عن   ،

 . 2015المستدام وحث القطاع الخاص على االستثمار في هذه المبادرات البيئية رغم تأخرها وذلك سنة 

القيام بمقارنة مرجعية بين    نالحظه عند تراتيجية،  تفاوت واضح بين البلدين من حيث االس إال انه يوجد   
من)وإمارة دبي  ئية للتنمية الخضراء في الجزائر  السياسة البي  بحثنا  في  اليها  المشار  الفترة  -2006في 

ما خاصة    للتجربتين في تمويل االستثمارات الخضراءبالنسبة    نقف على بعض النقائص   ناجعل(،  2016
ا القروض  فيها،  يتعلق باسهام )دور(  إلى  لمصغرة  باالضافة  بالعراقيل اإلدارية  نقص دعم  الذي يصطدم 

جزائر، أما فيما يتعلق بإمارة دبي اقتصارها على التمويل من طرف ن ألنشطة إعادة التدوير في الالسكا
 . القطاع العام ومحدوديته في القطاع الخاص 

مج     في  للجزائر  المستقبلية  االستراتيجية  لتحسين  حاولنا  وكمحاولة  البيئية  المشاريع  تمويل  تشجيع  ال 
 إيجابيات تجربة إمارة دبي من خالل عدة محاور.  بعض على   صياغة مقترح استراتيجية مستدامة ترتكز
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التوعية   الجزائر دخلت      على  أساسا  يرتكز  الذي  البيئة  بحماية  الخاص  برنامجها  من  الثانية  المرحلة 
لمحلية والمواطنين بعد مرحلة أولى استغرقت ما يقارب عشرة  والتدقيق والتقارب الميداني مع الجماعات ا

تدابير هامة  البيئي ببالدنا، تكاليفه وأسباب تدهوره. وقد اتخذت الدولة  أعوام خصصت لتشخيص الواقع 
للعناية بالبيئة واالرتقاء بها ترتكز على خمسة محاور أساسية تعنى بتحسين اإلطار المعيشي للمواطن،  

مو ذي نوعية، حماية الثروة الطبيعية وإبراز الثقافة البيئية وترقية التدابير الجبائية لحماية  المساعدة على ن
    .البيئة

بفضل       الحسن  إلى  الكارثي  من  انتقل  ببالدنا  البيئة  واقع  فإن  قدم،  الذي  المفصل  العرض  وبحسب 
في مراتب مشرفة من ناحية   الجزائر الجهود المبذولة في السنوات األخيرة والتي سمحت بإعادة تصنيف

األرقام   وبلغة  البيئية.  إنتاج النجاعة  معدل  ارتفاع  توقع  ومع  برنامجا  النفايات   فإنه  الوزارة سطرت  فإن   ،
النفايات   من  الهائل  الكم  هذا  لتسيير  توجيهية  واسعا  بيئيا من خالل مخططات  تبعاتها  وتحمل  المتوقعة 

وتجميع   لتحويل  محطات  إنشاء  إلى  باإلضافة  منها  التخلص  وطرق  مسالكها  وتحديد  النفايات  لتسيير 
النفايات وإعادة تدويرها، ناهيك عن تزويد البلديات باآلليات البيئية من مختلف األصناف لجمع النفايات  

وضع إطار لتشجيع تمويل المشاريع البيئية ضمن اولوياتها خاصة من طرف    من مختلف األشكال، مع
 وكاالت القرض المصغر.

إن تبني مبادئ وأهداف التنمية المستدامة تقتضي مراجعة دورية للسياسة البيئية بشكل دائم وذلك من     
والتنمية البيئية  المشاريع  تشجيع  مجال  في  الدولية  التجارب  من  االستفادة  تجربة الخض  خالل  وتعد  راء، 

حاليا رغم حداثتها وتعتبر نموذجا يمكن االستفادة من ايجابياته من خالل إسقاطها على    ناحجةإمارة دبي  
استراتيجية وطنية حقيقية تقوم على تشجيع تمويل المهن الخضراء لقيام مشاريع بيئية تتماشى ومتطلبات 

 التنمية المستدامة.

إلى النتائج التالية والتي تتضمن  استنباطيا  ل الدراسة التي قمنا بها، توصلنا  ومن خالمن هذا المنطلق      
 لفرضياتنا. ااختبار في ثناياها اإلجابة عن االشكالية المطروحة في الدراسة، كما تعتبر 

 

http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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 النتائج العامة للدراسة:  •

و  - لقيامها،  أساسية  كركيزة  البيئي  البعد  تراعي  استثمارات  البيئية  المشاريع  توفير  تمثل  إلى  تهدف 
 منتجات/ خدمات صديقة للبيئة، وتجنب التلوث البيئي ومعالجة مشاكل نضوب الموارد البيئية؛ 

البيئيمما ال شك   - التمويل  أن موضوع  الحكومات   فيه  اهتمام  تشغل  التي  القضايا  اهم  أحد  يمثل 
ية شرطا جديدا للمشاريع من  والهيئات المعنية بحماية البيئة السيما بعدما أضافت المؤسسات المالية الدول

بالبيئة وعملها  ة وانتاجها لمنتجات صديقة  بالتكنولوجيات النظيف  أجل تمويلها والمتمثل في مدى اهتمامها 
ومن خالل الدراسة تبين أن الحكومة الجزائرية قد اهتمت بهذا النوع من التمويل معتمدة في ذلك    للبيئة،

ميزا  بينها:  من  مختلفة  تمويل  مصادر  واألتاوات  على  والهبات  التبرعات  للدولة،  والتسيير  التجهيز  نية 
مثل   الجبائية  العائليةوالرسوم  النفايات  إخالء  الرسم  TEOMرسم  البالستيكية،  األكياس  على  الرسم   ،

البيئة والخطرة على  الملوثة  بالنشاطات  ...الخ TAPDالمتعلق  ذو   ،،  المؤسساتي  الهيكل  إلى  باالضافة 
ثل صندوق البيئة ومكافحة التلوث، الصندوق الوطني للتهيئة والتنمية المستدامة لالقليم،  الطابع العمومي م

ونظرا   الخ.  الساحلية...  والمناطق  الشواطئ  لحماية  الوطني  الصندوق  اإلقليم،  وتهيئة  التجهيز  صندوق 
تمثل خارجية  مصادر  عن  البحث  ضرورة  ذلك  استدعى  البيئية  المشاريع  تمويل  تكاليف  في  الرتفاع  ت 

البنك   للتنمية،  االسالمي  البنك  والتعمير،  لالنشاء  الدولي  البنك  طرف:  من  الممنوحة  الدولية  القروض 
وهو  ،  األروبي لالستثمار، صندوق البيئة العالمي، الصندوق العربي للتنمية االقتصادية واالجتماعية...الخ

 ؛ ما يؤكد صحة الفرضية األولى
الجزائر   - وكاجاهدة  تعمل  تشجيع  الصغيرة  على  مقاوالتهم  إنشاء  خالل  من  المصغر  القرض  الت 

 والمتوسطة في مجال رسكلة وإعادة تدوير النفايات، وبصفة عامة المشاريع الصديقة للبيئة؛
في   - المصغرة  القروض  طريق  عن  الممولة  البيئية  المشاريع  أحد  البيضاء"  "الجزائر  مشروع  يعد 

الصعي على  بالغة  أهمية  يكتسي  والذي  واالقتصاديالجزائر  البيئي  التي   ،دين  األهداف  خالل  من  وذلك 
يسطرها؛ لكن من الناحية التطبيقية وعند تنفيذ هذا المشروع في واليات الوطن اتضح أنه ال يحقق الفعالية  
المطلوبة منه خاصة في حماية البيئة وتطهير المحيط من القمامات المنزلية، ولم يساهم في تحقيق التنمية  

 ا كان مبرمجا له؛المستدامة كم
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على ما تقدمه الدولة في إطار ميزانية القطاع أو بعض لبيئية في الجزائر  تمويل المشاريع ا  اقتصار -
وهي غياب دور المنظومة    وكاالت القرض المصغر، مما يعني فقدان حلقة هامة في تمويل هذه المشاريع

 ؛ وهو ما يؤكد صحة الفرضية الثانيةالمصرفية 
مة من خالل مشروعها "مدينتي بيئتي" الذي القى نجاحا كبيرا في  رائدة في االستداتعتبر مدينة دبي   -

مرحلته األولى ليتوسع بعد ذلك إلى مناطق أخرى من اإلمارة، بسبب الوعي البيئي وسيادة الثقافة البيئية  
البيئية على   المشروع وتحقيق االستدامة  الذي ساهم بشكل كبير في نجاح  المجتمع،  لدى مختلف فئات 

 وهو ما يؤكد صحة الفرضية الثالثة؛ ، عكس الجزائر
النظرة االقتصادية لإلدارة السياسية تغيرت من صرف المال على النفايات المنزلية خاصة من أجل   -

القطاع إلى مصافي    جل الحصول على المال والرقي بالجزائر في هذا ها إلى استغاللها من أالتخلص من
الناجحة، تشجيع ومرافق  الدول  بالحرص على  النفايات وذلك  تدوير )رسكلة(  المستثمرين في مجال  في   ة 

 إطار إنتاج متكامل على النحو الذي يضمن استدامة نشاطهم؛ 
 مدروسة منهجية طريق كثرة النفايات عن على تحديات  لتتغلب  في إمارة دبي النفايات  إدارة تطورت  -

 زمني إطار في للبيئة صديقة ومبادرات  مشاريع تنفيذ  البيئية، وذلك من خالل االستدامة والتركيز على
كتب لها النجاح    (2030-2012) اإلستراتيجية لها   والخطط الحضرية التنمية خطط مع ومرتبط محدد 

 ؛ وهذا ما يؤكد صحة الفرضية الرابعةبما تموله لها الجهات الحكومية 
ضي بأن للقروض من خالل اإلجابة على الفرضيات الفرعية يمكن القول بأن الفرضية الرئيسية التي تق    

المصغرة دور لمساهمتها في تمويل المشاريع البيئية في الجزائر لتحقيق التنمية المستدامة صحيحة، وهذا 
لوجود مشاريع مولت عن طريق وكاالت القرض المصغر على غرار مشروع "الجزائر البيضاء"، إال أن  

مت بشكل كبير في تمويل المشاريع  فعاليتها تبقى محدودة، أما فيما يخص إمارة دبي فهي األخرى ساه
بيئيا الحكومية   المستدامة  الجهات  طرف  تمويلها    من  منتجات  لتطوير  وتسعى  األولى،  مرحلتها  في 

 األخضر باستحداث مصادر جديدة تتمثل في التمويل المصغر عن طريق القروض المصغرة. 

 : توصيات البحث •

ا تقديم مجموعة االقتراحات التي نرى بأنها قد تكون  من خالل ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، يمكنن    
 : ستفادة من عناصر نجاح تجربة دبيمناسبة لتشجيع تمويل المشاريع البيئية في الجزائر من خالل اال
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االستثمار   ✓ من  المطلوب  المستوى  لتحقيق  المستدام  التمويل  ممارسات  ونشر  تسريع  الجزائر  على 
 الخضراء، خاصة التمويل المصغر؛ن خالل تعزيز الصناعات وحجم المشاريع للتنوع االقتصادي م

 البيئية، المشاكل لحل الشعبية المشاركة فكرة على والتأكيد  البيئة، اتجاه الودي السلوك تشجيع ونشر ✓
  البيئي العام)الثقافة البيئية(؛ الوعي مستوى  لرفع والتدريب  التعليم برامج خالل من وذلك
ثق ✓ المجتمع من  تنفيذ ورشات  تمكين أطفال  النفايات عبر  التدوير، والمشاركة في عمليات فرز  افة 

باللعب(،   )التعليم  بـ  يسمى  بأسلوب عصري  المدارس  في  مقّدمة  في   العتبارعمل  مهمًا  الطفل عنصرًا 
 تحقيق التنمية المستدامة؛ 

 نشر خالل نم وذلك بالبيئة، االهتمام لمسألة بجد  تنظر أن -األول  المقام في - األسرة على ينبغي ✓
 المنزلي؛ باالقتصاد  واالهتمام البيئي الحس
  من   ولمستحقيها  موضعها  في   العمومية  األموال  صرف  في  جديدة  إجراءات   تفعيل   الدولة  على ✓

 على   لها  الفعلية   والمرافقة  المراقبة  عمليات   وكذا  البيئية،  المشاريع  على  تشرف  التي  الشبانية  المجموعات 
 ؛"البيضاء "الجزائر مشروع غرار
 الوطنية التي تشجع مختلف الوكاالت  طرف من االستثنائية المعتمدة  الحوافز نظام مجال توسيع ✓
 المخصصة لتمويل هذه االستثمارات؛  المالية االعتمادات  وزيادة البيئية، الستثمارات ا وأشكال أنواع
و  ✓ النفايات،  من  المتولدة  المتجددة  الطاقات  مجال  لترقية  سبل  عن  مرافقالبحث  الكفاأهمية  ءات ة 

 تسيير مشاريع بيئية كهذه؛ الوطنية القادرة على إنشاء و 
تفعيل الجباية البيئية من خالل استحداث رسوم جديدة على األنشطة الملوثة والخطيرة على البيئة   ✓

 ورفع قيمة بعض الرسوم الموجودة ومراجعة كيفية توزيع ناتجها؛ 
عم االقتصاد الوطني من خالل مرافقة حاملي  ضرورة بناء شراكة بين القطاعين العام والخاص لد  ✓

 لالستثمار؛  المشاريع البيئية و تسهيل إجراءات االستثمار لهم و تتبع ملفاتهم مع اللجان الوالئية
خاصة   ✓ قوانين  وإرساء  النفايات  برسكلة  خاصة  تراخيص  على  للحصول  التسهيالت  تقديم  ضرورة 

النوا تفعيل  البيئية وإعادة  المشاريع  دليل منهجي حول االستثمار في  بمتابعة  البيئية الخضراء ووضع  دي 
 االقتصاد األخضر وإشراك الجمعيات في تطويره وتعزيز السياحة البيئية؛ 

  على   المستثمر  الشباب   وتحّفز  الملوثة،  غير  البرامج  لتمويل  تنتصر  خضراء  بنوك  قيام  حتمية ✓
 .الطاقة اقتصاد  على  المبنية كتل وكذا االيجابية  بالطاقات  الصلة وطيدة مشروعات  في الخوض 
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 المسارات البحثية المستقبلية )آفاق البحث(:  •
يمكن لهذا العمل المتواضع أن يكون من اللبنات األولى التي ينطلق منها الباحثين والطلبة والهيئات      

يمكن في    الحكومية لتناول المزيد من الدراسات التي تطور واقع تمويل المشاريع البيئية في الجزائر، حيث 
 هذا السياق ذكر بعض المسارات البحثية المستقبلية والتي يمكن أن توجه لدراسة الجوانب التالية: 

البيئية  أو عينة منها   تعميم الدراسة على جميع واليات الوطن - تأثير المشاريع  ، والبحث في مدى 
 ؛على الصحة العمومية

 عربي ككل؛تطبيق الدراسة بالمقارنة بين الجزائر ودول المغرب ال -
 دور البنوك الخضراء في تمويل المشاريع البيئية لتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر. -

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عجقائمة المرا
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 . 2008أفریل  08/ 07جامعة فرحات عباس، سطيف 
 مداخلةالجزائر"،   في روليةالبت للثروة االستخدامية  والكفاءة المستدامة التنمية ،"صالحي صالح .7

 االقتصادية العلوم كلية ، المتاحة" للموارد  اإلستخدامية  والكفاءة المستدامة التنمية : الدولي الملتقى ضمن
المؤسسات  واالستثمار الشراكة مخبر منشورات  عباس، فرحات  جامعة التسییر، وعلوم  الصغیرة في 

 .2008 ، سطيف ، والنشر للطباعة الهدى دار األورومغاربي، الفضاء في والمتوسطة
 الجزائر"، في المستدامة  التنمية لتحقيق كأداة البيئة الجبایة ،"محمد  مسعودي ، مسعود  صديقي .8

 المتاحة، للموارد  اإلستخدامية والكفاءة المستدامة التنمية: الدولي الملتقى عمل وأوراق  بحوث  ضمن مداخلة
 أيام سطيف، الشراكة، مخبر  منشورات  ، عباس فرحات  جامعة التسییر، وعلوم االقتصادية العلوم كلية
 .2008أفریل  08 /07
مداخلة في   "، -حالة الجزائر   -"تفعيل دور الجبایة البيئية لتحقيق التنمية البيئية عجالن العياشي،  .9

االقتصادية   العلوم  كلية  المتاحة،  للموارد  االستخدامية  والكفاءة  المستدامة  التنمية  الدولي  المؤتمر  ملتقى 
 . 2008أفریل  08/ 07وعلوم التسییر، جامعة سطيف، أيام 

 اقتصادیًا"، واستدامته البيئي النظام وحدة حفظ "إستراتيجية الدين، عز  ومطاطحة لحسن  لوشن .10
 1955 أوت  20 المستدامة، جامعة التنمية وأثره على البیئي االقتصاد  حول الخامس وطنيال الملتقى

 .2008 نوفمبر  11سكيكدة، 
في تطوير المؤسسات    "اسهامات هيئات المرافقة المقاولتية   محمد الناصر حمیداتو، العــید غـــــربـي، .11

الجزائر"   في  والمتوسطة  ملتقى الوطني حول إستراتيجيات التنظيم ومرافقة المؤسسات الصغیرة  الالصغيرة 
 .2012أفریل   19-18والمتوسطة في الجزائر، جامعة قاصدي مرباح ورقـلة،  يومي 

مقدمة ضمن الملتقى  "، مداخلة  اإلسالمي االقتصاد في المالي  االستقرار ، "ضوابطمیلود زید الخیر .12
 . -المستقبل الواقع ورهانات  -اإلسالمي الدولي األول االقتصاد 

إستراتيجية  نور الدين جوادي، عقبة عبد الالوي،   .13 ضمن  فاعلة   كأداة  الصغر  متناهي  "التمويل 
المستدامة   التنمية  وتحقيق  البطالة   على  الجزائر  –القضاء  ، الملتقى الدولي حول إستراتيجية  "-حالة 

 . 2011نوفمبر    16/ 15الحكومة في القضاء  على البطالة وتحقیق التنمية  المستدامة، جامعة المسیلة،  
منیر،   .14 إبراهنوري  تويوتا  يم،  لجلط  شركة  توجه  وأفاق  المنتجات  إنتاج  نحو    TOYOTA"واقع 

للبيئة"،   والمسؤولية  الصدیقة  األعمال  منظمات  بعنوان  الثالث  الدولي  الملتقى  إلى:  مقدمة  مداخلة 
 فيفري. 15-14يومي:  االجتماعية، 
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الفقر"،ورقة عمل ورشة   .15 لمكافحة  وسيلة  األصغر:  االجتماعية    "التمويل  الرعاية  تنظيم وزارة  من 
 . 30/12/2008وشؤون المرأة والطفل بالتعاون مع بنك السودان المركزي، جمهوریة السودان، 

 : والموسوعات والدراسات خامسا: التقارير
المستدامة،   التنمية أجل من للمعرفة العربية الموسوعة البيئية"، اإلدارة ،"السید  الجلیل عبد  إبراهيم .1
 .2006بیروت،  ،10الطبعة  ، للعلوم العربية الدار البیئي، البعد 
 المستدامة، التنمية أجل من للمعرفة العربية الموسوعة ،البيئي" األثر ،"تقويم  حجازي  كامل أحمد  .2
 . 2006، بیروت، 01للعلوم، الطبعة العربية الدار البیئي، البعد 
 والفرص المبادئ  :الفقر على والقضاء المستدامة التنمية سياق في  األخضر  " االقتصاداإلسكوا،  .3

آسيا، العدد    لغربي واالجتماعية االقتصادية برنامج األمم المتحدة/ اللجنة العربية'، المنطقة  في والتحدیات
 .2011األول، نیویورك، 

 العالمية الجهود المفاهيمي، اإلطار  -األخضر االقتصاد ومبادئ مفاهيم"  ،مجدالني اإلسكوا، رلى .4
 .15/12/2010آسيا،  لغربي واالجتماعية االقتصادية برنامج األمم المتحدة/اللجنة"،  -النجاح وقصص

 ، المنطقة"  دول أمام المتاحة والخيارات العام المفهوم:العربية بالمنطقة األخضر االقتصاد ،"ااالسكو  .5
 . 2011أسيا، أفریل لغرب  اإلقليمي المكتب  /للبیئة المتحدة األمم برنامج  العربية، الدول جامعة

 ، "قطاع التمويل األصغر في العقد القادم تصور من، وماذا، وأين، ومتى، وكيف؟إلیزابیث راين،  .6
 .2006دراسة معدة بطلب من القمة الدولية لالئتمان األصغر،  

 انبعاثاتها من التخفيف  في  الكهرباء إنتاج شركات  تجارب تقييم  "خلید علي، مطالس عبد القادر،  .7
 األوروبية"، ورقة بحث. الشركات بعض حالة – الكربونية

"   بك روبرت  .8 المتفقآریستین،  المجموعة االستشاریة  األصغر" التمويل بشأن عليها اإلرشادات   ،
 . 2003لمساعدة الفقراء، 

تقنية  ساري نصر الدين، سراج وهیبة،   .9 استعمال   "CCS  وترشيد البيئي التلوث من للحد كآلية 
 Stat ومجموعة  سوناطراك شركة تجربة  -االقتصادیة   المؤسسة في  األحفورية الطاقة استهالك

Oil Hydro  ورقة بحث."، -النرويجية 
القادر .10 عبد  الرحمن  عبد  بوسدرا،  البطالةفوزي  من  الحد  في  األصغر  التمويل  صناعة  "دور   ،-  

 ، ورقة بحث."-دراسة حالة المينا
تش .11 "كریج  وآخرون،  الفقر"،رشل  مكافحة  تمويل  في  جديدة   ودعم    اتجاهات   تعليم  منشورات 

 .2002المشروعات الصغیرة، 
كلية اإلدارة،    "التمويل متناهي الصغر، نصوص وحاالت دراسية"،ماركو اليا، ترجمة فادي قطان،   .12

 . 2006جامعة تورینو، ايطاليا، 
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 سنوات المتوسط،عشر األبيض البحر منطقة في المستدامة والتنمية "البيئةاألوروبي،   المجلس .13
 . 2005لوكسمبورغ   "، 2005  -1995التعاون  من

14.   " الفقراء،  لمساعدة  االستشاریة  الخاصة المجموعة  السليمة  للممارسات  التوجيهية  المبادئ  دليل 
 . 2006الطبعة الثانية، أكتوبر  بالجهات الممولة للتمويل األصغر"،

اإلنمائي"،  "دمجمحمد غنايم،   .15 التخطيط  في  البيئي  معهد األبحاث التطبيقية،القدس، أفریل    البعد 
2001. 
الدولية،   .16 التمویل  البيئي"،مؤسسة  رقم    "التقييم  العمليات،  سياسات  أكتوبر  OP 4.01منشور   ،

1998. 
 السياسات تحليل علم  إلى مدخل الجزائر في للبيئة العامة السياسة تحليلالنور،" عبد  ناجي .17

 .2008/2009مختار، عنابة،   باجي جامعة ، منشورات العامة"
 .2015  "تقرير حالة البيئة لدولة االمارات العربية المتحدة"،وزارة البیئة والمياه،  .18
المتحدة"،  ، وزارة التغیر المناخي والبیئة .19 العربية  االمارات  دولة  االقتصاد األخضر في   "تقرير حالة 

2017. 
 . .2005 ،في الجزائر  البیئة ومستقبل حالة حول تقریر  والسياحة، والبیئة اإلقليم تهیئة وزارة .20
 ماي "، 2000 سنة الجزائر في البيئة مستقبل و حالة حول تقرير "والبیئة،   اإلقليم تهیئة  وزارة  .21

2001 . 
الدنماركية، .22 البیئة  بازل    وكالة حماية  التفاقية  اإلستراتيجية  الخطة  لتنفيذ  المالية  الموارد  "تعبئة 

 .2004("، الجزء األول، مارس )تقرير اإلرشادات
الدنماركية،   .23 البیئة  بازل وكالة حماية  التفاقية  اإلستراتيجية  الخطة  لتنفيذ  المالية  الموارد  "تعبئة 

 .2004الجزء الثاني، مارس الخاصة بموارد التمويل الممكنة إلدارة المخلفات("، )قائمة المعلومات
 الجريدة الرسمية والقوانين: سادسا: 

التنفیذي رقم    .1 التنمية    ،1996جوان    29المؤرخ في    232  -96المرسوم  وكالة  إنشاء  المتضمن 
 االجتماعية. 

في    11-99رقم   "قانون ،  92 العدد  الرسمية الجریدة .2  المتضمن 1999 دیسمبر 23المؤرخ 
 . 154المادة  "،2000 لسنة المالية قانون 

،  سنة 06، العدد  2004جانفي    22المؤرخ في    14-04الجریدة الرسمية، المرسوم التنفیذي رقم   .3
2004. 

سنة   يونیو 20 ل الموافق 1424 عام األول جمادى 20 الجزائریة، للجمهوریة الرسمية الجریدة .4
 .43، العدد 2003
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 "المتضمن 1991 دیسمبر 18المؤرخ في    25-91 رقم القانون  " ،  65الجریدة الرسمية، العدد  .5
 .1991 ديسمبر 18بتاریخ   الصادر ، 1992لعام  المالية قانون 

 ا: مواقع االنترنيت: سابع
 . https://ar.wikipedia.org/wikiعلى الموقع االلكتروني:    رة،وكیبیديا الموسوعة الح .1
 متاح على الموقع االكتروني:  ، "االستثمار األخضر للنقود"،علي دریوسي .2

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&aid=36812 
على موقع   "القروض الصغيرة ومتناهية الصغر: حّل أم مسّكن لألوجاع؟"، مؤسسة الفكر العربي،  .3

 .  www.arabic.mirofinanceبوابة التمویل األصغر، 
  . www.annabaa.org "التمويل المصغر ستثمار الفقراء"،شبكة النبأ المعلوماتية،  .4
 اإللكتروني: الموقع على منشور ،"الدولي البنك برنامج  في البيئة  .5

http://www.worldbank.org/en/topic/environment 
تكشف وضع إستراتيجية جديدة     وزارة البيئة والطاقات المتجددة"البوابة الوطنية للطاقات المتجددة،  .6

 .  http://www.mondeadm.comمتاح على الموقع :  خاصة بالطاقات المتجددة قريبا"،
جديدة،   .7 بیئية  مشاریع  -http://localhost/aps،  2012تمویل 

ouest/spip.php?article1329 Aps-Sud-Infos 
8.  s/6025https://www.djazairess.com/djazairnew 
9. https://portail.cder.dz/ar/spip.php?article3251 

10. https://www.djazairess.com/aps/457503  
11. https://portail.cder.dz/ar/spip.php?article3365 
التنمية   .12 البيئة وتحقيق  الجزائر واالتحاد االوروبي لحمایة  بين  للتعاون  الجديد  البرنامج  عرض 

 https://www.djazairess.com/aps/3338، 2013،  المستدامة بالجزائر
"،  منصب عمل للبطالين في مشروع الجزائر البيضاء بالعاصمة  3000فتح  "  ،الهادي بن حملة .13

 https://www.djazairess.com/djazairnews/43022 ،2012/  08/ 23يوم  
دبي،    شاكر،  حمدي  محمد  .14 مستدامة،  ومواد  خضراء  ثقافة  بيئتي«..  بتاریخ  »مدينتي  نشر 

14 /10 /2015  ،-c1c8-http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/9ec447ba
ec82b736a438-8422-4139 

كبياش،   .15 نشر  "  حياة  به"،  یحتذى  نموذج  المطاط  السترجاع  »مابالك«  مؤسسة 
 https://www.djazairess.com/echchaab/86636 ،27/05/2017بتاريخ:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?t=0&aid=36812
http://www.arabic.mirofinance/
http://www.annabaa.org/
http://www.worldbank.org/en/topic/environment
http://www.mondeadm.com/
https://www.djazairess.com/djazairnews/6025
https://portail.cder.dz/ar/spip.php?article3251
https://portail.cder.dz/ar/spip.php?article3365
https://www.djazairess.com/aps/3338
http://www.djazairess.com/author/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A+%D8%A8%D9%86+%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9
https://www.djazairess.com/djazairnews/43022
http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/9ec447ba-c1c8-4139-8422-ec82b736a438
http://www.alkhaleej.ae/supplements/page/9ec447ba-c1c8-4139-8422-ec82b736a438
https://www.djazairess.com/echchaab/86636
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  ، على 07/ 02نشر بتاریخ   تطلع جزائري إلى تكريس نموذج البنوك الخضراء"،"    كامل الشیرازي، .16
  http://elaph.com/Web/Environment/2011/7/666201.htmlالموقع االكتروني: 

بخطى   .17 يسیر  البيضاء  الجزائر  بتاریخ  مشروع  نشر  :  20/07/2013السلحفاة، 
https://www.djazairess.com/alfadjr/250125 

18. http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/12/13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://elaph.com/Web/Environment/2011/7/666201.html
https://www.djazairess.com/alfadjr/250125
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2015/12/13/%D8%A3%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-2015
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 حسب كل دائرة وزارية  2014توزيع االعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة 
 

 دج(1000المبالغ ) الدوائر الوزارية

 9422733 رئاسة الجمهورية 

 2712507 مصالح الوزارة االولى 

 955926000 الدفاع الوطني 

 540708651 الداخلية والجماعات المحلية

 30617909 الشؤون الخارجية 

 72365637 العدل

 87551455 المالية

 41050228 الطاقة والمناجم 

 38922265 الموارد المائية 

 2405141 التهيئة العمرانية والبيئة 

 696810413 التربية الوطنية 

 233232749 الفالحة والتنمية الريفية 

 19405864 األشغال العمومية 

 23801125 التجارة

 270742002 التعليم العالي والبحث العلمي 

 

 



230 
 

 02الملحق رقم 
 
 

 2017-2011االعتمادات المخصصة لوزارة البيئة من سنة 
 )باالعتماد على الجريدة الرسمية لنفس السنوات( 

 

 السنة 
الدائرة الوزارية التي تلتحق  

 وزارة البيئة بها 
 دج( 1000المبلغ )

 3.266.759 التهيئة العمرانية والبيئة  2011
 3.407.118  التهيئة العمرانية والبيئة  2012
 2.711.530 التهيئة العمرانية والبيئة  2013
 2.405.141 التهيئة العمرانية والبيئة  2014
 2.550.261 التهيئة العمرانية والبيئة  2015
 17.616.679 الموارد المائية والبيئة  2016
 16.183.538 الموارد المائية والبيئة  2017
 2.136.204 البيئة والطاقات المتجددة 2018
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 ( 2019- 2010تكلفة برنامج العمل إلعادة تدوير النفايات ) (:05الملحق رقم )
Actions 

Budget 

(106 DA) 

Echelonnement de réalisation 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

A Mise en place des filières de traitement  des déchets 6 590,0 3 045,0 1 230,0 575 10,0 70,0 535,0 685,0 170,0 140,0 130,0 

A1. Aménagement et équipement des centres d’enfouissement technique  4 085,0 2 955,0 700,0      160,0 140,0 130,0 

A2. Aménagement et équipement  de deux stations de compostage 205,0 45,0 110,0 50        

A3. Aménagement et équipement de deux stations de stabilisation 2 300,0 45,0 420,0 525 10,0 70,0 535,0 685,0 10,0   

B -  Organisation du système de rupture de charge 1 790,0 195,0 465,0 485 295,0 100,0 150,0 100,0    

B1. Aménagement et équipement de six stations de transfert 1 050,0 110,0 160,0 280 150,0 100,0 150,0 100,0    

B2. Aménagement et équipement de déchetteries, d’un centre de tri et d’installations de 

conditionnement des emballages  
740,0 85,0 305,0 205 145,0       

C – Organisation de la collecte 4 460,5 463,8 1 150,0 1 495,4 227,2 1 124,1      

C1. Renouvellement et renforcement des moyens de pré-collecte et de collecte des déchets de 

NETCOM 
505,6 43,0 160,0 155,4 147,2       

C2. Renouvellement et renforcement des moyens de pré-collecte et de collecte des déchets 

dans les communes extra-muros 
3 209,9 235,8 840,0 1 030,0 30,0 1 074,1      

C3. Programme de dynamisation du tri sélectif 2200,0 160,0 30,0 30,0        

C4. Mise en place d’un système de collecte et de valorisation des gravats 525,0 25,0 120,0 280,0 50,0 50,0      

D – Mesures d’accompagnement 795,0 171,0 200,0 194,0 113,0 77,0    15 25 

D1. Renforcement des capacités de gestion et appui au développement institutionnel 200,0 15,0 30,0 50,0 60,0 45,0      

D2. Mise en œuvre du programme de formation des opérateurs 190,0 30,0 50,0 50,0 40,0 20,0      

D3. Mise en œuvre du programme de sensibilisation 85,0 21,0 20,0 19,0 13,0 12,0      

D4. Mise en place d’un système de suivi de la mise en œuvre du Schéma Directeur 40,0 20,0 15,0 5,0        

D5. Etudes diverses et assistance technique 280,0 85,0 85,0 70,0      15 25 

TOTAUX 13 635,5 3 874,8 3 045,0 2 749,4 645,2 1 371,1 685,0 785,0 170,0 155,0 155,0 
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 الشوارع غسيل و  تنظيف  مكائن

 اللبان ومادة العلكة وإزالة

 العاملة النفايات تخزين  وسائل

 الشمسية  بالطاقة

 

 البيئية التوعية
 من تكون التي

 وضع  خالل
 تقوم  التي الملصقات

 بنشر من خاللها 

 .البيئي الوعي
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 المهمالت لسالل جديدة تصاميم

 مبادرة  تحت

 لوسائل بيئية حلول ابتكار"

 " النفايات تخزين
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