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 :المقدمة العامة

البيئة فيؤثر  المختلفة، وأثناء قيامه هذه النشاطات يتعامل مع االقتصاديةيقوم اإلنسان منذ القدم بممارسة نشاطاته 
وبالتالي زاد  ،االقتصاديفيها، ولكن مع مرور الوقت زادت حاجات اإلنسان ،مما أدى إلى زيادة معدل نموه 

والمحلية التي  وتركيزه على البيئة وتغيرت سلوكاته في تعامله معها ،فظهرت بذلك مشكالت البيئة العالمية اعتماده

بالنظر إلى  تعد من أكثر المشكالت إلحاحا في الوقت الحاضر،نظرا لتفاقمها السريع وتضاعف نتائجها، وأيضا
اإلنسانية متجاوزة بذلك الحدود السياسية للدول  تعقيدها وتصاعد حدة أثارها ،حيث تمتد لتشمل مختلف أوجه الحياة

من  . أدرك العالم فيما بعد مدى خطورة المشكالت البيئية واآلثار الناتجة عنها،فسارع إلى تدارك ما أفسده

العالمية  اتالمنتدي العالم فعقدت من أجلها القمم و اهتمامعلى  استحوذتالبيئة،فظهرت بذلك التنمية المستدامة التي 
حالة ومستقبل البيئة. وأبرزت هذه األخيرة العالقة بين البيئة والتنمية بما يفرض الربط بين األولويات  ستطالعال

 كفاءة اقتصاديةالبيئي،حتى تكون هناك أدوات  االقتصادوأهداف حماية البيئة، وتدعيم وتفعيل أدوات  االقتصادية

المستقبل، وبالتالي أصبحت رسالة التنمية  موارد الحاضر بأسلوب يراعي مصالح استهالكتساعد على 
المستدامة واضحة بدون بيئة أفضل ستنهار التنمية . وبما أن الجزائر ليس بمعزل عن العالم الخارجي ، 

مشكالت عالمية ،فبات من الضروري للجزائر اإلستعداد  والمشكالت البيئية تتصف بأنها عابرة للحدود أي أنها

، إال أن النمو الديموغرافي الذي  لالنتباهالجزائر لم تكن ملفتة  ، رغم أن المشاكل البيئية فيلمختلف المشاكل البيئية 
وزاد معه النزوح الريفي إلى المدن ، وظهور عمليات التصنيع المكثفة ،كل  االستقاللعرف وتيرة سريعة بعد 

 . هذا أدى إلى نتائج سلبية على البيئة واإلنسان

بلورته  سؤال الجوهري الذي يفرض نفسه ، والذي يشكل التساؤل الرئيسي لبحثنا هذاوعلى ضوء ما سبق فإن ال
 :على النحو التالي

 :اإلشكالية

 "للمشكالت البيئية في ظل التنمية المستدامة؟ االقتصاديةكيف يمكن تحليل اآلثار  "
 :وعلى ضوء األشكال الرئيسي نضع مجموعة من التساؤالت الفرعية التالية

 على البيئة في تحقيق التنمية المستدامة؟ وما موقع البيئة من التنمية المستدامة؟ االعتمادإلى أي مدى يمكن -

 ما طبيعة العالقة والتداخل الموجود بين كل من البيئة والتنمية المستدامة؟-
ستدامة السالم والمصالحة إلى أي مدى يمكن تحقيق التوازن بين البيئة والتنمية المستدامة؟وهل ستحقق التنمية الم-

 والبيئة؟ االقتصادبين 

 الناجمة عن المشكالت البيئية؟وكم تكلفنا ؟ االقتصاديةما هي اآلثار -
 لمواجهة المشكالت البيئية؟ االقتصاديةما هي مختلف األساليب -

 ما هو واقع البيئة في الجزائر؟ وما طبيعة المشاكل البيئية فيها ؟-

 زائرية لبيئتها ؟ماذا قدمت الدولة الج-

 :فرضيات الدراسة

 :من أجل اإلجابة عن التساؤالت السابقة يمكننا أن نضع الفرضيات التالية

من أجل تحقيق تنمية مستدامة يجب أن تكون حماية البيئة جزءا ال يتجزأ من عملية التنمية المستدامة، وال يمكن -
 . النظر فيها بمعزل عنها

 .مستدامة بدون بيئة اقتصاديةجمة ومتوازنة فال يمكن تحقيق تنمية البيئة والتنمية معادلة منس-

 .تكلفة حماية البيئة تكلفة باهظة الثمن، لكن تكلفة التقاعس عن حمايتها هي أعظم بذلك بكثير-
 .فعاليتها في مواجهة مختلف المشاكل البيئية االقتصاديةأثبتت السياسات -

 وضعها البيئي وحمايته،نظرا للخطة اإلستراتيجية المتبعة في حماية البيئةوفقت الجزائر إلى حد بعيد في احتواء -

 .منذ الثمانيات



 :أهمية البحث

هيئات  وذلك بظهور أنصار البيئة على شكل للبيئة، المتزايدةتكمل وتبرز أهمية البحث من األهمية العالمية 
كالته وتحديد مختلف اآلثار الناجمة حكومية وغير حكومية، من أجل الوقوف عل الواقع البيئي وتشخيص مش

عنها في ظل ما تنادي إليه التنمية المستدامة لحماية البيئة والحفاظ على مواردها ودون المساس باحتياجات األجيال 

 . القادمة

 :الهدف من البحث

 ئي ،نهدف من خالل التعرض إلى بحثنا هذا إلى إبراز وتشخيص مختلف اآلثار التي تنشأ عن التدهور البي

وكذلك لتحديد طبيعة العالقة القائمة بين كل من البيئة والتنمية المستدامة، وإلى مختلف األساليب المعتمدة لمعالجة 
 .أنظمتها اختاللالبيئية نتيجة  االضطراباتالمشاكل الناتجة عن 

 : الموضوع اختيارأسباب 

 : بهذا الموضوع منها مايلي االهتمامهناك مجموعة من العوامل واألسباب التي دفعتني إلى 

 :األسباب الذاتية•

الرغبة الشخصية في التعرف على موضوع البيئة والتنمية المستدامة ، نظرا ألنه يفرض نفسه في الوقت -

 .الراهن باإلضافة إلى زيادة صداه اإلعالمي في مختلف أنحاء العالم
 حماية البيئة اقتصادإلى تأسيس جمعية بيئية سميت : "جمعية  ، مما أدى بي اقتصادهابموضوع البيئة و  اهتمامي-

". 

 :األسباب الموضوعية

زيادة وتصاعد حدة اآلثار الناجمة عن المشكالت البيئية ، التي تجاوزت بذلك الحدود الجغرافية للدول ، خاصة  -

 . منها مشكلة التلوث

 . ع األفاق المستقبلية لهاحاجة موضوع البيئة إلى المزيد من الترقب والدراسة لتطل -
 . تتبع مسيرة الجزائر في حماية بيئتها ، وتقييم الجهود المبذولة حيال ذلك -

 :حدود الدراسة

 :تحددت هذه الدراسة بالمجاالت التالية

 :المجال المكاني -

للدول ،لهذه إن المشاكل البيئية ال يمكن حصرها في مكان واحد ، وهي تتصف بأنها ال تحترم الحدود السياسية 

وال  أن تكون دراستنا تتصف بالشمول لنحصرها في األخير في دولة الجزائر باعتبارها موطني ارتأينااألسباب 
 . بانشغاالته االهتمامبد من 

 :المجال الزماني-

 من االنطالقةالعالمي لموضوع البيئة ومشاكلها ، التي كانت  االهتماميبدأ اإلطار الزمني لبحثنا هذا من بداية 
 .إلى غاية يومنا هذا1972مؤتمر استكهولم سنة 

 :المجال الموضوعي-

و  االجتماع بما أن موضوع البيئة واسعة ويمكن معالجتها من عدة جوانب منها الجانب القانوني ، جانب علم
 الجوانب أن تكون دراستنا مركزة على ارتأينا االقتصادي، وبما أننا مهتمين بالجانب االقتصاديالجانب 

 .الناجمة عنها االقتصاديةلمختلف المشاكل البيئية واآلثار  االقتصادية

 : الدراسات السابقة

اآلن  حظي موضوع البيئة والتنمية المستدامة باهتمامات كثيرة من المفكرين والباحثين ،وهو متواصل إلى حد

دد من الدراسات ذات الصلة على ع أطلعت، وقد  االقتصاديةنظرا ألهمية البيئة في توجيه وترشيد التنمية 

 . مرتبة ترتيبا زمنيا من األقدم إلى األحدث مع التعقيب عليها07بموضوع الدراسة الحالية وعددها ( )



حول التكاليف الناجمة عن 1999الدراسة األولى : رسالة ماجستير أجرتها  الطالبة فاطمة الزهراء زرواط عام 

 وعلوم التسيير ،جامعة االقتصاديةطقة رايس حميدو، كلية العلوم التلوث البيئي ، حالة منشأة اإلسمنت لمن
الجزائر،وذلك بهدف التعرف على التكاليف المخصصة لمواجهة المشاكل الناجمة عن التدهور البيئي في الجزائر 

 لتنمية ، كمابالبيئة في إطار برنامج األمم المتحدة للبيئة وا االقتصاديةباإلضافة إلى أنها عالجت عالقة التنمية  ،

حاولت الطالبة إسقاط دراستها على منشأة اإلسمنت لمنطقة رايس حميدو ، حيث تناولت مختلف أنشطة المنشأة 
 .. وتقييم اآلثار البيئية لها ، والتطرق إلى أفاق المنشأة في إدراج تكنولوجيات أنظف تكون صديقة للبيئة

 

وأثرها  حول إشكالية تسيير النفايات2006لزهراء زرواط عام للطالبة فاطمة ا دكتوراالدراسة الثانية: أطروحة 
وعلوم التسيير ،جامعة الجزائر، وذلك بهدف التعرف  االقتصاديةوالبيئي ،كلية العلوم  االقتصاديعلى التوازن 

من ناحية  االقتصاديعلى كيفية تسيير النفايات بصفة عامة في الجزائر ، وانعكاسات هذه النفايات على التوازن 

والتوازن البيئي من ناحية أخرى، وما يترتب على هذه النفايات من تكاليف يتحملها المجتمع وأمراض تصيب 
 . الصحة العامة

 حول أثر تلوث البيئة في التنمية2006أجراها الطالب سالمي رشيد عام  دكتوراالدراسة الثالثة: أطروحة 

وعلوم التسيير ،قسم علوم التسيير،جامعة الجزائر ، يهدف من  صاديةاالقتفي الجزائر، كلية العلوم  االقتصادية
خاللها معالجة طرق تأثير التنمية اإلقتصادية على الجوانب البيئية ، وما نتج عن ذلك من آثار سلبية ألحقت 

 ..أضرارا كبيرة بالبيئة

 :صعوبات البحث

 :إعترض موضوع بحثنا هذا المشاكل التالية

 . ي المواجع التي تعالج موضوع البيئة في الجزائر ، وخاصة من جانبه اإلحصائيهناك نقص محسوس ف -

 بما أن موضوع البيئة موضوع شامل وتتشعب فروعه في مختلف أنواع العلوم ، فكان من الصعب حصر -
 . موضوع الدراسة

 :منهج الدراسة

الدراسة،  في دراستي المنهج الوصفي التحليلي، حيث أنه من أنسب المناهج البحثية لتحقيق أهداف هذه استخدمت
وضرورية  وهو يعبر عن الظاهرة المراد دراستها ويصف الجوانب المختلفة لها من خالل توفير معلومات دقيقة

وكشف  د إلى تحليل الظاهرةلفهم الظاهرة، والمنهج الوصفي ال يقف عند حدود وصف الظاهرة وإنما يمت

وتطويره. وقد  تسهم في تحسين الواقع استنتاجاتالعالقات بين أبعادها المختلفة من أجل تفسيرها والوصول إلى 
واستشارة عدد  في إجراء هذه الدراسة إلى أسلوبين متكاملين ، أحدهما نظري ويتم عن طريق مراجعة استندت

ب ومقاالت وبحوث منشورة ورسائل جامعية لتوضيح الخلفية العلمية لهذه من المصادر األولية والثانوية من كت

واألسلوب اآلخر ميداني عن طريق دراسة حالة من خالل عرض البيئة في الجزائر لتحديد أثر .الدراسة
 .واإلنسان االقتصاديةالبيئية على التنمية  المشكالت

 :أقسام البحث

األول إلى  قسمت موضوع البحث إلى ثالثة فصول ، تطرقت في الفصلتحقيقا ألهداف البحث المحددة سالفا ، 
البيئة  اقتصادموقع البيئة من التنمية المستدامة ، وذلك من حيث عرض مختلف المفاهيم المتعلقة بكل من البيئة و 

وتقييم اآلثار  ةوالتنمية المستدامة ، باإلضافة إلى إبراز العالقة الموجودة بينهم. وتناولت في الفصل الثاني دراس

، ومختلف  للمشكالت البيئية وذلك بالتركيز على ما ينجم عن المشكالت البيئية من آثار وتكلفتها االقتصادية
لمواجهتها، أما فيما يخص الفصل الثالث خصصناه لدراسة حالة الجزائر من خالل  االقتصاديةاألساليب 

لبيئية التي تعاني منها الجزائر ، ومختلف اآلثار الناجمة عنها تشخيص لواقع البيئة فيها ، وتحديد طبيعة المشاكل ا



وتكاليفها ، وأخيرا السياسة الجزائرية في حماية البيئة، وفي بداية بحثنا وضعنا خالصة لدراستنا حددنا فيها الحلول 

 التي نراها كفيلة باحتواء الوضع البيئي في بلدنا الجزائر
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 مقدمة : 

 

يئة بلى ع إلنمو والتطور التقني، وهذا راجبالتنمية،وتتحدد التنمية با يتحدد اقتصاد دولة ما

 لعالميةايشهده العالم عقب الحرب  الذيومع بداية التطور الصناعي والتكنولوجي المجتمعات، 

ا مقدمته ديدة فيتدخل عوامل ع ونتيجة واالجتماعية االقتصاديةالثانية في كافة المجاالت واألنشطة 

فضال عن ،لمالين البشر  المتزايدةمن أنشطة تنموية لسد الحاجات  ومرافقهالسكاني  االنفجار

ات المجمعوالمصانع والمعامل  لزراعية في فنشاءية واستغالل األراضي الموارد الطبيع استنزاف

 السكانية .

ـة و ات حيفمشكالت التلـوث البيئـي، قـد أصـابت كـل مـا يحيـط باإلنسـان مـن كائنـ  

 موارد وذه الغيـرها، و أضرت بكـل ما يحيط به من موارد طبيعية، و هو األمر الذي يهدد بنفاذ ه

لى التأمل ـؤال المطـروح على المجتمع اإلنساني، و يدعوه إو يبقى الس خاصة مـا ينـدر منهـا

 العميق فيما يمكن أن تؤدي إليـه فعاليات اإلنسـان غير المهتمة بالبيئة

تقدم ا بالولدلك فإن بيئة أي مجتمع تتجدد بمدى قابليتها لتطور داخليا وخارجيا ومدى تأثيره

 تماماها التلوث من قضايا التي تثير الحاصل في كافة المجاالت وعلى ضوء ذلك أصبحت قضاي

ل كفي  خيرة تؤرقهمكافة المفكرين والعلماء والدارسين في الوقت الحاضر ،حيث أخذت هده األ

<ا همكان بعد أن أصبحت شواهدها كثيرة من حولهم وخير مثال على <لك بالدنا ،وإن حدود 

 مستويات إقليمية وعالمية . إلىالتهور تجاوز الحدود المحلية 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 النظري للبيئة والتلوث اإلطارالفصل األول: 

 
 يعجز عن دركحتى ليكاد اإلنسان إن تلوث البيئة ظاهرة خطيرة، ومصادرها كثيرة 

 ة.تلوث الترب المياه،تلوث  الهواء،: تلوث في كل المجاالت منها انتشرتأخطارها التي 

يعتبر التلوث بشكل عام هو إحداث تغيرات داخل البيئة المحيطة بالكائنات الحية من خالل 

تغيرات داخل البيئة المحيطة بالكائنات  بإدخالأنشطة اإلنسان اليومية التي يقوم من خاللها البشر 
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بيئة ال إلىدخال ملوثات مية التي يقوم من خاللها البشر بإالحية من خالل أنشطة اإلنسان اليو

الطبيعية والتي خلقها هللا سبحانه وتعالى وإلحاق الضرر فيها وإحداث خلل غير مرغوب في 

 .التوازن الذي يخلف األضرار كبيرة 

 

 المبحث األول: مفهوم البيئة

 

 تعريف البيئة:   -1

ي يشمل كافة الجوانب المادية وغير المادية والبشرية والغير والذ المحيط باإلنسان هي الوسط

        1يحيط به من موجودات هو خارج عن اإلنسان وكل ما فهي تعني كل ماالبشرية،

 

    2 تعريف علم البيئة:  -2

بعضها  ة ومعهو أحد فروع العلوم التي تهتم بالكائنات الحية، والعالقات التي تكونها مع البيئ

  البعض، ويسمى األشخاص الذين يدرسون هذا العلم بعلماء البيئة.

 

 3نوعان من البيئةيوجد 
 األرض. –الماء  –بيئة مادية تشمل: الهواء  1-1

  اإلنسان -الحيوانات -بيئة بيولوجية: النباتات 2-1

بالتقدم  إلى ثالثة أنواع أخرى مرتبطة 1972ويمكن تقسيم البيئة وفق توصيات إستوكهولم سنة 

 الذي أحدثه اإلنسان: 

 األرض. –الماء  -تتمثل في الهواء بيئة طبيعية: -أ

 لى جانبفراد إوهي مجموعة القوانين والنظم التي تحكم العالقات الداخلية لألبيئة اجتماعية:  -ب

 المؤسسات والهيئات السياسية واالجتماعية.

 شيكات. -مصانع -مزارع –مدن  –بيئة صناعية: التي صنعها اإلنسان من: قرى  -ج

 وتشتمل البيئة على ثالث عناصر مكونون لها:

 
 اإلنسان والحيوان. –عناصر االستهالك  -النبات –حية: عناصر اإلنتاج  عناصرأ.

 عناصر التحليل: مثل فطر أو بكتيريا إلى جانب بعض الحشرات.

 عناصر غير حية: الماء والهواء والشمس والتربة.-ب

 الحياة واألنشطة التي يتم ممارستها في نطاق البيئة. -ج

  

 اسيتهاالمطلب األول: البيئة أنظمتها وأس
 

                                                
1  -.https://ar.wikipedia.org/wiki 

 -  أيمن سليمان مزاهرة،علي فالح الشوايكة، البيئة والمجتمع، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان األردن،ص17. 2 
3 - https://ar.wikipedia.org/wiki 
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تعريف النظام البيئي  قد يكون في بركة صغيرة أو صحراء كبيرة ويمكنللبيئة نظام تنظيمي 

حيوي تتفاعل مع بعضها في  كمجتمعكمتجمع الكائنات الحية من نبات وحيوان وكائنات أخرى 

 1بيئتها وفي نظام بالغ الدقة والتوازن 

ر لعناصامثل الكربون واألكسوجين والنيتروجين والفسفور وغيرها من  المواد الالعضوية -1

 الطبيعية األخرى.
ض األحما، والدهون والفيتامينات والعضوية مثل البروتينات، والكربو هيدروجينالمواد  -2

 النووية.

 عناصر المناخ كالحرارة والرطوبة والرياح والضوء. -3

 عناصر فيزيائية كالجاذبية واإلشعاع. -4

 أما المكونات العوامل الحية فتتمثل: 
 

نات ة كائوتعد جميع النباتات الخضراء بما في ذلك الطحالب الدقيقة والمرئي المنتجات: -أ

 تمارس عملية التركيب الضوئي. ألنها (ذاتية التغذية )منتجة 
 مواد من إليهالمستهلكات: تشمل المحلالت البكتيريا والفطريات التي تمتص ما تحتاج  -ب

 عضوية محللة عن طريق غشائها الخلوي مباشرة.

 2النظم البيئية وأنواعها:

 وهي بدورها تنقسم حسب توفر المكونات الحية وغير الحية وهناك نظامان مشهوران لها: 

ً بالنظام البيئي المفتوح وهو  :(متكامل )نظام بيئي طبيعي  -أ لى حتوي عيويشار له أحيانا
ع المستنقومثل الغابة المذكورة سابق > الحية وغير الحية >  األولية األساسيةجميع المكونات 

 والنهر والبحيرة.

 CLOSED ECOSYTEMنظام بيئي غير متكامل: -ب
ً بالنظام البيئي المغلق وهو الذي يفتقر إلى واحد أو أكثر من ونات المك وهو الذي يعرف أيضا

نات وي الكائالمغلقة حيث تشترك في كونها ال تحتوالكهوف  السحيقة للبحر األعماقاألساسية مثل 

 المنتجة لعدم توافر مصدر الطاقة الشمسية.

 3المطلب الثاني: المشكالت البيئية

هذا  يئة فيالناس والعلماء الب باهتماميعد التلوث هو مرض البيئة ومشكلة المشاكل التي حظيت 
ده هبرزت لكائنات الحية والنباتات والقرن وأصبح خطر يهدد الجنس البشري بالزوال بل يهدد ا

 لإلنسان.المشكلة نتيجة التقدم العلمي أو التكنولوجي والصناعي والحضري 

 ومن المشكالت البيئية المعاصرة:

  4التلوث الهوائي: -أ

أو  دخنةوهو عبارة عن حدوث أي تغير في تركيب الهواء سواء كان دلك عن طريق الغازات أو األ

 أو اإلشعاعات أو غير ذلك  .األبخرة أو األتربة 

هواء لوث الالهواء بمواد معينة مثل وقود العادم والدخان وبإمكان ت اختالطتلوث الهواء يعني 
صحة ظمة الوتخريب المباني و اإلنشاءات األخرى ،وتقدر من والحيواناتاإلضرار بصحة النباتات 

 .خطرة من ملوث الهواء يقرب من خمس سكان العالم يتعرضون لمستويات  ما إنالعالمية 

                                                
 .30-29عادل الشيخ حسين، البيئة مشكالت وحلول، دار البازوري العلمية ، للنشر والتوزيع ، واألردن عمان،ص - 1
، دار الشروق للنشر والتوزيع رام هللا، الطبعة 2003جامعة البلقاء التطبيقية أيمن سليمان مزاهرة وعلي فالح الشوايكة، البيئة والمجتمع،   -  2

 .41األولى ، ص
 .189،ص 9200 الفجر لنشر  ، دار والكوارث البيئية  اإلخطار –أسامة حسين شعبان -د - 3
 17،صالعلمية لنشر والتوزيع   التلوث البيئي _ الهواء الماء _ الغذاء داراليازوري-د_عايد راضي خنفر  -  4
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  زها تفاوت تركي< ويسائلة  –صلبة  –الثالثة للمادة> غازية  األشكالتأخذ الملوثات الهوائية

ك على شوالحيوان والنبات أي الكائنات الحية مما ينعكس بال  باإلنسانفي الهواء وهي تضر 

 المحيط البيئي ككل.

 (3O ) ثنائي األوزون -(co )ومن أنواع الملوثات الهوائية:الغازات > أول أكسيد الكربون 

 الرصاص< –ق بالجسيمات المعدنية > الزئ

على  المركبات العضوية المتطايرة وهي تحتوي على عنصرين الكربون والهيدروجين وهي توجد

 شكل غازات أو سوائل أو جسيمات صلبة.

 1الحمضية:ار طمشكلة األم -ب

التي واء وتحدث هذه الظاهرة نتيجة لزيادة تركيز غازات أكسيد نيتروجين وأكسيد كبريت في اله
 عوادموالوقود االحفروري كما في حرق الوقود المنزلي  تنتج بشكل رئيسي من عمليات احتراق

صة ثة خاووالحديد وغيرها وهذه الغازات المل األسمدةالسيارات ومحطات توليد الطاقة ومصانع 

ات من يلومترأالف الك إلىلمسافات بعيدة تصل  الكبريت لها قدرة كبيرة على االنتشار أكسيدثاني 

زئيات ،حيث تسقط في النهاية على شكل امطار حمضية ناتجة تالمسها مع ج األساسيةمصادرها 

 3,5(ph)الماء والبخار الماء الجوي مكونة أحماض نيتروجينية ،أحماض كبريتية بدرجة حموضة 

 اقل  أو

 وق تتجمع األحماض الناتجة بفعل اتحاد جزئيات الماء وبعض غازات الغالف الجوي ف

األساس  )سطح األرض بمختلف أشكاله.ويتفاعل بدورها مع عناصر السطح فوق اليابس 

 (وغيرها  آتوالمنشالمباني  -النبات الطبيعي -الزراعيةالمحاصيل  –التربة الزراعية  –الصخري 

كائنات  البحار والمحيطات وما تحتويه من – األنهار –البحيرات )المسطحات المائية  وداخل

موارد المنتفع من تلك ال اإلنسانوينعكس ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر على صحة  (مائية
ً لتباين توزيع مجم األرضالحمضية على سطح  األمطار، ويتباين تأثير األرضية وعة من تبعا

 من تكون تبعهوما ي )العوامل يأتي في مقدمتها الملوثات الهوائية، بخار الماء الموجود في الجو

 وكمية التساقط وحركة الكتل الهوائية. (صور التكاليف والتساقط المختلفة

  2 مشكلة استنزاف طبقة األوزون: -ج

الف % من إجمالي حجم الغ 50000الف الجوي حوالي ( أحد غازات الغ3oيشكل غاز األوزون) 
 ألرض.اسطح  الجوي، ورغم ضآلة هذه النسبة فهو أحد أهم الغازات المؤثرة في حياة الكائنات على

حرارة  رتفاعالفهو غاز سام وغير مستقر مؤكسد ويعد أحد أهم الغازات الملوثة للهواء، والمسببة 

 األرض.

ية ية اآلتلبنفسجعملية تكوين جزئياته تعتمد على استهالك األشعة فوق اوتأتي أهمية األوزون في أن 

حو ن% فقط من إجمالي كميتها تتدفق 3يعادل  من الشمس نحو األرض فال يبقى منها سوى ما

 األرض، وهي نسبة مناسبة لحياة الكائنات الحية على سطح األرض.

وجود ما يسمى ثقب األوزون وعرف بأنه  1985وقد اكتشفت بعض الدراسات المناخية في عام  -

استنزاف لغاز األوزون في طبقة االستراتوسفير وخاصة فوق القارة الجنوبية مما يؤدي إلى تدفق 
% من إجمالي كميتها المتدفقة من الشمس 3فوق البنفسجية بنسب أكبر من نسبتها الطبيعية  األشعة

العتبار هذا االستنزاف أهم مشكلة بيئية بعد  دعيينذر ذلك بحدوث أضرار بيئية خطيرة مما و

االحتباس الحراري وتسبب في إصابة الكائنات الحية بأمراض سرطانية خطيرة تصيب الجلد 

                                                
 .189، ص9200، سنة دار الفجر لنشر ، والكوارث البيئية  األخطارداسامة حسين ، - 1
.43، ص 0200( ديوان المطبوعات الجامعية )الجزائر(، سنة  المستقبل)مخاطر الحاضر وتحديات عبد القادر رزيق المخادمي، التلوث البيئي، -1  
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انخفاض معدل النمو النباتي وبالتالي انخفاض  إلىوالحيوان، وتؤدي  اإلنسانوالعين في حالة 

 لزراعي. ا اإلنتاج

 

 1مشكلة االحتباس الحراري: -د

رارة حدوث ارتفاع تدريجي في حالحرارة المحتملة خالل عقود الخمسة المقبلة _ ارتفاعإن 
لمطر في تغير نظام سقوط ا االرتفاعخمسة درجات مئوية ، وسوف يتسبب هذا  إلىاألرض يصل 

ت ذلك بشكل كبير في معداليؤثر بشكل ال ندرك طبيعته بعد ومن ثم فسوف  األرضفوق سطح 

رى طق أخاصيل لزراعية فإن مناستشهد بعض المناطق زيادة في المح نتاج الزراعي ،ففي حيناإل

  مطاراألمن العالم سوف ينخفض إنتاجها بحدة بسبب التبادل في أنماط المناخ ومعدالت هطول 

موعة من خطيرة أطلقتها مجيعرف بالتغيرات المناخية ،فقد ظهرت تحذيرات  يحدث ما وغالبا ما

لذي لبشري االغازات الناتجة عن النشاط ا انبعاثفي التغيرات المناخية في باريس حول  الخبراء

  رتفاعاحراري و  احتباسمن ألف سنة يتوافق مع  ألكثرفي تدهور كبير في المناخ  بسوف يتسب

 .في مستوى البحار والمحيطات وحدوث الفيضانات 
 

 

 

 2لبات المناخية:التق -التغيرات

وحرق  المنصرمة إلى استخراج 150لقد أدى التوجه نحو تطوير الصناعة في األعوام ال
 مليارات األطنان من الوقود االحفوري لتوليد الطاقة.

ربون د الكأطلقت غازات تحبس الحرارة كثاني أو كسي هذه األنواع من الموارد االحفورية

كوكب وهي من أهم أسباب تغير المناخ، وتمكنت كميات هذه الغازات من رفع حرارة ال

 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية هذا يؤدي: 1.2إلى 

  2050% من األنواع الحية البرية بانقراض مع حلول العام 20سبق أن حكم على. 

  صناعات العالم خسارات بمليارات الدوالرات كالصناعات يكابدسبق أن بدأ 

 جراء ظروف مناخية قصوى. التنظيفتالف إالزراعية إضافة إلى 

 ئة فيإن هذا التغير المناخي يحصل بسبب رفع النشاط البشري لنسب غازات التدف 

 الغالف الجوي الذي بات يحبس المزيد من الحرارة.

 نواعه الثالثة البري والجوي والبحري.التلوث بأ 

 .قطع الغابات وحرق الشجار مما يؤدي إلى اختالل فتي التوازن البيئي 

 : 3 مشكلة التصحر

انب حد جوانخفاض أو تدهور قدرة اإلنتاج البيولوجي مما يؤدي إلى خلق أوضاع سلبية وهو أ -

ية أي بيولوجتدمير اإلمكانات الالتدهور الشائع الذي تتعرض له النظم البيئية مما تسبب في 

يادة زإلى  اإلنتاج النباتي والحيواني إلغراض االستخدام المتعدد في وقت تشتد فيه الحاجة

 ستدامة.ة المالنتاج لتلبية حاجات السكان الذين يتزايدون باستمرار ويتطلعون لتحقيق التنمي

 4مشكلة التلوث السمعي )الضوضاء(: -

                                                
 155، ص2009، دار الفجر لنشر ، سنة االخطار والكوارث البيئية داسامة حسين ، -  -1

http:// ar.wilipedia.org/wiki/04/03/2018 ,14 :30 2 ،تغير المناخ ويكميديا، الموسوعة الحرة - 

  https://drsabrikhalil.wordpress.com /04/03/2018,10:30.-3مشكلة التصحر واسبابها وطرق حلها 
 https://ar.wikipedia.org/wiki/04/03/2018,10:30 4 -تلوث ضوضائي
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 ي هو خليط من األصوات ذات استمرارية غير مرغوب فيهاالتلوث السمعي أو الضوضائ

يقا في وث ارتباطاأو الضوضائي يرتبط التلوث الصناعي وتحدث عادة بسبب التقدم الصناعي 

 حدةالصوت الوس مستوى وتقاس عادة بمقيا الصناعية، األماكناألماكن المتقدمة وخاصة 

 .المعروف عالميا

 :مفهوم التلوثالثانيالمبحث 

ن ممواردها رها ويعتبر التلوث ظاهرةً عالميةً واسعة االنتشار، وتعني إلحاق األذى بالبيئة وعناص

 أو غير باشرٍ مخالل مجموعٍة من الملّوثات، األمر الذي يؤدي إلى اختالل واعتالل الطبيعة بشكٍل 

ها ثات فمنلملواف مباشر بكل مكّوناتها من أرٍض، وماٍء، وهواٍء، ونباتاٍت، وحيوانات، وتتعدد أصنا

، لنفاياتبة كاالملوثات الغازية كالدخان أو المواد السائلة مثل مياه صرف الصحي أو المواد الصل

 في ساناإلنيسرت التكنولوجيا المعاصرة الكثير من األمور التي كانت شبه مستحيلة على وقد 
تيجة اسة نالشقاء والتعالماضي وجعلت أحالمه تسعى بين يديه،ولكن في الوقت ذاته أدت إلى جلب 

 لتلوث الكثير من المكونات البيئية.

 ناإلنساا بة فغدالضارة في الماء والهواء والتر واإلشعاعاتفقد انتشرت الكثير من المواد السامة 

 مجبراً على استهالكها رغماً عنه مع طعامه وشرابه وتنفسه.

ط النقل وسرعة تغير الوسالصاخبة في المدن، وارتفاع الضجيج وسرعة  األصواتكما أن 

ً  باإلنسانوالمضادات الحيوية أضرت  األدويةرة تناول ثالطبيعي واالجتماعي والك  ياً. ونفسصحيا

ي الت ضاألمراوقد حلت الدراسات التي أجريت مؤخراً أن هناك عالقة بين هذه العوامل وبين 

 في وقتنا الحاضر. اإلنسانتصيب 

 أسبابه ومصادره وطرق انتشاره.: تعريف التلوث األولالمطلب 

لتضخم ية والقد ظهرت مشكلة التلوث البيئي نتيجة االنفجار السكاني واستنزاف المصادر الطبيع

 لمعالجةالطرق الكافية في ا إتباعوعدم  اإلقليميالزراعي والصناعي، وتدني مستوى التخطيط 

 في تعامله مع بيئته. اإلنسانمن فبل  الالمباالةإلى  باإلضافةومصادر التلوث، 

 نساناإلل التلوث هو إحداث تغير في البيئة التي تحيط بالكائنات الحية بفعتعريف التلوث: -1
فيه  ذي يعيشمع المكان ال تتالءمظهور بعض المواد التي ال  إلىوأنشطته اليومية، مما يؤدي 

 .اختاللهالكائن الحي ويؤدي إلى 

مواد أو طاقة في البيئة من شأنها أن  إدخالأنه عبارة عن وهناك تعريف آخر للتلوث البيئي، يرى ب

مصادر  وإتالفالبيئية  واألنظمةبالمصادر الحياتية  واإلضرار لإلنسانتسبب مخاطر صحية 

  1المشروعة لالستفادة من الموارد البيئية  األساليبالوفاة والتداخل في 

 األنظمةتقدر  تغير كمي أو كيفي في مكونات البيئية الحية وغير الحية ال بأنه كلويعرفه البعض 

 2البيئية على استيعابه دون أن يختل توازنها.

المتحدة فقد عرف التلوث بأنه:> يوجد التلوث  لألممأما المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع 
نتائج تؤدي إلى تغير الوسط  يةاإلنسان لألنشطةغير المباشر  عندما يحدث التأثير المباشر أو

 3الطبيعي الذي يمكن أن تكون له آثار خطيرة على الكائن الحي<

بطريقة  اإلنسان(التلوث البيئي بأنه قيام OGCD) األوربيةوقد عرفت منظمة التعاون والتنمية 

 اإلنسانغير مباشرة، بإضافة مواد من شأنها إحداث نتائج ضارة، تعرض صحة  مباشرة أو

                                                                                                                                                   

. 
 - نعيم محمد األنصاري، التلوث البيئي مخاطر عصرية واستجابة علمية دار دجلة للنشر والتوزيع الطبعة األولى،2009،ص19. 1 

 -راتب السعود، اإلنسان والبيئة دار الحامد للنشر والتوزيع، 2004،ص2.52 

 -منى قاسم، التلوث البيئي والتنمية االقتصادية، الدار المصرية اللبنانية الطبعة الرابعة، 2000،ص3.36 
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للخطر، أو تضر بالمصادر الحيوية، أو النظم البيئية على نحو يؤدي إلى تأثيرها على أوجه 

 االستخدام أو االستمتاع بمشروع البيئة.

في أنظمة البيئة يؤدي ضرراً للكائنات الحية  اإلنسانفالتلوث بوجه عم هو كل تغير ناتج عن تدخل 

 .1والغذاء والتربةغير مباشر ويشمل الماء والهواء  بشكل مباشر أو

 

 مصادر التلوث وأساليب انتشاره: -2

طبيعية وارث المصادر تلوث البيئة وأقدمها نتيجة للك إلىتعتبر الطبيعة  :الطبيعيةالعوامل  -1

 . واألخرىالتي تحصل بين الفينة 

العواصف  -ق الغاباتئحرا – الفيضانات –الزالزل  –البراكين  -وأهم مصادرها الملوثة:النيازك

لفيروسات اموجات  – الجرذان موجات غزو الحشرات كالقمل و – و الغبارية             الرملية 

 الفتاكة. واألمراض

على البيئة فقد بدأ أوالً  اعتدائهفي  اإلنسانتاريخه الطويل تدرج  عبرالعوامل البشرية:-2

باستنزاف الموارد الطبيعية القادرة على استيعاب الملوثات التي راحت بدورها تتضاعف نتيجة 

  2صناعاته المكثفة وشكل ذلك أساليب انتشار التلوث.

 والبيئة.  االقتصادالعالقة بين -3

 والبيئة من خالل النقاط التالية : االقتصادتبرز العالقة بين 

ستمرة يادة موازدياد المعرفة والتقدم التكنولوجي،وما صاحب ذلك من ز االقتصاديةمع تطور األنشطة -

 ت بيئيةث مشكالالسكان،وبالتالي ازداد الضغط على الموارد البيئية المتاحة،وترتب على ذلك حدو في عدد

 متعددة؛

المياه  وتلويث ية والغابات والتربةوإهالك المواد األول انتزاععلى حساب  االقتصاديلقد تحقق النمو -

 ع، والواقوالهواء

 أن العديد من صور وأشكال التنمية تسبب تدهورا في الموارد التي ترتكز عليها التنمية،

عن  ناتجتان كنهماإن التلوث البيئي بأشكاله المختلفة والتصحر يمثالن المشكلتان الرئيسيتان للبيئة،ول-

 األنشطة

 التنمية،رسها اإلنسان من أجل التي يما االقتصادية

ن ناحية ملبيئة من ناحية وا االقتصادتعتبر الموارد المحور الرئيسي الذي يدور حوله تعريف كل من علم 

 أخرى،كما

ألمثل ا تخداماالسيدور حول كيفية  فاالقتصاديعتبر األساس الهام الذي يرتكز عليه كل من المفهومين، 

 مجموعة الموارد المتاحة في وقت معين،والبيئة تعني  للموارد المتاحة

من  تحقق إاليولن  ،هذا لماالقتصادإشباع الحاجات اإلنسانية المتعددة والمتطورة هو الهدف النهائي لعلم -

 البيئة، خالل موارد

تزايد  تمراراألمر علم الصراع ضد الندرة ،أي ندرة الموارد في مواجهة اس ايةنه يمثل في االقتصاد-

 الحاجات والتلوث

 .وتدهور الموارد المتاحة في البيئة البيئي

 جل حمايةه من أالهامة لمشكالت البيئة جانب التكلفة والعائد،أي ما يجب دفع االقتصاديةومن الجوانب -

 .التلوث نووقايتها مالبيئة 

 

 الثاني: أنوع التلوث البيئي المطلب
 ينقسم التلوث البيئي إلى قسمين هما التلوث المادي والتلوث غير المادي.

                                                
 - محمد إبراهيم حسينن، التباين البيئي وأنواع التلوث، مؤسسة أمنباب الجامعية،2002،ص1.190 

 - فتحي دردار، البيئة في مواجهة التلوث، نشر مشرك المؤلف ودار االمال، ص 87، 2.88 
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 PYSICAL POLLUTIONالتلوث المادي: -1

سة وملمو مباشرة اإلنسانعناصر البيئة وتكون آثاره على  إحدىويقصد به التلوث الذي يصيب 

 ويشمل أربع أنواع رئيسية:

 تلوث الغذاء. –تلوث التربة  –الماء  تلوث -تلوث الهواء
كان ذلك عن طريق هو عبارة عن حدوث أي تغير في تركيب الهواء سواء  تلوث الهواء: -1

 .1أو غير ذلك مصادر تلوث الهواء اإلشعاعاتأو  األتربةأو  الغازات أو اللدنة

 يمكن تلخيص أهم مصادر تلوث الهواء بما يأتي 

  للحصول على الطاقة.احتراق مختلف أشكال الوقود 

 .الملوثات المطروحة من قبل مختلف وسائل النقل 

  األجواءالفضالت الغازية والغبار والحرارة وغيرها من العناصر التي تنفث إلى 

 2مثل صناعة االسمنت.

  المعدية التي تنتقل عن طريق  لألمراضوجود الميكروبات والفطريات المسببة

مثل زيادة  ءا إذا وجدت في الهواهعض هذه المواد الضارة يمكن الشعور ببالتنفس و

يمكن الشعور بها  ال األخرنسبة الرطوبة أو وجود غازات ذات رائحة وبعضها 

 3.الكربونمثل المكروبات وغاز أول أكسيد 

 
 4البتة على أن الماء سائل ضروري للكائنات الحية بشتى أنواعها  إلخالف تلوث الماء: -2

الحياة لكل  ،فالماء سر30 اآلية: األنبياءلقوله تعالى >> وجعلنا من الماء كل شيء حي <<

 حاألمال يدب على كرتنا األرضية، ويوجد إما نقياً مثل ماء المطر قبل أن يذوب بعض ما

 .لمحيطاتحار واوالبحيرات وإما صالحا مثل مياه الب األنهارفي التربة وإما عذباً مثل مياه 

 

  لمجاريامياه  -تتمثل أهم مصادر تلوث المياه في البترول تلوث المياه:مصادر 

 المعادن الثقيلة. –المياه الصناعية  –الحمضية  األمطار –المبيدات 

التربة التي تعتبر مصدراً للخير والثمار من أكثر العناصر التي يسيئ  إنتلوث التربة:   -3

الكيميائية  واألسمدةما يلوثها: المبيدات الحشرية  استخدامها في هذه البيئة وأخطر اإلنسان

  5وفضالت الحياة اليومية.

 :في تمليح التربة والتشبع بالمياه واستخدام المبيدات مصادر تلوت التربة

 األمطار –الفضالت المنزلية والصناعية  –والكيمياويات على نحو مفرط 

التلوث  – الزراعية األراضيتلوث  –التلوث النووي  –المعادن الثقيلة  –الحمضية 

 6التلوث الناتج عن الحوادث الصناعية. -بالمركبات العضوية

 .إلنسانباارة ضالتلوث الغذائي يقصد به عملية تحول المادة الغذائية من حالة تلوث الغذاء:  -4

 :مصادر تلوث الغذاء 

 تأثير الكائنات الحية في الغذاء مثل البكتيريا. -

                                                
 - عياد راضي خنفر، التلوث البيئي، الهواء،- الماء – الغذاء، دار البازوري العلمية للنشر والتوزيع الطبيعة العربية االردن 2010، ص17  1 

 - حسين علي البعذي،اساسيات علم البيئة والتلوث، دار البازوري العلمية للنشر والتوزيع2006،ص 2.302 

 - ايمن سليمان مزهرة، علي فاتح الشوائكة، البيئة والمجتمع دار الشروق للنشر والتوزيع ، الطبعة العربية األولى ، ص3.154 

 - عبد القادر رزين المخادمي، المرجع السابق، ص4.55 

 - محمود عبد المولى، التلوث البيئي، مؤسسة شباب الجامعة اإلسكندرية 2003، ص5.36 

 - حسين علي السعدي، المرجع السابق، ص6.371،374 
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 المستخدمة في الطبخ. األوانيتفاعل الغذاء مع  -

 المواد الملوثة للغذاء أو الحافظة. إضافة -

 رات.المهلوسة كالتدخين والمخد تلوث الدواء الذي ينتج عن المواد المكسرة و -

  NOPYSICAL POLLUTIONالتلوث غير المادي::الفرع الثاني 

ً ما ين رئيسي ويشمل نوعين أالحيانايكون قاتالً في بعض  يقصد به التلوث غير المحسوس وغالبا

 هما التلوث الكهرومغناطيسي والتلوث السمعي ) الضوضاء(

ه والضرر الذي تحدث واإلزعاج األذىويقصد به كل أشكال  التلوث الكهرومغناطيسي:  -1

 والحيوان. لإلنسانالكهرومغناطيسية  الموجات

 :مصادر التلوث الكهرومغناطيسي 

 والتلفاز. اإلذاعةمحطات  -

 مسافات بعيدة. إلىشبكات الضغط العالي التوي تنقل الكهرباء  -

 شبكات الميكروويف المستخدمة في االتصاالت الهاتفية. -

 أجهزة الحاسب اآللي. -

 أجهزة الهواتف الملوثة. -

 أجهزة الرادارات. -

 االليكترونية. األبواب -

مستوى أال يزيد الباحثون بضرورة  أوصىواعتماداً على نتائج هذه الدراسات فقد 

في المصانع أو القواعد العسكرية على عشرة  اإلنسانالتي قد يتعرض لها الموجات 

 1اآلف ميكرووات لكل سنة تعبر مربع واحد.

تقدماً وخاصة  األكثروثيقاً بالمدينة  ارتباطاالتلوث السمعي يرتبط  التلوث السمعي)الضوضاء(: -2

اآلالت ووسائل التكنولوجيا الحديثة فهو ذلك الصوت الصناعية للتوسع في استخدام  األماكن
على مهمة أو التركيز  اآلخرينعلى التحاور مع  اإلنسانغير المرغوب فيه والذي يعيق قابلية 

  2.معينة

 :مصادر التلوث السمعي 

 التجارية. المنشآتالمصانع أو  -

 محركات الطائرات. -

 حركة المرور على الطرق العامة. -

 الصاخبة. الموسيقى -

 3تزاحم ساحات السباق) السيارات وغيرها( -

ورة من خالل ما سبق نخلص إلى أن التلوث البيئي يعتبر أحد أخطر المشاكل خط

ً على كوكبنا ول األخرىوعلى أشكال الحياة على البشرية  مكافحة التي تدب حاليا
 التلوث والوقاية منه يجب:

 مكافحة تلوث المياه في المصافي. -

 التي تلوث مياه البحار والمحيطات.مكافحة بقع النفط  -

 الغاز الطبيعي. احتراقمكافحة غاز ثاني أكسيد الكبريت الناتج عن  -

 مكافحة الملوثات الصناعية. -

 مكافحة التلوث الهوائي بالرصاص. -
                                                

 - راتب السعود، اإلنسان والبيئة المرجع السابق، ص 1.106 

 - نعيم محمد علي األنصاري، المرجع السابق،ص 2.107 

 - نعيم محمد على األنصاري، المرجع السابق، ص3.108 
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 مكافحة األمطار الحمضية. -

 مكافحة التلوث الغذائي. -

 مكافحة النفايات. -

 مكافحة النفايات المشعة. -

 

 عالقة النشاط االقتصادي بالمشكالت البيئية .فرع الثالث :

ا يعني هو مإن النشاط االقتصادي بصفة عامة يتم أو يجرى داخل إطار محدد زمانا ومكانا ،و

لنشاط ن هذا ااء كاالطبيعية التي تمثل اإلطار العام للمجتمع الذي يمارسه،سو أنه يتأثر بالبيئة

احية ينظر إلى العالقة بين األنشطة من ن و. الخدمات زراعيا أو صناعيا أو في مجال
ة قتصادية االبين األنشط والتلوث البيئي من ناحية أخرى من خالل ثالث زوايا، أولها العالقة

 لمخلفاتاهذه  مخلفات النفايات الناتجة منها وثانيها المتغيرات الطارئة في البيئة نتيجة و

  ت في البيئة الطبيعية.ذه المتغيرابهالتكلفة اإلجمالية المتعلقة  وأخرى
ركزت ة وتلذلك أدرك المجتمع الدولي هذا االرتباط الوثيق بين النشاط االقتصادي والبيئ

لى عالعمل على خطر بعض األنشطة االقتصادية األكثر خطورة  االهتمامات الدولية في
رتباط الهر االصناعات النووية،وتوضح مظا البيئة الطبيعية منها المبيدات الكيميائية وبعض

 بين البيئة والنشاط االقتصادي من خالل مايلي:

عف في ض4.5إنعكس النمو الكبير في النشاط االقتصادي من خالل الزيادة التي تقدر ب -
ماليين 9نإلى أكثر م1950مليون طن من معادن الفحم عام 02من  استهالك الطاقة في العالم

يادة وقد ترتب على هذه الز2050عام ، مليون20ومن المحتمل أن تصل إلى1985طن عام ، 

ة الناتج اويةالكيم في استهالك الطاقة،حدوث زيادة موازية في اإلنبعاثات الغازية والمركبات
بذل تلم  عن الوقود الحفري تمثلت في زيادة كميات الكربون التي تلوث الغالف الجوي.وإذ

إلى 10العالم ستصل من  عالمية لخفض استهالك الطاقة،فإن إنبعاثات الكربون في جهود

 يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة األرض.  وهذا2020بليون طن سنويا عام ،12
 المواد ة منكذلك كان لقيام الصناعات البترولية والكيماوية أثر كبير في تسرب كميات كبير

 للمياه والتربة ؛ الكيماوية السامة

خشاب األ دياد الطلب العالمي علىوقد أدى التحول إلى الزراعة التجارية من ناحية واز -
ذه هفإن  وبالتالي أخرى،إلى تدمير الغايات اإلستوائية في العالم. اإلستوائية من ناحية

 ية .األنشطة االقتصادية تتسبب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ببعض المشكالت البيئ

 التقليدي ،اإلقتصاد المستدام نظرة كل منهما للبيئة االقتصاد -1

ع نشآت بيالله م"نظاما مغلقا"تقوم من خ أنها اإلقتصاد التقليدي إلى عملية اإلنتاج علىينظر 

 السلع

الناتج القومي اإلجمالي يعتبر مؤشر لقياس أداء اإلقتصاد والرفاهية على  والخدمات،وأيضا
النظام على ما يصاحب العملية اإلنتاجية من تلوث بيئي،  هذا المستوى القومي. وقد أغفل

وتعرف بالتنمية الخضراء  البيئية وأصبحت هناك تفرقة بين التنمية التي تراعي الجوانب

المستدامة،وبين التنمية اإلقتصادية التي ال تراعي البعد البيئي،والتي أصبحت محل إنتقاد 
لمية، لدرجة أن البعض يطلق عليها تسمية األوساط والمنشآت اإلقتصادية العا كافةمن

العالمية تم بإعداد حسابات قومية على أساس  اإلقتصادية سوداء،وقد أصبحت المنشآت
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حسابات تقوم على  الخضراء،وهي حسابات البعد البيئي وتعرف باسم الحسابات القومية

 .الدولة أصولاإلقتصادية هي زيارة في  تحسن في ظروف البيئة وفي المواردأساس أن أي 

 مسؤولية الدولة في إحداث المشاكل البيئية -2

ة تملك تقدمتختلف المشكالت البيئية بين الدول المتقدمة و المتخلفة،فالدول الصناعية الم

تنتج فلمية الصناعة والتجارة العالميتين،إذ تستهلك معظم الموارد العا النصيب األكبر من
م،وتعد إجمال الطاقة المستخدمة في العال من85% من إجمال اإلنتاج،وتستهلك80حوالي % 

هي  واحدة من غاز ثاني أكسيد الكربون في العالم.فالدولة85المسؤولة عن إنبعاثات %

ون على من سكان العالم، مع ذلك يحصل5عن %ن الواليات المتحدة األمريكية ال يزيد سكا
كون تالعالمية،وبتالي  من الطاقة25من الدخل العالمي،ويستهلكون حوالي % تقريبا%25

ي ففات اإلنبعاث الغازية في العالم،إذن هناك إختال دولة متقدمة واحدة مسؤولة عن ربع
لة دمة مشكلمتقاطبيعة المشكلة البيئية الموجودة في الدول المتقدمة والمتخلفة ،فهي فيالدول 

 ل التيمث جتماعيشراء ورفاهية بينما تعد في الدول المتخلفة مشكلة فقر وتخلف إقتصادي وإ

ن عالغنية ودمة تفتقر إلى المستويات المالئمة من الغذاء .وبالتالي فإن مسؤولية الدول المتق
 .قيرةاإلختالل بالتوازن البيئي أكبرمن تلك المسؤولية بالنسبة للدول النامية والف

 جه(ومما سبق علينا أن نستنتج أن المشكلة البيئية تعد من المشكالت المتعدد األو

(Multifacetedولهذا باإلنتاج والبعض األخر مرتبط باإلستهالك وأنماطه. بعضها مرتبط
 ةالمشاكل الداخلي يجب النظر إلى المشكالت البيئية نظرة متكاملة دون فصلها عن

 البيئة واألهداف اإلقتصادية الكلية.-3

ية ة األوللكلياألهداف اتنبع األهداف اإلقتصادية من سنن وقوانين التطور واإلستقرار،وتتمثل 
 في :

مو نمستوى مرتفع للتشغيل، إستقرار مستوى األسعار ، توازن اإلقتصاد مع الخارج ، 

 إقتصادي مستمر 
هة ج،فمن  للسياسة البيئية تأثير واضح على التشغيل أثر حماية البيئة على التشغيل: 3-1

شآت دة كمناإلستثمارات في مجاالت محدالبيئة،تمنع تنفيذ بعض  يمكن ألسباب تتعلق بحماية

رى هة أخسلبي على التشغيل ومن ج الفحم أو محطات الطاقة النووية،وهذا سيكون له تأثير
ات ثماراإلست يمكن خلق فرص عمل جديدة أو تتم المحافظة على أماكن تحمل قائمة من خالل

بيئة ماية الى حع األعمال علالبيئية ونفقات حماية البيئة،فالنفقات التي تنفقها الحكومة وقطا

ية فرص عمل جديدة ويمكن مالحظة اآلثار اإليجابية مع اآلثار السلب تؤدي إلى خلق
 :موضح في الجدول التالي لإلجراءات حماية البيئة على فرص العمل،كما هو

 اآلثار اإليجابية والسلبية إلجراءات حماية البيئة(01) لجدول رقم
 

 السلبية اآلثار  األثار اإليجابية

 خسائر أماكن العمل يسبب  أماكن عمل جديدة من خالل :

إستتمارات في مجال حماية -1

 البيئة

مصانع صناعة تجهيزات و -2

 معدات حماية البيئة 

  إدارة و تخطيط حماية البيئة -3

 عرقلة اإلستتمارات بسبب إجراءات حماية البيئة -1

و  قيوداإلنتاج إلى الخارج نتيجة ال توجه اإلستتمارات و إنتقال-2

 التعليمات البيئية المتشددة 

 إغالق بعض المصانع بسبب إرتفاع تكاليف حماية البيئة -3



 اإلطار النظري للبيئة والتلوث                                        الفصل األول        
 

 
12 

 

 05باتر وردم،مرجع سابق ،ص :المصدر

 

قد تشغيل،ووال وبالتالي فإجراءات حماية البيئة ال تتسبب بشكل عام بآثار سلبية على العمالة

ر لتأثياسلبية على المستوى الجزئي .إال أنه على المستوى الكلي يكون  يكون هناك آثار
 .إيجابيا

 أثر حماية البيئة على استقرار مستوى األسعار.2-3

سة لسيااإن تعليمات وقيود حماية البيئة وكذلك الرسوم والضرائب البيئية وبقيت أدوات 
في  ن نقصعف إضافية الناتجة في تكاليف إضافية إلى المنشآت ،وتكالي البيئية، سوف تتسبب

جال أم آالتكاليف إلى أسعار المنتجات  قيمة المعدات والتجهيزات البيئية وستتنقل هذه

بعض  في رعاجال.وسوف تؤثر إجراءات السياسة البيئية الحكومية تأثيرا كبيرا على األسعا
 ؤديين أن مروجي الصناعة،وفي بعض المنتجات التي تكون مثقلة بشكل كبير للبيئة،ويمك

ا تاج أو ربمالتنافسية في الفروع المعنية،وتقود ذلك إلى الحد من اإلن إلى انخفاض القدرة

شكل نقص عرض بعض  توقفه،هذا التأثير إلجراءات حماية البيئة قد ظهر على
 .المنتجات،وبالتالي فتتجه أسعارها نحو اإلرتفاع

 رج .أثر حماية البيئة على التوازن اإلقتصادي مع الخا3-3

ثير ع تأمإن تأثير حماية البيئة على التوازن اإلقتصادي مع الخارج ،مرتبط وبشكل كبير 
 األمد القصير مستوى األسعار، فإذا كانت حماية البيئة ستؤدي في  حماية البيئة على استقرار

تتجه نحو سالتنافسية في السوق العالمية  إلى رفع التكاليف ومستوى األسعار ،فإن القدرة

ا تكون عندم هناك إنخفاض نسبي للقدرة التنافسية لبلد من البلدان التناقص. ويمكن أن يكون
كون و ي تعليمات وقيود حماية البيئة في هذا البلد متشددة جدا وأكثر من الدول األخرى

ي إرتفاع ف سيئا جدا أو أسوء مما هو عليه في الدول األخرى ، مما ينجم عنه الوضع البيئي

سة البيئية حاجة ملحة في هذه الدول ذات السيا اية البيئة هناك، وذلك ألن هناكتكاليف حم
ا مما هو في أقل تشدد المتشددة و وجود دول أخرى تكون التعليمات والقيود واللوائح البيئية

 .لدولذه اوف والشروط الطبيعية لهدول أخرى وذلك ألسباب تتعلق بالمعطيات البيئية والظر

ان أثر حماية البيئة على التوازن اإلقتصادي مع الخارج وعلى ميزو يمكن أن ت    
لخارج مصانع اإلستثمارات،وتصدير رؤوس األموال إلى ا المدفوعات أيضا في حال إنتقال

 .يمكن أن يجعل ميزان رؤوس األموال أكثر سوءا

 أثر حماية البيئة على النمو اإلقتصادي.3-4

 و عرقلةقف أسات البيئية فهناك أثر سلبي يتمثل في توويتأثر أيضا النمو اإلقتصادي بالسيا

ماية جال حمن خالل اإلنفاق على اإلستثمارات غير اإلنتاجية في م النمو في األمد القصير

 ا نمواي طيافحماية البيئة التي تحمل  البيئة، وهناك أثر إيجابي يتمثل في تطور تكنولوجيا

 إن النموف لك،فضال عن تأثير اإلنفاق على النمو في األمد الطويل ، وإضافة إلى ذ إقتصاديا

ير له تأث يكوناإلقتصادي العشوائي غير المتحكم فيه يمكن أن يقود إلى تلويث البيئة، وهذا س

 إنتاج السلع المالئمة للبيئة( على شروط
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 خاتمة الفصل:

ور خالل هذا الفصل فإنه من غير الممكن إغفال د عرضناهمن خالل كل ما  

ً في البيئة، ً أو إيجابا فالجميع  البشر كالً من موقعه، وذلك في التأثير سلبا

ا في الحفاظ على البيئة، وفي حالة تقاعسنا وتقصيرن مسؤوليةمدعوون لتحمل 

وكب أداء هذا الواجب، فإننا نصبح حينها متآمرين في جريمة تخريب هذا الك

عرف ي وعقوبة هذه الجريمة عامة وهي الضرر الذي سيقع علينا جميعاً وهو ال

ي فحينها  وآثارهالحدود بل يتجاوزها دون رقيب وال حسيب وسينتشر التلوث 

 مناطق آمنة منه.مكان بحيث يصعب إيجاد  كل

 تعاونلم يفت بعد، لكن البد من وجود التضامن وال األوانرغم هذا كله فإن 

 نساناإلالدولي من أجل حماية البيئة ومكافحة التلوث، فالهدف هو أن يحيا 

وبعيدة عن كل مظاهر  حياة مستقرة وآمنة خالية من المخاطر واألمراض

 آمالنا المنشودةو يق بعدهاالخوف والقلق لتحق

. 
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                                                                                                                                                                           مقدمة الفصل 

 الهائل لتطورالقـد تزايـد القلـق بسبب استخدام اإلنسان الوسائل المؤثرة الناجمة عن 

يء من ها شللتقنية و الصناعة، األمر الذي أوجد مستويات غير مألوفة من التداخل لم يسبق

فلقد  عال،فهذا القبيل عبر تاريخ تطور المعرفة البشرية ، مما أصبح يهدد توازن الطبيعة 

و أيها ان منذ األزل نشاطه االقتصادي، و تعامل مع البيئة دون أن يجور علمارس اإلنس

 يستنزف مواردها.

و مع بدايـة التطور الصناعي ،و التكنولوجي الذي شهده العالم عقب الحرب العالمية  

ل خل عوامتدا الثانيـة في كافـة المجـاالت ،و األنشطة االقتصاديـة و االجتماعية ،و نتيجة
ي لماضي مقدمتها االنفجار السكاني الذي حدث خالل النصف الثاني من القرن اعديدة فـ

ال بشر، فضن ال)القرن العشرين(، و ما رافقه من أنشطة تنموية لسد الحاجات المتزايدة لماليي

مل و لمعاعن استنزاف الموارد الطبيعية و استغالل أراضي الغابات في إنشاء المصانع و ا
 وراعية لحـل أزمة السكن و شق الطرق و مد خطوط المواصالت استغالل األراضي الز

ة المحلي ية واالتصاالت و غيرها ، و مع تزايد النمو االقتصادي ظهرت مشكالت البيئة العالم

تـه حيا على السواء ، و تصاعدت عدة آثارها، و أدرك اإلنسان مدى خطورتها ليس فقط على
رات هـذه الحيـاة و شروطها، كما كثرت و صحته فحسب ، و إنمـا أيضـا على مقـد

ة التحذيرات خالل السنوات األخيرة من القرن العشرين حول مصير الحياة على الكر

حدد يلذي األرضية، كمـا توجهت االنتقادات إلى تداخالت اإلنسان في التوازن الطبيعي، ا
 نمط و أشكال الحياة المعروفة حاليا.

يـة و حنـات صـابت كـل مـا يحيـط باإلنسـان مـن كائفمشكالت التلـوث البيئـي، قـد أ

ذه اذ هغيـرها، و أضرت بكـل ما يحيط به من موارد طبيعية، و هو األمر الذي يهدد بنف

  الموارد و خاصة مـا ينـدر منهـا.

سؤول ين ميتعين الوقوف على نشأة مشكالت البيئة العالمية و هـل يوجد نظـام اقتصادي مع
ليات آوجد تأم أن النشاط االقتصادي هـو المسؤول بصفة عامة عنها ؟ و هل  عن هذه النشأة؟

 معينة يحدث من خاللها ذلـك األمـر؟.

و هـل تعانـي الدول المتقدمة و الدول المتخلفة من مشكالت بيئية عالمية مشتركة ؟  

 خـرى منأ فةوبعد هذا أخص الدول المتخلفة، باإلضافة إلى المشكالت البيئية العالمية بطائ

 ؟.بها المشكالت البيئية الخاصة 

و فـي الـدول المتخلفـة، هل هناك عالقة بين نشأة و تكون التخلف تاريخيا، و بين  

 نشـأة و تكون العوامل و األسباب الملوثة للبيئة في هذه الدول؟ 

كلة المش أيمكـن أن يكون لعمليات التنمية االقتصادية و االجتماعية دور في تعميق

  لبيئية بصفة عامـة ؟ا
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نميـة داث تتضمن إحـ إستراتيجيةو مـن هنـا فـإن األمـر، يتطلب أن تضع هـذه الـدول 

 اقتصاديـة متواصلة، فمـا هـي التنميـة المتواصلة؟ 

ات منظمو مـا هو موقف الفكر االقتصادي منها؟ و مـا هو الدور الذي يمكن أن تؤديه ال

 الصدد؟ االقتصادية الدوليـة فـي هـذا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحـث األول: مـاهـية اقتصــاد البيئـة:      

أصبحــت المــوارد االقتصاديــة مــن الموضوعــات الحيويــة، نظــرا الرتباطهــا  

معدنــي، و ـي و الراعـالوثيــق بالتقــدم االقتصـادي، فهنــاك المــوارد الطبيعيــة بشقيهــا الز
 المصنعــة، باإلضافــة إلــى الموارد البشريــة.الموارد 

و لقــد ترتــب على نمــو السكــان و حاجتهــم الماســة للموارد البيئيــة الملموســة و  
 غيــر الملموســة زيادة كبيــرة في الطلــب عليهــا.

يــة إشباعيــة و تعــرف المــوارد االقتصاديــة بأنهــا رصيــد ذو قيمــة اقتصاديــة نفع 

، و يشمــل هــذا الرصيــد المــوارد الطبيعيــة، و التــي تعتبــر هبــة مـن الخالــق سبحانــه 
و تعالــى، و المــوارد المصنعــة و التــي ينجــح اإلنســـان فــي صنعهــا بفكـــره و علمــه 
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هــم بقــوة العمــل الــذي يــزاول و جهــده، و هنـاك أخيــرا المــوارد البشريــة و التــي تس
 العمليــة اإلنتاجيــة و يخلــق المنافــع الحقيقيــة.   

 المطلـب األول:   تعريـف اقتصاد البيئة:

تدور مشكلة االقتصاد حول ما هو مشاهد في الحياة الواقعية من ندرة نسبية في  

و ل نحه استخدامها على أفضالموارد القابلة إلشباع الحاجات المختلفة، مما يحتم علي

ين يا بمستطاع، حتى يمكنه الوصول إلى أقصى إشباع، وما ينشأ من عالقات متطورة تاريخ
 شكلةمأفراد المجتمع اإلنساني وخاصة فيما يتعلق بالملكية والتوزيع، ومن هنا تنشأ 

 االقتصاد.

يصلح إلشباع فالمشكلة األولى: تظهر بسبب أن الجزء األكبر من الموارد غالبا ال  

ارد الحاجات اإلنسانية، لهذا لزم تدخل اإلنسان عن طريق العمل ليحور من تلك المو
 الطبيعية، وليجعلها صالحة إلشباع الحاجات اإلنسانية.

وتقتضي هـذه العملية صراعـا بين اإلنسـان والطبيعـة تحكمـه قوانين طبيعية و عامـة  
 والمكان.و أوضاعا فنية تختلف باختالف الزمان 

المشكلـة الثانيـة: تظهر بسبب أن الحاجات اإلنسانية كثيرة ومتنوعة ومتزايدة،  

ة بين مشكلوبالمقابل فإن الموارد التي تعطيها الطبيعة محدودة، ومن هذا الوضـع تخلق ال
 توزيع الموارد المحدودة على الحاجات اإلنسانية الغير محدودة.

ـات التي تشبع والقدر الذي يتم إشباعه وتلك التي هـذه الوضعية تقتضي تحديد الحاج 
ية الطبيع واردتتم من خالل اإلشباع ، أي التقابل بين الحاجات اإلنسانية غير المحدودة والم

 التي تقتضي تدخل اإلنسان لتحديد أولويات إلشبـاع الحاجات .

مجتمع كان فالحاجات المتعددة والموارد المحدودة حقيقتان تفرضان نفسهما على أي  

 بغض النظر عن مدى تقدمه وتطوره وبغض النظر عن النظام االقتصادي المتبع، لكن

بها  لتي يتمايات المشكل االقتصادي يكاد يكون واحداً عبـر كافة النظـم االقتصادية، لكن الكيف
 و تكوينيب أاتخاذ القرارات تختلف وهكذا تختلف النظم االقتصادية من حيث الهيكل أو الترت

  األطراف التي تتخذ اإلجراءات االقتصادية.

الشيء المالحظ في السنوات الحديثة أن االقتصاديين أصبحوا أكثر اهتماما  
 1بالموضوعات المتعلقة بالبيئة والتي ترتبط بنجاح جهود التنمية.

ونحن اآلن ندرك التفاعل بين الفقر والتدهور البيئي، وكنتيجــة للجهل أو الضرورة 

ية، فإن بعض فئات المجتمع تقوم بعملية تدمير واستنفاد للموارد التي تعتمد عليها االقتصاد

الحياة كما أن تزايد الضغوط لزيادة الضرائب على الموارد البيئية في الدول النامية والتي 
تؤدي إلى نتائج خطيرة على االكتفاء الذاتي في العالم الثالث وعلى توزيع الدخل وكذلك النمو 

 في المستقبل. المرتقب

                                                             
  1 .د: أحمد جامع: النظرية االقتصادية، الجزء األول دار النهضة العربية القاهرة، ص:4   
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إن التدهور البيئي يمكن أن يقلل من خطوات التنمية االقتصادية من خالل التكاليف  
اض انخفالمرتفعة التي تنفقها الدولة الجزائرية على الصحة وانخفاض إنتاجية األرض، و

ة متوسط نصيب الفرد من إنتـاج الغذاء، ويؤدي إلى صعـوبة الحصول على مياه نظيف
 % من األمراض الخطيرة . 80بدورهـا تؤدي إلى تسبب حوالي  وصحية، والتي

إن من بين الحلول لهذه المشاكل البيئية المتعددة، تعزيز إنتاجية الموارد وتحسين  
 الظروف المعيشية بين الفقراء، وتحقيق نمو بيئي قابل لالستمرارية.

دية المختلفة ولكن هنـاك جـدال حـول التكاليف البيئية المرتبطة باألنشطة االقتصا 

لتي ياسية االس اقتصاديي التنمية اتفقـوا على أن االعتبارات البيئية تشكل جـزء من المبادرة
 لها األثر الكبير في التنمية.

إن استبعاد التكاليف البيئية من حسابات الناتج القومـي اإلجمالي تكـون مسؤولة بشكل  
 ية في اقتصاديــات التنمية.كبير عن اإلهمال التاريخي لالعتبارات البيئ

رائق طكذلك أن أضرار النفايات وتلوث المياه وقطع الغابات، ناتجة عن استخدام 
 إنتاج تخفض بشكل كبير اإلنتاجية القومية.

كذلك النمـو السكانـي السريع وتوسيع األنشطة االقتصاديـة في الجزائر تكون أكثر  
ف من تخفيخطوات جادة وفعالة تعمل من أجل ال اتجاها لتوسع الدمـار البيئي ما لـم تتخذ

 النتائج السلبية على البيئة وعلى التنمية في آن واحد.

 المطلـب الثانـي: علم االقتصاد

 طبيعـة علــم االقتصــاد: -1

تنشـأ معظم العلـوم على أساس معالجة مشكلة معينة، أو تفسير عالقات و متغيرات  
قتصـاد الذي اتخذ من العالقة بين اإلنسان متمثال بحاجاته، و معينـة و هـذا هـو شـأن علم اال

رغباته غير المحدودة، و الطبيعة متمثلة بمواردها المحدودة، موضوعا للدراسة و البحث، و 

أصبحت هذه العالقة الموضوع الرئيسي لعلم االقتصاد التي باتت تعرف بالمشكلة 
 1االقتصادية.

 

مع مرور الزمن، و لكن جميعها اتفقت على أن علم تعددت تعاريف علم االقتصاد  
 االقتصاد يبحث في أمور تتعلق بطبيعة المشكلة االقتصادية، و منها:

 دراسة ندرة الموارد االقتصادية الالزمة إلشباع الحاجات. 1-1
ع ءم مالبحث علم االقتصاد في كيفية استغالل الموارد و تخصيصها بما يتال  2-1

 تها.طبيعة المجتمعات و احتياجا

 البدائل و الخيارات المتاحة لدى المجتمع بسبب محدودية الموارد.  3-1

                                                             
  1.أحمد جامع : النظرية االقتصادية، النهضة العربية القاهرة، الجزء األول ص : 446     
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و  اهتمامه بتفسير العالقـات القائمة بين مختلف الظواهر االقتصادية، 4-1
 العالقات السببية التي تساعد على التنبؤ بما سيحدث في المستقبل.

رات دراسة آليـة السوق و جهـاز السعر، و ارتباط ذلك بكثير من المتغي  5-1

مار، الستثااالقتصادية مثل: الناتـج، التضخم، البطالـة، معـدالت االستهالك، 
 .و النقديــة و التجارة الخارجية و غيرها     السياسـات الماليـة 

 

 
 

 

 
 و يمكن التعبير عن كثير من تعاريف علم االقتصاد من خالل التعريف التالي:

كيفية إدارة الموارد االقتصادية النادرة ) علم االقتصاد هو العلم الذي يبحث في  
 بيعةطباالستخدام األمثل لها و تطويرها و تخصيصها بما يتالءم مع طبيعة المجتمع و 

 شكلةاحتياجاته، كما أنه يدرس عالقات المجتمع الداخلية و الخارجية المتعلقة بالم
 1االقتصادية(.

إنـــه لهذا ف واً، االقتصاد علماً اجتماعيـ : "يعتبر علمعالقة علم االقتصاد بالعلوم األخرى -2

لك أن ى، ذال يمكن فـي حقيقة األمر فصل هذا العلم أو عزله عن العلوم االجتماعية األخر
أو  السلوك اإلنساني في المجتمع إنما يكون وحدة واحدة مركبة و متنوعة الموضوعات

ي التالبمن هذا السلوك، و الوجوه، و ما االقتصاد سوى وجه واحد و ليس قطاعا منعزال، 
 2درسها" تي يفإنه ال يمكن لالقتصادي أن يتجاهل تماما الوجوه غير االقتصادية للمشكالت ال

1 

صاد القتعالقة علم االقتصاد بالعلوم اإلنسانية و الطبيعية: " يهدف علم ا 1-2

ـل إلى معالجة المشكلـة االقتصاديـة و اإلنسـان و الطبيعة، حيث يمث
بين  القةاجات االقتصادية و الطبيعة تمثـل الموارد و تحدد العاإلنسان الح

س يدر اإلنسان و الطبيعة في طبيعة قوى اإلنتــاج ، و علـــم االقتصـاد

ادرة( الن السلـوك اإلنساني كعالقـة بيــن الحاجـات و الوسائــل ) الموارد
 لذلك هـو وثيـق الصلـة بالعلوم اإلنسانية و الطبيعة.

نبثق تلتي الم االقتصاد بالسياسة: يعتبر االقتصاد القاعدة المادية عالقة ع  2-2

ما منه عنها النظم السياسية،  فالسياسة و االقتصاد متداخالن و يتأثر كل
لية باآلخر، فمعظم العالقات الدولية السياسية تنتج عن العالقات الدو

 االقتصادية.

صاد مع علم النفس في عالقة علم االقتصاد بعلم النفس: يشترك علم االقت  3-2
دراسة السلوك اإلنساني، و األول يـدرس السلـوك الخارجي لإلنسـان أي 

                                                             
  1 د: إبراهيم سليمان قطف، د: علي محمد خليل: مباديء االقتصاد الجزئي. دار الحامد للنشر و التوزيع الطبعة    

 2  .نفس المرجع السابق، ص: 35، 36     األولى 2004، ص: 18         
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فيما يتعلق بإشباع حاجاتـه و سلوك الفرد كمستهلك أو سلوك الفرد كمنتج، 
 بينما الثاني يدرس السلوك الداخلي لإلنسان )الدوافع الداخلية(.

ه راستدعالقة علم االقتصاد بالتاريخ: يعتمد علم االقتصاد في تحليله و   4-2

خي بالتطور االقتصادي للبشرية بمراحله المختلفة، على التطور التاري
لإلنسان نفسه، حيث نجـد أن لكل مرحلـة من تطور المجتمعات نظاما 

اقتصاديا خاصا بها، و هناك مدراس فكريــة و نظريـات اقتصادية 

كر الف وطت بمراحل تاريخية معينة مثل المدرسة التجاريـة و الطبيعية ارتب
 واهرالكالسيكي و الكينزي، و جميعها تمثل أنماطا مختلفة بتحليلها للظ

 االقتصادية.

شبع تلتي اعالقة علم االقتصاد بعلم األخالق: يهتم علم االقتصاد بالوسائل   5-2
 قية،بعض المعتقدات األخالحاجات اإلنسان، و قد تتناقض هذه الوسائل مع 

يير لمعاافمثال في سعي علم االقتصاد لتحقيق العدالة في التوزيع ينسجم مع 

 1األخالقية، و كذلك في سعيه لتحقيق درجة من الرفاه االجتماعي. 
1 

 المشكلـــة االقتصــاديـة:  -3

 طبيعة المشكلة االقتصاديـة:  3-1

االقتصاد، فندرة الموارد االقتصادية من جهة ، و تمثل المشكلة االقتصادية محور علم  

ادية قتصتعدد الحاجات اإلنسانية و تزايدها المستمر من جهة أخرى ، جعل من المشكلة اال
ي القتصادارها مشكلة عامة بالنسبة لكافة المجتمعات اإلنسانية أيا كانت درجة تقدمها أو تطو

 و التكنولوجي.

المشكلة ، تختلف في المجتمعات المتقدمة عنها في و من نافلة القول أن حدة هذه  

وفهـا لظر المجتمعات المتخلفة، فهـذه األخيرة تعاني بدرجة أكبر من هذه المشكلة ، نظرا

ي لم فاالقتصـادية المعقـدة و لضعف هيكلها االقتصادي " و لقد أصبحت معظم دول العا
 وايد ن سلع، يرجع ذلك إلى تزالوقت الحاضر تجد صعوبات بصدد توفير ما تحتاج إليه م

 ىكما يرجع إل تعدد الحاجات و إلى التقدم و التطور الذي شهده العالم منذ الثورة الصناعية،
 .نفاذ و نضوب بعض مصادر اإلنتاج 

 خصائص و أسباب المشكلة االقتصادية: 3-2

الندرة : يعتبر عامل الندرة من أهم عوامل المشكلة االقتصادية، و النــدرة  3-2-1 

موارد ر البالمفهوم االقتصادي ال تعني عدم وجود الشيء، إنما عدم الكفاية فيه، ألن توف

 شكلةماالقتصادية بكميات محدودة ال تف بسد حاجات المجتمع، يعني أن المجتمع يواجه 
 ائمة.صادية قالقتاالندرة، و كلما كان عامل الندرة في الموارد االقتصادية قائما كانت المشكلة 

: بسبب محدودية المـوارد من ناحيـة و تعـدد حاجات عامــل االختيــار  3-2-2 
المجتمع من ناحية أخرى، سيواجه المجتمع مشكلة االختيـار بين الحاجـات التي يمكـن 

                                                             
  1 د: زينب حسين عوض هللا، د: سوزي عدلي ناشد: مباديء االقتصاد السياسي. منشورات الحلبي الحقوقية     
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و إبقاء حاجات أخرى غير مشبعة، مما يعني بقاء        إشباعها من خالل الموارد المتاحة
 مة.المشكلة االقتصادية قائ

عامــل التضحيـة: تتصف المـوارد االقتصاديـة باستخداماتهـا المتعـددة  3-2-3 
درة أي الن بمعنـى أن المجتمع قد يحتاج المورد الواحد لعدة استعماالت، و لكن بسبب عامل

 لي يضحيالتابمحدودية الموارد فقـد يضطر المجتمع أن يوجـه مورداً معيناً الستعمال ما، و 
  1ت البديلة لهـذا المـورد.باالستعماال

1 

اجه سية تو: تتضمـن المشكلـة االقتصادية عناصر رئيأركــان المشكلــة االقتصاديــة 3-3

عدد تمعظم المجتمعات، و ترتبط هذه العناصر بجوهر المشكلة االقتصادية المتمثل في 

 الحاجات  و ندرة الموارد الالزمة إلشباعها، و أهمها:

 مــاذا ننتـــج؟  كيــف ننتــج؟  لمــن ننتـــج؟  -

ت كـان و هنـاك بعض الجوانب االقتصاديـة المتعلقـة بالمـوارد الطبيعية، سـواء

ب و الطل لعرضمتجددة أم غير متجددة، و بالنسبة للموارد الطبيعيـة المتجددة فهناك جانبا ا

 لمتجددةايـر غالمتعلقان بسطح األرض و المسطحـات المائية، أمـا بالنسبة للموارد الطبيعية 

  2العرض منها و الطلب عليها.  فهناك جانبا

 المـوارد االقتصاديـة:  -4

نه : لقد أدرك اإلنسان منذ مهبطه إلى األرض مقدار سلطاتعريف الموارد  1-4

ـلة قأو  علـى حياتــه و أمر معيشته، إنما يتحدد بمقدار ما في حوزته من مال
ما ه بكبمن موارد مادية و بشرية فلقد عرف أن احتياجاته متزايدة ، و أن كو

ا في دة مفيه من موارد محدود نسبيا، و لذلك كان شغله الشاغل هو تنمية و زيا

لك سحوزته من موارد حتى يضمن احتياجاته المتزاـيدة و المتجددة، و لقد 
نها اإلنسان في سبيل ذلك مسالك شتى ، منها الهجرة إلى مناطق جديدة و م

و  جارةاالسترقاق و منها الت الحروب و السطو و االبتزاز ، و منها القهر و

ؤكد تلتي التبادل السلعي ، كذلك راح يضع الحدود الجغرافية و يسن القوانين ا
 عريفتتملكـه لمــوارده و تستبعد غيره من االستفادة بها، و من هنا يمكن 

له المورد االقتصادي على انه رصيد ذو قيمة اقتصادية يترتب على استغال

ة كمي شباع، و يتبين من هذا التعريف أن المورد هوتيار من المنافع أو اإل
 يصير قياسها في نقطة زمنية معينة. 

: المورد االقتصادي قد يكون طبيعيا أو غير طبيعي، و قد تقسيمات الموارد 2-4

يكون ملموسا أو غير ملموس، كما يكـون ماديا أو بشريا، كذلك قد يكـون 

د تختلف في درجة توافرها في المورد متجددا أو غير متجدد كما أن الموار

                                                             
1د: محمدي فوزي أبو السعود، د: رمضان محمد مقلد، د: أحمد رمضان نعمة هللا، د: إيمان عطية ناصف: اقتصاديات الموارد و البيئة،  

25، ص: 2006الدار الجامعية.     
 2.د: إبراهيم سليمان قطف، د: علي محمد خليل: مباديء االقتصاد الجزئي.  الطبعة األولى 2004، دار الحامد للنشر و التوزيع، ص: 21، 22 
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األماكن المختلفة، فقد يكون المورد متوافر في كل مكان أو يكون مركزاً في 

    1مكان واحد. 
1 

نسان ها اإل" و باإلضافـة إلـى المـوارد الطبيعية هناك موارد من صنع اإلنسان، صنع

 يعية.للموارد الطببفكره و علمه لتساعده على اإلنتاج، و تزيد من فاعلية استغالله 
و المـوارد الطبيعية و المصنوعة يمكن أن نجمعها في تصنيف واحد هو الموارد  

 ال و هوأمية الماديـة في مواجهـة مـورد اقتصادي آخر ال يقـل أهمية بل ربما يزيد في األه

ها و اراتالمورد البشري" اإلنسان" و المورد البشري يطلق على القوى العاملة و درجة مه
 مستوى تكوينها المهني و درجة تنظيمها و انضباطها.

كذلك يكـون المورد االقتصادي ملموسا و يكون غير ملموس ، فالموارد الملموسة هي  

ا و اطنهتلك الموارد التي لهـا كيان مـادي ملموس مثل األرض و ما عليها ، و ما فـي ب
ة مثل لموسناك أيضا موارد غير مالموارد البشرية و رؤوس األمـوال المختلـفة ، إال أن ه

 مناخ الديمقراطية و األمان و االستقرار السياسي.

و قد يكون المورد االقتصادي المعين متجددا و غير متجددا ، و أهمية هذه التفرقة  
دة حإنما ترجع إلى ضرورة تحديد المعدل األمثل الستغالل الموارد في كل حالة على 

 نهمام عرضة للنفاذ ذلك ألن المخزون المؤكد لكل مورد فمخزون البترول و الغاز مثال

  يتناقص باستمرار اإلنتاج .
و هي تلك التي تتمتع بطبيعة حيوية متكاثرة مثل مصايد  المتجددة،و بالنسبة للمـوارد   

إن اعي، فو الغابات و المر الزراعية،و األراضي  البريـة،األسمـاك و قطعان الحيوانات 

داد و ن أعلموارد يتحدد بطرق استغاللها و بمدى استيعاب البيئة للمزيد ممعدل نمو هذه ا
  2حجم هذه الموارد.

 أهمية دراسة الموارد االقتصادية: -5

أصبحت معظم دول العالم في الوقت الحاضر تجد صعوبات بصدد توفير ما تحتاج  

زايد و لى تإيرجـع ذلك إليه من سلع، بـل إن بعضها يعاني من تعذر تدبير العديد من السلع، 
 ىكما يرجع إل تعدد الحاجات و إلى التقدم و التطور الذي شهده العالم منذ الثورة الصناعية،

  3نفاذ و نضــوب بعـض مصادر اإلنتاج.

 

 

 عالقـة علـم االقتصـاد بالمـوارد االقتصاديـة:  -6

ـن خــالل أساليـــب العلــم هــو رصيــد مــن المعرفــة المتخصصــة تـم تراكمــه م 

بحــث ، و مناهــج دقيقــــة و منظمــة. هـــذه المعــارف عــادة مــا تكــون فــــي صــورة 

                                                             
  1.د: إبراهيم قطف، د:علي محمد خليل:مبادىء االقتصاد الجزئي، دار الحامد للنشر و التوزيع الطبعة األولى 200 ص: 23   

  :2   د: محمدي فوزي أبو السعود، د: رمضان محمد مقلد، د: أحمد رمضان نعمة هللا د: إيمان عطية ناصف

 .اقتصاديات الموارد و البيئة، الدار الجامعية. 2006، ص: 45         

    .3    نفس المرجع السابق ص: 07، 08، 12، 13
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فـــروض و نظريــــات قابلـــة لالختبـــــار و علــم االقتصــاد ينفـرد بالبحــث فـي وصــف 
ة و المتزايـدة مـن خـالل و تحليـل سلـــوك اإلنســــان فـي إشباعـه الحاجـات المختلفـ

استخدامـه للموارد المحــدودة ذات االستخدامــات المتنافســة بأقــل تكلفــة و أكثــر إشبــاع. 
1 
" و علــم االقتصــاد هــو علــم إدارة المــوارد النــادرة فــي المجتمــع البشــري و  

جاتهــم يــن حابــوا إتباعهــا كــي يعادلدراســة طــرق التكيــف التــي يتعيــن علــى البشــر 

 . 2درة. نــاغيــر المحــدودة و بيــن وسائــل تحقيــق هــذه الحاجــات المحــدودة و ال
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثاني: انعكاسات التلوث البيئي على التنمية االقتصادية المبحث

الموارد البيئية و اإلمكانيات البشرية بما فيها المنجزات العلمية  استغاللتقوم التنمية على 
البشرية  االحتياجاتأهمها ،تلبية  األهدافوالتكنولوجية وذلك من أجل تحقيق عدد من 

وتحسين وتطوير نوعية حياة البشر ويقاس مستوى النهوض و التقدم التنموي في أي مجتمع 

تتجلى في تحسين  االقتصاديةو  االجتماعيةلك فيما تحدثه)التنمية (من تغيرات في البيئة وذ
يمكن أن تقوم  الحياة المعيشية ألفراد المجتمع وزيادة الدخل القومي ومن هنا نجد أنه ال

ن حيث إفسادها سيكون له التنمية دون الموارد البيئية وبالتالي فإن اإلخالل بالموارد م
 السلبية على العملية التنموية  ساتهانعكا

                                                             
 1  د: زينب حسين عوض هللا، د: سوزي عدلي ناشد: مباديء االقتصاد السياسي. منشورات الحلبي الحقوقية          

 2 الطبعة األولى 2006، ص: 32           
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 : التنمية معايرها وأهدافها األول طلبالم

مية ات العلمنجزتقوم التنمية على استغالل الموارد البيئية واإلمكانيات البشرية بما فيها ال

 شريةوالتكنولوجية وذلك من أجل تحقيق عدد من األهداف أهمها تلبية االحتياجات الب
 ياة البشر.وتحسين وتطوير نوعية ح

 مفهوم التنمية  -1

ح لغة هي >النماء< أو االزدياد التدريجي، ويستخدم اصطال تعريف التنمية: 1-1

 التنمية عادة في المستويات االقتصادية واالجتماعية وغيرها.

 من حالة التخلف الى  االنتقالالعملية التي بمقتضاها يجري هي تلك : التنمية

التقدم وما يصاحب ذلك العديد من التغيرات الجذرية والجوهرية في البنيان 
 . 1 االقتصادي

لجهاز اوسيع يتطلب نجاح التنمية وجود أعداد وفيرة من الكفاءات اإلدارية والتنظيمية، وت

 ب إعادةيتطل الحكومي وإعادة تنظيمية وتدعيمه بهذه الكفاءات لمقابلة عملية التنمية، كما
 التفكير في إدخال أفكار جديدة في داخل بعض التنظيمات والمؤسسات االقتصادية

نوية ة والثاساسيواالجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية التي تعمل على إشباع الحاجات األ

 والتي تتمثل في ما يلي:
لبيئية أو التنمية ة، انمية الثقافيالتنمية االقتصادية، التنمية االجتماعية، التنمية السياسة، الت

 المتواصلة.

 وتهدف التنمية إلى تحقيق ما يلي:
اته ذالحاجات األساسية للفرد وتحقيق  إشباعمن خالل رفع  تحسين حياة البشر -

في  وتحسين فرص العدالة االقتصادية واالجتماعية وفرص المشاركة اإلنسانية

 العمليات السياسية.
وذلك  والهيكلية الالزمة لنمو المجتمع إحداث سلسلة من المتغيرات الوظيفية  -

 لحريةابزيادة قدرة أفراده على استغالل الطاقة المتاحة لتحقيق أكبر قدر من 

 والرفاهية بأسرع من معدل النمو الطبيعي.
ته ومقدراته وفرص حيا واإلنسان اإلنتاجاالنتقال إلى مرحلة جديدة شاملة  -

 على مستوى مغاير لمرحلة سابقة. اإليجابيةته ومشارك

واقع  له منتهيئة سيطرة اإلنسان على بيئته وإمكانيته وطاقته لبناء حاضره ومستقب -
حكمه والقدرة على المنافسة في عالم ي االجتماعي االنتماءالشعور بمسؤولية 

 منطق الصراع.

 ن الزمن .تأمين زيادة مستمرة في متوسط دخل الفرد عبر فترة ممتدة م -
إزالة جميع المصادر الرئيسية لبقاء التخلف منها والفقر والطغيان وضعف  -

    2الفرص االقتصادية وكذا الحرمان والقهر االجتماعي والسياسي.

 
                                                             

 دار(، قاتات ، تطبيمفاهيم ،نظري، التنمية االقتصادية ) أ_جابر أحمد بسيوني ،رئيس قسم االقتصاد جامعة اإلسندرية  -1

 40، ص2012، الطبعة األولى الوفاء لدنيا الطباعة والنشر

 1- سالمي رشيد، أثر تلوث البيئة في التنمية االقتصادية في الجزائر، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، 2005-2006، ص83. 
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 التنمية االقتصادية -2

 االقتصاديةالعديد من أتباع المدرسة  إلى ضافةإ (1790-1723يعتبر أدم سميث ) -
(في  االقتصاديةمصطلح )التنمية  إلىالذين أشاروا  االقتصاديينالكالسيكية من أهم 

التي  االقتصاديةضنا لمختلف النظريات التنمية رإعمالهم ،كما نالحظ من خالل استع
 األفرادتتمحور بشكل أو بأخر حول نمو دخول  أنهابرزت بعد الحرب العالمية الثانية 

الي تحسين المستوى المعيشي لألفراد والدول وتطوير أساليب تعظيم هذه الدخول وبالت

 لألفرادوالدول وتطوير أساليب تعظيم هذه الدخول وبالتالي تحسين المستوى المعيشي 
في التعبير عن التنمية عن مفهوم التنمية  األساس،حيث أصبح هذا المعيار هو 

أخر محورت حول زيادة الناتج القومي لدول كمعيار االقتصادية في بلد ما ،كما أنها ت

  1.لمفهوم التنمية فيها

ً من مباشرتها االستغالل ثرواتها المنجم - النفطية ية وففي الجزائر بعد مضي ثالثين عاما
، وبعد 1983وتسييرها بنفسها، وعقب عشرين سنة من إعدادها اإلطار القانوني للبيئة 

 يفانقضاء عشرة سنوات على انعقاد مؤتمر األمم المتحدة حول البيئة والتنمية 

 تسيير بالبرازيل تواصل مواجهة تحديات حاسمة، فقد أضيفت إلى نظام –ريوديجانيرو 
عمير والت نمو الديمغرافيينشر مقاييس الفعالية االقتصادية زد على هذا، ال ممركز ال

 ع غيرالمتسارع واستنزاف الموارد الطبيعية واالقتصادية وعواقب التصنيالجامح و 

 واجتماعية وبيئية غير مسبوقة.أزمة اقتصادية المتحكم فيه، مما أدى إلى 
ومن هذه األزمة تم السير في طريق التنمية المستدامة، وانتهاج سبل االنفتاح نحو 

اقتصاد السوق، وترشيد استعمال الموارد الطبيعية، جاء المخطط الوطني لألعمال من 

وطنية  إستراتيجيةراح في اقت الرئيسيأجل البيئة والتنمية المستدامة، الذي يتمثل هدفه 
     2للبيئة والتنمية المستدامة.

تظهر العالقة بين التنمية االقتصادية والبيئة من خالل الموارد الطبيعية، في كيفية  -

استعمالها والمقادير المناسبة في المشاريع التنموية، فإذا تمت بطرق جائزة ستؤدي إلى 

 .3الموارد أو قلتها تدهور البيئة مستقبالً والمتمثل في فقدان بعض
اكل وعدم خصوبة األراضي وزيادة التصحر، وتلوث المياه والهواء وغيرها من المش

عدالت مادت السالفة الذكر، فالعالقة بين التنمية والبيئة عالقة عكسية، حيث كلما ازد
 يع البيئةتستط لكن تبدأ هذه العالقة عند الحد الذي ال البيئيةالمشاكل  التنمية، ازدادت

و ) أ التلوث فيه، وكلما ازدادت المشاكل البيئية انخفضت معدالت التنمية امتصاص

  ازدادت تكاليف التنمية(.
 

 األرض ةقم عن المنبثقة المستدامة التنمية لجنة أصدرت :المستدامة التنمية مؤشرات 2-1
 التنمية مؤشرات حول كتابا

                                                             
 2الدكتور علي جذوع الشرفات ، التنمية االقتصادية في العالم العربي ،دار جليس الزمان للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى 2009، ص8

 
 -سالمي رشيد، أثر تلوث البيئة في التنمية االقتصادية في الجزائر، مرجع سبق ذكره، ص2.89 

 -سالمي رشيد، أثر تلوث البيئة في التنمية االقتصادية في الجزائر، مرجع سبق ذكره، ص3.92 



 اإلقتصادية التنمية على البيئي التلوث إنعكاسات                          :الثاني الفصل

 

 
28 

 يةإقتصاد رئيسية فئات أربع في مصنفا مؤشرا130 نحو تتضمن المستدامةالتنمية  2-2
 : وهي ومؤسسية وبيئية وإجتماعية

 : اإلقتصادية المؤشرات -3

 يببنص المتعلقة البيانات وتوضح:اإلجمالي المحلي الناتج من الفرد نصيب 3-1

  عام دوالر2096  من إرتفاعا شهد قد أنه إال اإلجمالي المحلي الناتج من العربي الفرد

 دوالر8047مع مقارنة منخفضا مازال أنه غير2004، عام دوالر2492  إلى1995
 العالمي المستوى على

 إلى يراتالتقد وتشير1)( :اإلجمالي المحلي الناتج إلى اإلستثمار إجمالي نسبة 3-2

 من المنصرمة (سنة15خمسة عشر) خالل المؤشر هذا إنخفاض
 فقد العربية الدول بين النسبة هذه وتتفاوت2004عام،20.5%إلى1990عام%21.9

 نم مئوية بنسبة اإلجمالي لإلستثمار مقدرة قيمة أعلى2003 عام في قطر حققت

 قدر إذ الكويت في قيمة أدنى ،وكانت% 31.5 بنسبة اإلجمالي المحلي الناتج
 ذاه تطور:  اإلجمالي المحلي الناتج من كنسبة الخارجي الدين مجموع-ت 8.7.%ب

 لىإ بالنسبة العربية الخارجية المديونيةانخفضت  التسعينات،حيث خالل المؤشر

 وأعلى2003عام،47.21% إلى1990  عام81% من العربي اإلجمالي المحلي الناتج
 عمان. سلطة في أدنى كحد17.2% و178.2% ب موريتانيا في كانت نسبة

 

 : اإلجتماعية المؤشرات-4

 لناميةا البلدان إلى بالنظر أبعاد ثالث من مركب مؤشر هو:البشري الفقر مؤشر 4-1

 سنال يبلغون ال الذين الناس من المئوية بالنسبة تقاس وصحية طويلة حياة هي
 يمكنهم ال نالذي الناس من المئوية بالنسبة تقاس اإلقتصادية الوسائل األربعين،توافر

 لذينا الخامسة دون األطفال المأمونة،ونسبة والمياه الصحية بالخدمات اإلنتفاع

 شديدة؛ أو معتدلة بدرجة ناقص وزن من يعانون
 موظفين اليسو الذين العاملة القوى أفراد جميع المؤشر هذا يشمل:البطالة معدل 4-2

 زدادت التي العاملة القوى من مئوية كنسبة مستقلين عاملين أو مرتبات يتقاضون

 ةالفتر خالل3.4% بنحو  السنوي نموها معدل يقدر السكان،حيث من أكبر بمعدل
 ؛ ةالفتر نفس خالل2.4% بنحو المقدر السكان نمو بمعدل مقارنة2002 إلى1995من

 سنة15 أعمارهم تتجاوز الذين األشخاص نسبة من كل المؤشر هذا يقيس:التعليم4-3

 أكثر ميوناأل يشكلوا.الثانوية بالمدارس لإللتحاق اإلجمالي أميون،والمعدل هم الذين
 كحد71% مابين النسبة هذه العربي،وتتفاوت الوطن في البالغين السكان من39% من

 ؛ األردن في أدنى كحد9% اليمن،و في أعلى

 اووفق للسنة السكاني النمو معدل المؤشر هذا يقيس:السكاني النمو معدل 4-4
 خالل العربي السكاني النمو معدل متوسط ،يقدر المتحدة األمم لتقديرات

 الفترة خالل2.6%  حوالي من متراجعا2.4%  بنحو2003 إلى1995الفترة

 المالع أقاليم بين األعلى المعدل هذا الزال التراجع هذا ورغم1995، إلى1985
 %0.8.  المتقدمة الدول معدل متوسط بلغ إذ الرئيسية

 المؤشرات البيئية: -5
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 ناطقم أكثر من العربية المنطقة تعد:المائية الموارد من الفرد نصيب متوسط-5-1
 من العربي دالفر لنصيب السنوي يتجاوز المعدل ال المائية،إذ الموارد في فقرا العالم

 تيفي جيبو مكعب متر166.9أعلى،و كحد العراق في مكعب متر860 المتاحة المياه

 تبةع قاعدة على الشرب، مياه في شحا2025 للعام الدولي البنك ويتوقع.أدنى كحد
 الشرقو الشمالية إفريقيا في نسمة مليارات03و بلدا52 نسمة يطال لكل3 م2000تبلغ

 بحتص أن يمكن وهكذا لكل نسمة،3 م700 بحدود إال الموارد تكون لن ،و األوسط

  النزاعات إلى وتؤدي إستراتيجيا موردا بسرعة المياه
 بنصي المؤشر هذا يبين:المزروعة األراضي إجمالي من الفرد نصيب متوسط  5-2

 ردللف هكتار0.27من إنخفضت المزروعة،حيثاألراضي  إجمالي من بالهكتار الفرد

 من األراضي الفرد نصيب وكان2002عام، للفرد هكتار0.23إلى1995 عام
 ارهكت0.52بلغ العربية،حيث الدول بين األعلى دائما هو السودان في المزروعة

 سنة للفرد هكتار0.09بلغ حيث عربيا األقل هو فيها كان المتوسط فقد اليمن للفرد،أما

2002. 
 مدةاألس إستخدام كثافة المؤشر هذا سنويا يقيس المستخدمة األسمدة كميات 5-3

 ستهالكا ارتفاع من بالرغم أنه إلى للهكتار،وتشيرا إلحصاءات بالكيلوغرام ويقاس

في   كيلواغرام16.6من العربي الوطن مستوى على األسمدة
 نم بكثير أقل مازال أنه غير1998عام، الواحد للهكتار كيلوغرام44.9إلى1978

 دولال مستوى ،وعلى الواحد للهكتار كيلواغرام105.4والبالغ  العالمي المتوسط
 بلغ حيث، األسمدة مستوى لإلستخدام أعلى المتحدة العربية اإلمارات حققت العربية

 كثافة قلاأل هو السودان في األسمدة استخدام كان بالمقابل للهكتار كيلواغرام390.1

 . كيلواغرام39.5ب1998 في 
 رورم مع يحصل الذي التغير إلى المؤشر هذا يشير:الغابات مساحة في التغير 5-4

 هذا دشه للبلد،وقد اإلجمالية المساحة مئوية من كنسبة الغابات مساحة في الوقت

% التغير ، نسبة كانت حيث2002 إلى1995الفترة خالل كبيرا تدهورا المؤشر
 ليةاإلجما المساحة من6.42%  نحو تغطي الغابات فيه كانت الذي الوقت ففي0.88

 نسبة وهي2002سنة، في فقط6.06%  تشكل أصبحت 1995 عام في العربي للوطن

 لمساحةا من%  20 بنسبة مؤشرها تحدد التي الدولية المعايير مع بالمقارنة متدنية
 بلد لكل اإلجمالية

 : المؤسسية المؤشرات -6

 لدرجة مقياس أهم المؤشر هذا يعد:نسمة100 لكل الرئيسية الهاتف خطوط 6-1
 ليالدو اإلتحاد لبيان بلد،ووفقا أي والالسلكية في السلكية االتصاالت تطور

طات المتوس عن متأخر موقع العربية الدول تحتل والالسلكية السلكية لالتصاالت

 وطالخط لكثافة العالمي المتوسط كان بينما الرئيسية،و الهاتفية الخطوط لكثافة العالمية
 لرقما نصف يتجاوز لم2002 عام، في نسمة100 خط لكل18 حوالي الرئيسية الهاتفية

 من2.24 الكثافة يتخطى معدل لم اليمن منها فقرا األكثر وخاصة العربية الدول في

 بيةالعر اإلمارات في نسبة أعلى نسمة،وبلغت100لكل الرئيسية الهاتفية الخطوط
 . نسمة100لكل الرئيسية الخطوط من34.2المتحدة بـ 
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 الحواسيب عدد متوسط نمو من وبالرغم :نسمة100 لكل الشخصية الحواسيب 6-2
 الدول من نسمة100لكل الشخصية

 البلدان في متوسطها أن غير2005)إلى،1995(المنصرمة سنوات10 خالل العربية

 -ت9.22. والبالغ العالمية الكثافة عن معدل بعيدا مازال6.72  مجتمعة العربية
 نسمة100لكل األنترنت مستخدمي عدد وصل: نسمة100 لكل األنترنت مستخدمي

 الدول بعض ففي9.72، البالغ العالمي المستوى من نصف أقل نسبة وهي4.53

 كاإلمارات العالمي المتوسط األنترنت استخدام فيها يتجاوز العربية
 لكل مستخدما التوالي على24.74و36.73المؤشر فيها بلغ والذي والبحرين

 نسمة100

 
 

 التنمية المستدامة مبادئها وأبعادها : الثانيالمطلب 

ة روريالض واالتجاهاتأن التنمية المستدامة تعني تزويد الفرد بالخبرات والمعارف 
عود ن يتأوكذلك تعويده على عادات مفيدة ،فالمعارف والخبرات وحدها ال تكفي فال بد 

حسن وعلى الموارد وخصوص الغير المتجددة الفرد على عادات لها عالقة بالمحافظة 

 الية .ل التالمحيطين به والتفكير في مستقبل األجيا اآلخرينتوظيف الدخل والتفكير في 
ماعية االجتضرورة دمج البعد البيئي في السياسات التنموية االقتصادية وكما يدعو إلى 

 بمعنى آخر التنمية التي تأخذ في االعتبار البيئة واالقتصاد والمجتمع.
 المطلب األول: تعريف التنمية المستدامة ومبادئها 

 تعريف التنمية المستدامة::  -1

ً  التنميةظهر تعبير  ل  خالالمستدامة في بداية ومنتصف الثمانينات كما برز أيضا
 حيث أشارة إلى ضرورة1982عام  اإلنسانيةحول ملف البيئة  ستوكهولممؤتمر 

د وضع االعتبارات البيئية ضمن سياسات التنمية وإلى ضرورة استخدام الموار

تلبي  لتينمية االطبيعية بشكل يضمن بقائها واستمرارها فالتنمية المستدامة هي الت
أو اتها،القادمة على تلبية احتياج األجيالالحاضر دون اإلخالل بقدرات  احتياجات

 ل.تواصهي تعبير عن التنمية التي تتصف باالستقرار وتمتلك عوامل االستمرار وال

  1أو هي عملية التفاعل بين النظام الحيوي والنظام االقتصادي والنظام االجتماعي.
 ى للتنمية المستدامة في عدة جوانب:هناك تعاريف أخر

 : التنمية المستدامة هي إجراء فحص في استهالك الطاقةمن الجانب االقتصادي -

 والموارد وكذا توظيف الموارد من أجل رفع مستوى المعيشة والحد من الفقر.

توى من الجانب االجتماعي: ينبغي السعي من أجل استقرار النمو السكاني ورفع مس -

 الخدمات الصحية والتعليمية خاصة في الريف. 

 م األمثلتخدامن الجانب البيئي: التنمية المستدامة تعني حماية الموارد الطبيعية واالس -

 لألراضي الزراعية والموارد المائية.

                                                             
  1 خلد مصطفى قاسم، إدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة والمعاصرة،الدار الجامعية اإلسكندرية 2007، ص20.
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ي نقل المجتمع إلى عصر الصناعات النظيفة التي تستخدم :تعنمن الجانب التكنولوجي -

تكنولوجيات منظفة للبيئة، وتنتج الحد األدنى من الغازات الملوثة والحابسة للحرارة 
  1والضارة باألزون.

 

 مبادئ التنمية المستدامة: -2

 لمينك العاالب مع بداية القرن الواحد والعشرين بدأت تتبلور عقيدة بيئية جديدة تبناها
 لإلنشاء والتعمير تقوم على عشرة مبادئ أساسية:

 المبدأ تحديد األولويات بعناية:2-1

، وياتاقتضت خطورة مشكالت البيئة وندرة الموارد المالية التشدد في وضع األول
ثار ي لآلوتنفيذ إجراءات العالج على مراحل، وهذه الخطة قائمة على التخطيط التقن

صدي الت االيكولوجية لمشكالت البيئة وتحديد المشكالت الواجب الصحية واإلنتاجية

 إليها بفعالية.
تبين أن التلوث بالرصاص من أهم مشكالت البلد ثم مشكالت  1992ففي سنة 

اآلمونيات،وأمكن التوقف عن استخدام البنزين المحتوي على الرصاص واآلن 

 المجتمع المحلي. دولة تعمل جديا على تحديد األولويات بمشاركة50حوالي 

 المبدأ االستفادة من كل دوالر  -2-2 

بدأ رر ومن دون مب مكفولةكانت معظم السياسات البيئة بما فيها السياسات الناجحة 

ن ات مالتأكيد على فعالية التكلفة، وأفادت الجهود في هذا المجال في عدة والي
 الجزائر.

 ً دد متع أن التأكيد يسمح بتحقيق إنجازات كثيرة بموارد محدودة، وهو يتطلب نهجا

يد تحد الفروع ويناشد المختصين واالقتصاديين في مجال البيئة والعمل سوياً على
 السبل األقل تكلفة للتصدي للمشكالت البيئية الرئيسية. 

 تحقيق الربح لكل األطراف اغتنامالمبدأ  2-3

في مجال البيئة سوف تتضمن تكاليف ومفاضالت والبعض اآلخر بعض المكاسب 
يمكن تحقيقه كمنتجات فرعية لسياسات صممت لتحسين الكفاءة والحد من الفقر 

ونظراً لخفض الموارد التي تكرسها لحل مشكالت البيئة منها خفض الدعم على 

  2استخدام الموارد الطبيعية.

 يكون ممكنا  المبدأ استخدام أدوات السوق حيثما 2-4

ل ألفضإن الحوافز القائمة على السوق والرامية إلى خفض األضرار الضريبية هي ا

ر جزائبعض الدول النامية كال من حيث المبدأ والتطبيق، فعلى سبيل المثال تقوم
بة بفرض رسوم االنبعاث وتدفق النفايات، رسوم قائمة على قواعد السوق بالنس

 لعمليات االستخراج.

 المبدأ االقتصاد في استخدام القدرات اإلدارية والتنظيمية  2-5

                                                             
 - منور أو سرير، محمد حمو، االقتصاد البيئي، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر2011، ص1.158 

 - خبابة عبد هللا، بوقرة رابح، الوقائع االقتصادية العولمة االقتصادية، التنمية المستدامة، مؤسسة شباب الجامعة الجزائر2009، ص2.338،339 
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 قود،يجب العمل على تنفيذ سياسات أكثر تنظيماً وقدرة مثل:فرض ضرائب على الو
ار ألخطاوإدخال مبدأ الحوافز على المؤسسات الصناعية التي تسعى إلى التقليل من 

 البيئية.

 
 

 المبدأ العمل مع القطاع الخاص.2-6

 عنصراً  باعتبارهلدولة التعامل بجدية وموضوعية مع القطاع الخاص يجب على ا
ً في العمليات االستثمارية، وذلك من خالل تشجيع التحسينات البيئ ية أساسيا

ليمة سيزو( الذي يشهد بأن الشركات لديها أنظمة إل) ا  للمؤسسات وإنشاء نظام 

 لإلدارة والبيئة.
 البيئة وتحسن كفاءة الطاقة. توجيه التمويل الخاص صوب أنشطة تحسين

 المبدأ االشتراك الكامل للمواطنين 2-7

ذا إرة، عند التصدي للمشكالت البيئية لبلد ما، تكون فرص النجاح قوية بدرجة كبي
 شارك المواطنون المحليون ومثل هذه المشاركة ضرورية لألسباب التالية:

 قدرة المواطنين في المستوى المحلي األولويات. -

  المجتمعات المحلية يعرفون حلوال ممكنة على المستوى المحلي . أعضاء  -

 أعضاء المجمعات المحلية يعملون غالباً على مراقبة مشاريع البيئة. -

       1أن مشاركة المواطنين تمكن أن تساعد على بناء قواعد جماعية تؤيد التغيير.  -

 المبدأ توظيف الشراكة التي تحقق نجاحا   2-8

 –مة الحكومات االعتماد على االرتباطات الثالثية التي تشمل ) الحكويجب على 

افرة وغيرها...( وتنفيذ تدابير متض –منظمات المجتمع المدني  –القطاع الخاص 
 للتصدي لبعض قضايا البيئة.

 المبدأ تحسين األداء اإلداري المبني على الكفاءة والفعالية   2-9

ثالُ فم، بوسع المديرين البارعين انجاز تحسينات كبيرة في البيئة بأدنى التكاليف
% إلى 80أصحاب المصانع يستطيعون خفض نسبة التلوث للهواء والغبار من 

 % بفضل تحسين تنظيم المنشآت من الداخل.60

 المبدأ إدماج البيئة من البداية 2-10

الوقاية تكون أرخص كثيراً وأكثر فاعلية من عندما يتعلق المر بحماية البيئة فإن 

العالج، ويسعى معظم البلدان اآلن إلى تقييم تخفيض الضرر، والمحتمل من 

االستثمارات الجديدة في البنية التحتية، وباتت تضع في الحسبان التكاليف والمنافع 
 .2النسبية عند تصميم استراتيجياتها المتعلقة بالطاقة

ة ماليبيئة عنصراً فعاالً في إطار السياسات االقتصادية والكما أنها تجعل من ال

  واالجتماعية والتجارية والبيئية. 
جيل جديد من صانعي  اآلنمن خالل هذه المبادئ العشرة نستنتج أنه يسترشد بها 

السياسة البيئة والعقلية البيئة الجديدة التي تتميز بمزيد من التشدد في إدماج تكاليف 

                                                             
 - خبابة عبد هللا، بوقرة رابح، المرجع السابق، ص339،340.  1 

 - خبابة عبد هللا، بوقرة رابح، المرجع السابق، ص 340 ، 2.341 
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ة في تقرير السياسة يجعل من السكان، مكان الصدارة في االستراتيجيات ومنافع البيئ
 البيئة وبشخص ويعالج البواعث السلوكية لإلضرار بالبيئة.

 أبعاد التنمية المستدامة -3

ثالثة ال داألبعامابين  ال تتحقق التنمية المستدامة إال بتحقيق االندماج والتكامل
ا تبارهوالبعد البيئي للتنمية، واع واالجتماعيةوهي البعد االقتصادي  الرئيسية

لباً سؤثر كاملة وليست منفصلة، وأن إغفال البعد البيئي أو االجتماعي سيتخيارات م

 على البعد االقتصادي.

يعني البعد االقتصادي للتنمية المستدامة االنعكاسات الراهنة والمقبلة  البعد االقتصادي: -

رح مسألة اختيار وتمويل وتحسين التقلبات الصناعية في لالقتصاد على البيئة إذ أنه يط

مجال توظيف الموارد الطبيعية، فالنظام االقتصادي المستدام هو النظام الذي يسمح 
بإنتاج السلع والخدمات إلشباع الحاجات اإلنسانية وتحقيق الرفاهية بشكل مستمر دون 

 1أن يؤدي إلى اإلضرار بالبيئة والطبيعية.

م ألة السلة، مستطرح التنمية المستدامة بتأكيدها على مبدأ الحاجات البشري :يالبيئالبعد  -

دوداً ضع حتالصناعي أي الحاجات التي يتكفل النظام االقتصادي بتلبيتها، لكن الطبيعة 
ر يجب تحديدها واحترامها في مجال التصنيع والهدف من وراء كل ذلك هو التسيي

 بدالً من تبذيره.والتوظيف األحسن لرأسمال الطبيعي 

طبيعة ين اليشير البعد االجتماعي للتنمية المستدامة إلى العالقة ب :االجتماعيالبعد  -

 والبشر وتحقيق الرفاهية وتحسين سبلها من خالل الحصول على الخدمات الصحية
 في المقدمة. اإلنسانواحترام حقوق  األمنيةوالتعليمية ووضع المعايير 

الثقافات المختلفة والتنوع والتعددية والمشاركة الفعلية ويشير كذلك إلى تنمية 

      2للقواعد الشعبية في وضع القرار.
 

 

 
 
 

 

 خالصة الفصل: 

تقوم على  فاألولىبناءاً على ما تقدم يمكن أن نالحظ العالقة الوثيقة بين التنمية والبيئة، 

بالموارد  االختاللوبالتالي فإن  البيئيةيمكن أن تقوم التنمية دون الموارد  ال موارد الثانية و

بأهدافها كما أن  واالختاللالسلبية على العملية التنموية  انعكاساتهسيكون له  إفسادهامن حين 

ً على التنمية من حيث مستواها وتحقيق أهدافها حيث  نتيجة للموارد وتناقصها سيؤثر أيضا

                                                             
 - منور أوسرير، محمد حمو، المرجع السابق، ص 1.161 

 - خلد مصطفى قاسم، المرجع السابق، ص 2.31،32 
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بالبيئة ومواردها يضر  األضرارعدية كما أن يمكن أن تقوم التنمية على الموارد بيئة مت أنه ال

باالحتياجات البشرية، وعليه ينبغي على التنمية أن تقوم أساس وضع االعتبار للبيئة وأن 

بسياسات  األخذينظر إلى البيئة والتنمية باعتبارهما متالزمان فالتنمية لن تحقق أهدافها دون 

   بيئة سليمة.
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 مقدمةالفصل  :

بة تقارمن مشكلة حماية البيئة  ظهرت على المستويين الوطني والدولي في مرحلة زمنية إ

وضاع لك المجهود الدولي في المؤتمرات المتعددة التي  خصصت لدراسة االذولقد تجسد 

 البيئية .

ألمة اها ادنها بقضايها ومشكالتها لها أبعالتلوث البيئي ليست مشكلة تلوث صناعي بل إإن 

ة على لبيئا باألوضاععام السطحي معها ، وبالتالي يظهر اهتمام الدول المتجاوزة لحدود ال

لى عفظ  ضرورة الح االعتبارالمستوى الدولي والمحلي خالل اعتمادها لسياسات تأخذ بعين 

 لتقدمالسلبية ل اآلثارظهور  يئية بمختلف أنواعها التي تضررت من إجراءالمكونات الب

مجال ا الا المظهر على تبني التشريعات الوطنية مسلكا موحدا في هذذالصناعي وقد تجسد ه

تي ة الحيث يمكن أن نعثر في هذا الصدد على إطار عام يكرس هذه الحماية ويأخذ التسمي

 ريعيةعلى أليات تشلى جانب ذلك نعثر حماية البيئة وان موحدة وهي قانون يمكن أن تكو

 ه الحماية في شتى المجاالت .تتولى تكريس هذ

التي  اسبةعير أن هناك دول واجهت المشكلة البيئة من البداية فزودت نفسها بالوسائل لمن

مثل ما  ة ،المختلف يرتها في تطور اتهاتسمح لها بالتكيف مع المظاهر المعقدة للبيئة ومسا

ة وطنية ومحلي مخططاتتعتمده الجزائر في مجال حماية التلوث البيئي من خالل وضع 

قة لسباالمكافحة المشاكل البيئية وتعتبر الدول التي عرفت بوادر الثورة الصناعية هي 

 دهورتلمواجهة المشاكل المطروحة في هذا المجال ،ويعود ذلك لكونها متضررة بشدة من 

ما بلنامية ادول يعني أن ال ا النتجة لوسائل التكنولوجيا ، لكن هذضاع البيئة أو لكونها ماألو

ة لى إعادائر اها بها متخلفا بحيث تسعى الجز اهتمامفيها الجزائر ال تهتم بالبيئة بل مزال 

 و           يةاالعتبار لبيئة وحاولت حل مشكلتها المؤثر سلبا على رهانات التنمية االقتصاد

 االجتماعية 

 

  لمشكلة التلوث البيئيي في الجزائر  االقتصادية اآلثارالمبحث األول: 
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تدهور وسان نبيئية تكون في شكل تدمير حياة اإلللمشكالت ال اآلثار االقتصاديةإن من مجمل  

رة و لمباشالبيئية بتحمل المجتمع أعباء التكلفة ا وتنتهي المشكالتصحته وضعف إنتاجيته 

لبيئة اصر اعن استخدامتكاليف  رتفاعو ا األوليةالغير المباشرة الناتجة عن ضياع الموارد 

 عائداتها  وانخفاض

 الجزائر.في التلوث البيئي حالة  استطالعلمطلب األول: ا.

في  سائر بلدمالئما لحالتها ، جاالجزائر نموذ اختارت الستقاللاخالل السنوات التي تلت 

 ه<ه طريق النمو ويستطيع أن يفتح طريق مختصر سريعا للتنمية ، ولقد ترتب عن مراحل

 التنمية أثار سلبية على البيئة نتطرق إليها من خالل النقاط التالية :

  وعالقتها بالمشاكل البيئية في الجزائر : االقتصادية_مراحل التنمية 1

: تبنت الجزائر خالل 1985-1970مبنية على تخطيط المركزي  االقتصاديةتنمية  2 -1

يرتكز على التخطيط   االقتصاديةنموذجا للتنمية  االستقاللالسنوات التي تعقبت  

األسعار  ارتفاعالصناعية ، ولقد ساعد على ذلك  المركزي ،وعلى برامج واسعة للتنمية 

 االجتماعيةعلى األبعاد  األهدافإرتكزت وبتالي  1974-1972البترول خالل السنوات 

التقدم كبير في مجال النمو والتشغيل والمداخيل والتربية عشية   1قق،وتحواالقتصادية

نسبة النمو اإلجمالي  الناتج المحلي قدرها   ،وسجلت خالل السبعينيات االستقالل

 .2بالمئة  في المعدل السنوي 7.2

في  صةية خاف إستغالل الموارد الطبيعالمبني على تكثيإن اإلسراع في تنفيذ خيار التنمية 

مي لعمواميادين المحروقات والفالحة والصيد البحري والغابات ،والدور المركزي للقطاع 

وعية في ن از نتائج حسنةي واإليكولوجي قد سمح فعليا بإحرتصاداالقالمفتقر لنظام ترشيد 

 في لاختالى حساب البيئة التي كلفها ،لكن كل ذلك كان عل الجزائريينحياة المواطنين 

 توازنها .

 

 

 

:بدأ تدهور اإليكولوجي يظهر 1986 ظهور جوانب الضعف في التنمية منذ  1-2

للعيان ذلك أن التصنيع واإلستغالل الموارد الطبيعية والزراعية بشكل مفرط وكثيف 

السريع في المناطق الساحلية تسبب في ظهور أنواع من التلوث وقد  العمراني،والنمو 

حول السياق  1989كان التقرير البنك العالمي حول الجزائر الصادر في أوت 

،مشيرا  قد حمل أول عناصر التفاعل بين السكان والبيئة  واالجتماعي االقتصادي

                                                             

 1- وزارة تهيئة اإلقليم والبيئة ، المخطط الوطني لألعمال من أجل البيئة والتنمية المستدامة في الجزائر ،2001 ص23. 

 -وزارة تهيئة اإلقليم والبيئة ،تقرير حول حالة المستقبل في الجزائر، 2000،ص2.13 
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وساط الطبيعية وتلوث المياه في الجزائر إذ ان تدهور االبذلك الى بداية التلوث البيئي 

الصناعية  المنشآتوالساحل البحري والهواء وتراكم النفايات السامة على مستوى 

 حقائق مقلقة  الثمانيناتوتعميم المزابل لغير مراقبة ،أصبحت في منتصف 

على  االنفتاح:من خالل  1 التي تمت في التسعينات االقتصاديةاإلصالحات  1-3

 االندماجبغية  لالقتصادصالحات هيكلية صورة تدريجية وتطبيق إاقتصاد السوق في 

العالمي ن بدات المشاكل البيئية تتفاقم حددتها حيث ان تطبيق برامج  االقتصادفي 

التعديل الهيكلي او النضوب الموارد سواء اعلى ميزانيات الدولة او على مستوى 

يزانيات التسير  والتجهيز ض المبشكل خاص في خف اآلثار،وقد تجلت هذه  المشاءات

طق ومكافحة تي ساهمت في فك العزلة على المنايقاف برامج االشغال الكبرى الوإ

التصحر وإهمال التخطيط السيما في مايتعل بالتهيئة العمرانية ،أما على مسوى 

المنشاءت فالمشاكل المالية التي واجهتها إستحالت تحمل التكاليف الضرورية لتقليص 

التي تعانيه  ه االوضاع بالطبع من التدهور واإلتالف،وقد ضاعفت هذمن التلوث 

  2البيئة من موارد الغير المتجددة

 إتالف الموارد الطبيعية :-2

تدريجي من الشمال الى الجنوب  يتجلى شغل األراضي بشكل 3 : إستغالل االراضي-1

 حسب االتي :

 من مناطق صحراوية واسعة غير منتجة  من التراب الوطني يتالف % 87-

يف من األراضيب السهبية مع تربة طبيعية هزيلة العطاء وغطاء نباتي ضع % 9-

 يخضع لعملية التصحر 

من خالل هذه  من األراضي تتالف من الجبال والسهوب والهضاب . % 4 -

كلم مربع ،فإن األراضي التي  2381741المجموعة المختلفة التي تساوي 

 40 عتها السماح بقيام نشاط فالحي أو لوجود غطاء نباتي ال تساوي سوىبإستطا

ة الذي والمراعي السهبيمليوم هكتار من اراضي الزراعية  12.5مليون هكتار منها 

  سببها اإلنجراف .

 ريسالمائي ال<ي تظهر أثاره في التضا نجراف:يشكل اإل المائي االنجراف--2

هور ة لتدالجبلية والمنحدرات الخفيفة والسطوح المائلة أحد اكبر العوامل الطبيعي

  األنجرافالتلية ،الجدول يوضح مختلف معدالت  األراضي

الظاهر في مختلف الكيانات المورفولوجية  االنجرافمعدالت   4 (: 20الجدول رقم )

 حسب النواحي الكبرى للقطر الوطني الجزائري :

                                                             
1- بوطبال حكيمة ورباحي فضيلة الغيطار التشريعي والمؤساستي لحماية البيئة في الجزائر ،الملتقى الوطني حول إقتصاد البيئة 

04والتنمية المستدامة ،ص  

 -المجلس الغقتصادي والغجتماعي نمشروع تقرير حول التنمية البشرية لسنة 2000،الدورة العادية 19 نوفمبر ،ص 162
 1،ص2000تقرير حول حال ومستقبل البيئة في الدجزائر ، 3

 ،تقرير حول حالة المستقبل في الجزائر، 2000،ص 134
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السهوب  المناطق

المنخفظة 
واألحواض 

الداخلية 

 )بالمئة(

السهةل 

العليا 
والهضاب 

الداخلية 

 )بالمئة(

المرتفاعات 

التلية 
 )بالمئة(

المرتفعات 

 األطل)بالمئة(سية

المجموع 

 )بالمئة(

 43.6 22 60 41 55 الغرب

 23 / 30 05 20 الوسط

 20 07 39 03 18 الشرق

 28 15 39 09 40 المجموع

 23،مرجع سابق ص2000تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائر ،المصدر :

 بين الجدول ان :

بالمئة  52بالمئة من المنطقة منجرف ة منها  43.6ناحية الغرب أشد ضررا :ذلك أن -

أن  وبالمئة من الغابات واألحراش 3205وحمن األراضي صالحة لزراعة ن

 بالمئة من مساحتها ( 60هي أشد المناطق تدهور ) عات التليةالمرتف

ة بقاعدوي يحضى بغطاء نباتي أفضل قع في وسط البالد :أقل جفافا والذالوا الجزء-

المئة ب 7بالمئة من مساحة المنطقة منها  20صخرية أمتن وأكثر مقاومة لإلنجراف 

  شمن الغابات واألحرا بالمئة 25من األراضي الصالحة للزراعة من المراعي و

صورة اخص المناطق ه الظاهرة الهامة جدا تشمل بهذ1 : اإلنجراف الهوائي- 3-

منذرة بالخطر ،فإنها لم تحظى ه تأخذ على إمتداد السنوات أبعاد  منالقاحلة ،ومع هذ

 حتى اليوم بأي تقيم كمي لها لتقدير مدى الخسائر الترابية الناجمة عن اإلنحراف

الف  هكتار من االراضي السهبية قد تصحرت كليا وال 600الهوائي ،،إ أن قر ابة 

ماليين هكتار تتعرض  6قرابة أمل لها في إمكانية إحياء مقوماتها البيولوجية وأن

 لتهديد الشديد.

ث ، حي الجزائري:تنشر هذه الظاهرة بالخصوص في السهول المسقسة بالغرب  التملح-4

بية لترااي المتنفذة كلية الى مستويات من التدهور ،وتقدر الدراسات بعض األراض انتهت،

بالمئة من  60نحو بالتي اجرتها الوكالة الوطنية للموارد المائية ،المساحات لتي أتلفها التملح 

وضح يبالمئة من مساحات الشلف السفلى والشكل التالي  70مساحة محيط الشلف األوسط و

 (1رقم ) الشكل.أسباب إجراف التربة 

 

 

 
                                                             

 ،تقرير حول حالة المستقبل في الجزائر، 2000،ص 131
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 المناخ والمرفولوجية الجغرافية المناخ والمرفولوجية الجغرافية

اإلفراط في الزراعة والحرث  تلف الغطاء النباتي إرتفاع درجة الحرارة

  والرعي 

إنخفاض في 

إنتاج الكتلة 

 الحيونية

تمعدن 

المادة 

 العضوية

قلة اإلمداد 

المواد 

 العضوية

قلة الحماية 

 األراضي 

الدوس 

 واإلجهاد

 منظومة بيئة هشة تلف البيئة

 قلة التسرب
 إنجراف كبير

 إرتفاع حدة السيالن
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تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائر ،مرجع  1 المصدر :

 سابق

مرور :إن تلوث الجو في المناطق الحضرية تتسبب فيه أساس حركة ال التلوث الحضري5-

أن  البحاثالنفايات الصلبة ،وتبين النتائج الرئيسية التي أفضت غليها ا السيارات وحرق

يارات (يعود مصدره أساسا الى السHC(والمحروقات )NO2التلوث الهوا باكسيد األزوت )

وقات أي بيئتبين مدى إشداد حدة التلوث ال لوثين،فعال فغن معد التغير اليومي له<ين الم

 الطرق والشوارع بالسيارات بين الساعة السابعة صباحا والتاسعة مساءا اكتظاظ

 

 

 

ثار اإلقتصادية المطلب الثاني:  لتلوث البيئي في الجزائر االا

ل ــه خــالأنذ عرفــت الجزائـــر خــالل السبعينــات تطــورا صناعيــا سريعــا وهامــا  إ

ــة يلغيــر أن عم ،هــذه الفتــرة القصيــرة تــم إنشــاء أكبــر مركبــات عرفتهــا البــالد 

ة صناعيــت الالتصنيــع لــم تتــم فــي إطــار التنميـة المستدامــة بحيــث أن المنشــآ

اقـع ار المويـــا اختالمتواجــدة بغيــر محلهــا تمــت وبــدون دراســة مسبقــة مــن شأنهـ

ـــا  هنأوالنتيجــة  ،السهلــة التهيئــة والمتوفــرة علــى الضروريـــات الالزمــة لتشغيلهـــا 

ـربــة ي وبمقـحلـــالشريـــط السا الشريط  أدت إلـــى حـدوث أكبـــر حركـــة ملوثـــة علــــى

 رى مــن المــدن الكبـــ

 فشل عأنوا من نوعا البيئي التلوث يعتبر التلوث: لمشكلة اإلقتصادية المواجهة -1

 (market failure) السوق

 اآلثار االعتبار بعين األخذ عدم إلى الموارد تخصيص و الكفاءةفي تحقيق  

المفرط للموارد بشكل الملكية  وذلك باالستخدام2 (الخارجية والتكاليف نافعم) الخارجية

 ضبطالجماعية ،وذلك فالسوق يفشل عند عدم تواجد حقوق الملكيات أوعند اإلنفاق في 

الخارجية  باآلثار االقتصادلموارد لإلستفادة المثلى منها ، وتسمى كل أنواع التلوث في 

 نشآتمإيجابية ألنشطة منشأة أو  بصفة عامة هي إما أثار سلبية أو اآلثار،وهذه 

في  اعتبارها،والتي لم يؤخذ  اجتماعيةأو  اقتصاديةمعنة على رفاهية منشات  اقتصادية

 ميكانيزمية السوق .

التلوث البيئي من المنظور العلمي هو تحويالت لمواد )مركبات قياس التلوث :1-1

 كيمياوية ،غازات ،حرارة ننفايات ،ضوضاء ،موارد عالقة بكميات أكبر مما يسمح بها

                                                             
 ،تقرير حول حالة المستقبل في الجزائر،مرجع سبق ذكره،ص 211

 نجاة النش تكاليف تدهور البيئي بين النظرية والتطبيق ص 052

 تصحر
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النظم الفيزيائية البيئية (وتسمى أثارها بالخارجية ألن أثارها على الغير خارج عن 

المنشأ التي تصنع القفرار المتعلق بتويع  الموارد ،يرتبط قياس التأثيرات البيئية بوجوب 

إيجاد معايير تؤمن لألنظمة البيئية اإلستمرارية وتأدية وظائفها بشكل طبيعي يوفر 

لتلوث ،تعتبر المعايير حمي المحيط الحيوي من التأثيرات السلبية رفاهية الشعوب وي

بصفة عامة تحديدا لكميات التفريغ و التلوث في المحيط الحيوي ،كما ان  تطوير  

 المعايير من شانه الحد من مشاكل التلوث و التدهور البيئي.

 

التنمية دون التلوث  إن مواجهة التلوث ال يعني منعه  كليا  لسببين اولهما ان الحيلولة-2

اما السبب الثاني فهو تعدو باهظة التكلفة ،و ان منع التلوث تماما مطلب غير اقتصادي ،

ان  البيئة  ذات قدرة على استيعاب التلوث الى حد معين ،االمر الذي   يجعل منع التلوث 

 1 الى ما دون هذا الحد ال مبرر له وال عائد عليه.

 وتاج وعب قدرا من المخالفات الناتجة عن عمليتي االنن  البيئة  تستطيع ان تستإ

اط النشباالستهالك،ويسمى  ذلك بالقدرة االستيعابية لبيئة،وبالتالي يسمح المجتمع 

لف عن ا تخذي يتخلف عنه ذلك القدر من التلوث الذي تستوعبه البيئة ،فإذاالقتصادي ال

 ا النشاطى هذعل المنشأة  القائمة النشاط االقتصادي ما يتجاوز هذا القدر من التلوث فإن

اليف د تكاالقتصادي تواجه هذه الزيادة بضبط التلوث  الى مستوى معين،و بالتالي تكب

لوث عند الت ضبط التلوث ،وتكلفة الموارد و العمالة الالزمة لتشغيل هذه  التقنية لجعل

ي ذلك تمع فالتي يتكبدها المج المستوى الذي يتم اختياره،وتمثل  التكاليف االجتماعية

 عنه  الناجم واآلثارالقدر من الموارد الذي تخصص لمواجهة التلوث 

تعادل تلتي اومن هنا فإن السياسة المثلى لحد من التلوث تعني  الوصول الى تلك النقطة 

ي  وفي هذه الحالة تصل اجمال،التلوثعندها تكاليف التلوث مع تكاليف الحد من 

  (ليف التلوث التكاليف )تكا

 التالي : 2رقم  كما يوضح الشكل   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 محمد فوزي،ابو السعود، رمضان محمد مقلد،مرجع سلبق،ص3611
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 :محمد عبد البديع إقتصاد حماية البيئة1المصدر 

 

C       تكاليف مواجهة  التلوث:S التكاليف الجتماعية لمواجهة التلوث: 

P المستوى األمثل لتلوث: 

الميل ،مما تلوث سالب نالحظ ان منحنى تكاليف مواجهة ال  الشكل  من خالل

ة عالجميعني انخفاض تكاليف التلوث  كلما زادت نسبة معالجة التلوث حتى تصل نسبة 

 الى التلوث الى اعلى مستواها.

 اما منحنى تكاليف الحد من التلوث فهو موجب الميل  بمعنى أنه كلما زادت نسبة معالجة

مستوياتها  أعلى إلىالتلوث كلما زادت تكاليف الحد من التلوث،حتى تصل تلك التكاليف 

يتقاطع كل  من منحنيا تكاليف  يكون معالجة التلوث في اعلى مستوياته،و عندما عندما

و تكاليف الحد من التلوث عند النقطة  التوازنية،فمعنى ذلك اننا وصلنا الى  التلوث 

النقطة  ،وعند2اكبر من الصفر واقل الواحد الصحيح لتلوث،وهي نسبة األمثلالمستوى 

(P1) 

تكون تكاليف الحد من التلوث أصغر من تكاليف التلوث وتكون خسارة المنشأة هي 

(تكون تكاليف P2(وعند النقطة )iالمظللة على اليسار نقطة تقاطع المنحنين )المساحة 

الحد من التلوث أكبر من تكاليف التلوث وتكون خسارة المجتمع هي المساحة المظللة 

 3 (iعلى اليمين النقطة )

 ومة بينتلقائيا أو عن طريق المسا لتلوثالمستوى األمثل  يتحققمن النادر أن ولكن 

ة كوز ال<ين أصابهم التلوث ،وفقا لنظري األخرىسسة لتلوث واألطراف ؤالمنشأة الم

لتين لى وسيع باالعتمادلك ا المستوى ،ويتم دتحقيق هذيقتضي تدخل الدولة ل الذي األمر 

د حدية بتهما التنظيم والضريبة ويعتمد التنظيم على سلطة الدولة المباشر  أساسيتين

رض ف إلىا لجأت الدولة ى كل المنشأت أال تتجاوز ،أما ماذمستوى التلوث يجب عل

 الضريبة وفق الشكل التالي 

 

 

 

 

 

                                                             
 محمد عبد البديع،اقتصاد حماية البيئة ،مرجع سابق،ص1551

 محمد فوزي،ابو السعود، رمضان محمد مقلد،مرجع سلبق،ص3622

 محمد عبد البديع إقتصاد حماية البيئة ،مرجع سابق ص1563
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نسبة الحد                                                                             

 من التلوث

 التلوث  ضبطكيفية (3الشكل رقم )

الوضع)  الذي ينتقل إلى(c)فإن المنحنى (ot)الضريبة المفروضة هو  فإذا كان مقدار 

*c)  األمثللكي يحقق مستوى التلوث (pواذا،)  ضعته ولم يكن هناك حد اقصى للتلوث

 ما بعد(،اpالدولة،فإن المنشأة قبل فرض الضريبة كانت تحدث تلوثا إلى ا لمستوى  )

( اي p)* فرض الضريبة فإنها تضطر إلى تخفيض التلوث إلى مستوى 

يبة أداة نسبة الحد من التلوث ضريبة عن هذا القدر.و الضر(حتى ال تدفع *ppالمقدار)

ر ت اكثبمرونة اكبر في مواجهة التلوث خاصة مع استخدام تقنيافعالة وتسمح لمنشأة 

 و تطورا،حيث تستجيب المنشأة لذلك بمزيد من السيطرة على التلوث ودفع ضريبة 

 . ي ثانال بحثئية في المسنتطرق بمزيد من التفاصيل الى دور و فعالية الضريبة البي

 يلمواجهة التلوث البيئي في الجزائر  االقتصاديةالمبحث الثاني :السياسات 

ركزي بالنسبة لسياسة البيئية التابع من التحكيم الميكتسي موضوع حماية البيئة 

 اماهتمالحكومات هو السائد ،ومع ذلك جاءت أدوات السياسة في الصدارة من خالل 

ى ية ،وتسعلمالالمتزايد بالسياسة البيئية ،وتعتمد هذه األدوات على حوافز ذات الطبيعة ا

 . على أسلوب التحكيم ومن أهم هذه األساليب إياه مفضلةالية السعر  الى مبدأ

 

 

 لضرائب.فرض ا:سياسة المطلب االول
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 ،ويقصداإلنتاجية المنشآتو  لألفرادتهدف هذه السياسة إلى تحسين السلوك البيئي 

ية حما إزاء استخدامها في بالضرائب البيئية حقوق نقدية مقتطعة من طرف الحكومة

 البيئة

 .1تحليل التأثير االقتصادي للضريبة الحكومية المباشرة على التلوث-1

(في العشرينيات PIGOUبيجو ) تعتبر الضرائب من الوسائل التقليدية التي اقترحتها

لعالج مشكلة عجز نموذج السوق ،في أخذ االثار الخارجية في من القرن الماضي 

كفاءة في حماية البيئة ،وهي  وأكثرها االقتصاديةمحور السياسات  2الحسبان.وهي

تقوم على مبدأ الملوث يدفع  وتعني وجوب تحميل الملوث نفقات مكافحة التلوث 

لموارد الطبيعية إلى خفض التلوث وترشيد استخدام االذي ينتج عن نشاطه، وتهدف 

لتوضيح أثر الضريبة في تقليل التلوث البيئي  3و و البحث عن اسباب الموصلة لذلك

 نسرد المثال التالي :

ئل  ل سالنفرض وجود منشأة تلقي  بالنفايات عن طريق مواسير تنقل النفايات في شك

 اتعلى مياه النهر،مما يؤدي إلى تلوث االخير و القضاء على كل وحدة من وحد

 ا فيالقاءهالمياه المحملة بالنفايات ،والتي تفشل المنشاة في معالجتها  قبل 

شاط للن البحيرة،فعند فرض مثل هذه الضريبة على النفايات تتحول األثار الخارجية

 ائل :بد ث داخلية ، وبتالي توضح المنشأة بين ثال أثاراإلنتاجي لهذه المنشأة الى  

ه<ه  مثل المنشأة بإلقاء النفايات في الحيرة ودفع ضريبة حكومية ،وتظهر ستمرارإ-

كمصدر  لنهركبيرا وفي حالة إستخدام ا لة عندما ترتفع تكاليف المعالجة ارتفاعاالحا

 لتخلص ن النفايات . أساسي

  إختفاء التلوث نهائيا في حالتين :-

 ن أخرتوقف المنشأ نهائيا عن اإلنتاج وإعادة بنائها في مكا

 ا كانت تكلفة معالجة النفايات أقل من الضريبة الحكومية إذ

 عظيمالبديل االخير االقرب الى الواقع وال<ي يمكن المنشأ من تحقيق هدفها )ت

شكل ي الالربح(مع تحمل أدنى خسارة ممكنة ويكن تجسيد الحاالت التالية السابقة ف

 الموالي :

 

 السياسات الضريبية في معالجة التلوث  (يوضح أثر4الشكل رقم )

 

                                                             
 صالح مفتاح ،فعاللية السياسات اإلقتصادية في مواجهة المشكالت البيئية حول اإلقتصاد البيئة والتمنية ابلمستدامة ،ص041

 أحمد محمد مندور ،أحمد رمضان نعمة هللا ،ص1252

 بن ثابت عالل وبديرية مراد ،ص 073



لمواجهته في الجزائرالفصل الثالث             اثر التلوث البيئي والسياسات االقتصادية    
 

 
47 

 وحدات نقدية

 

 

 

              

 

 

 

 عدد النفايات المعالجة 

 

 ييثالتلوث،بح مين (K) قيد نكيون الحيد كميية يقييس األفقي المحور أن نجد السابق الشكل في

 الكمية إلى نصل عندما
 على لةدال الميل موجب التلوث من الحد تكاليف ،ومنحنى بالكامل التلوث معالجة إلى وصلنا

 الحد تكاليف زيادة

 عليى ضيةالمفرو الضريبة منحنى فهو بالكامل،أما التلوث معالجة من اقتربنا كلما التلوث من
 المنحنى (IH) الملوثين،

 التليوث مين المعالجية كميية لنيا تتحيد منحنيى ميع المنحنيى هيذا يتقاطع وعندما (S) النقطة في

(N) تكيون فسيوف نفسها التلوث كمية أما التوازنية ، ( 0وهييK1)وهيي الكميية عين عبيارة 
 تكلفية من أكبر المعالجة عدم حالة في المفروضة الضريبة -.عليها الضريبة فرض سيتم التي

 . المعالجة في المنشأة تستمر المعالجة

،بينما إجمالي  (0k1Niة )وهنا نجد أن إجمالي تكاليف الحد من التلوث ستعادل المساح

ويترتب على ذلك أن كل  (K1KNHالضريبة المفروضة على الملوثين ستعادل المساحة )

 عليها المفروضة التكاليف لتدنية منشأة ملوثة للبيئة ستكون حرة في اختيار الطريقة المثلى

 :كانت إذا أنه أي ،1التلوث لمعالجة

 في لمنشأةا تستمر المعالجة تكلفة من أكبر المعالجة عدم حالة في المفروضة الضريبة --

 المعالجة

 عن المنشأة تتوقف المعالجة تكلفة من أقل المعالجة عدم حالة في المفروضة الضريبة-

 .الضريبة برفع تقوم وعندها ، المعالجة

 2 على المنشأة الملوثة للبيئة : المشكالت التي تواجه الحكومة عند فرض الضريبة -2

شأة للضريبة الحكومية الواجب فرضها على المنصعوبة التوصل الى المستوى المناسب 

 الملوثة للبيئة ،وهناك عدة صعوبات في هذا الصدد:

 صعوبة التقدير التكاليف الخارجية لألنشطة اإلنتاجية للمنشأت
                                                             

 محمد فوزي أبو السعود ، مرجع سابق ص3631

 نجاة النيش التكاليف المالية بين النظرية والتطبيق ،مرجع سابق ،ص102
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ند ع مهاصعوبة تعريف الواضح المفاهيم المتعلقة بالوحدات ومعالجة التلوث قبل إستخدا

 نشأ المسببة لتلوث تحديد الضريبة الحكومية على الم

 انتشاروعمل السلطات بالبيروقراطية  أتسمصعوبة تنفيذ وإدارة الضرائب الحكومية إذا 

 ب :الملوثة يتوج الرشوة والفساد الغداري وعند فرض الضرائب الحكومية على المنشأ

 يمتدع في الملوثة المنشآت على المفروضة الضرائب إرادات من كبير جزء إستخدام -

 . ثالتلو كمية من للتقليل كفاءة أكثر طرق وتطبيق التلوث معالجة نولوجياتك بحوث

 منها نذكر األهداف من مجموعة البيئية للضريبة:(1 :اهداف الضريبة البيئية-3

 قابيةع إجراءات من البيئية الضريبة تضمنته ما طريق عن التلوث إزالة في المساهمة -

 لبيئة؛ا حماية لقواعد مخالف كل لها يتعرض جنائية عقوبات أو مالية غرامات كانت سواء

 ، المخالفين لردع تكفي ال وحدها القانونية اإلجراءات أصبحت إذا السوق نقائص تصحيح -

 العمل أرباب قرارات وتوجيه البيئة، لحماية المخصصة المالية الموارد وقلة ضعف وكذا

 2 للبيئة الملوثة غير اإلستثمارات نحو

 حمايةو لتسيير هامة كأداة كذلك إستعمالها تمع،ويمكنالمج أفراد لكل صحية بيئة ضمان-

 – البيئة

 من تقليلال نحو إتجاه إلى بالمكلف تؤدي الكبيرة الضرائب أن باعتبار التلوث من الحد -

 . ألسعارا تخفيض وبالتالي ، المنشأة تتحملها التي تكاليف من التقليل وبالتالي التلوث

 ضرائب عليها تفرض التي المنشآت تقوم نقل عبء ضريبة  التلوث الى المستلكين:-4

 عبئها نقل يمكن التلوث على تفرض ضريبة كل ليست ،ولكن المستهلكين إلى بنقلها التلوث

 ذلك يتوقفممكنا،و المنشأة تنتجها التي الخدمة أو السلعة ثمن رفع يكون أن ذلك يشترط بل

 عبء نقل تحاول التي المنشأة تواجه ،حيث عرضها ومرونة السلعة على الطلب مرونة على

 :فروض ثالث تنتجها التي السلعة سعر بزيادة التلوث على الضريبة

 نم األكبر الجزء المنشأة فتتحمل مرن غير وعرضها مرن السلعة على الطلب يكون أن -

 األقل. الجزء ويتحمل المستهلكون الضريبة عبء

 من كبراأل الجزء المستهلكون فيتحمل مرنا وعرضها مرن غير السلعة على الطلب يكون أن -

 األقل؛ الجزء وتتحمل المنشأة الضريبة عبء

 غير والعرض الطلب من كل يكون أو مرنا، وعرضها السلعة على الطلب من كل يكون أن -

 المنشأة بين يتوزع الضريبة عبء ،فإن العرض مرونة تساوى مرونةالطلب وتكون مرن

 ذلك يوضحي التال والشكل تقريبا، بالتساوي والمستهلكين

                                                             
كمال رزيق وطالي محمد ،الجباية كأدات لحماية البيئة ،حالة الجزائر ،الملتقى الوطني حول اإلقتصاد البيئة والتنمية ا   ،ص18 

 عبد المجيد قدي مدخل للسياسات اإلقتصادية الكلية ،دراسة تحليلية تقييمية نديوان المطبوعات الجماعية 2003 ص1692
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 يلي :ا مااهداف الضريبة على البيئة :لضريبة على البيئة مجموعة من األهداف تدجر منه-3

سواء  ابيةالمساهمة في غزالة التلوث عن طريق ماتضمنته الضريبة البيئية من إجراءات عق-

 . لها كل مخالف لقواعد حماية البيئة كانت غرامات مالية أو عقوبات جنائية يتعض

ن الفيتصحيح نقائص السوق إدا أصبحت اإلجراءات القاتونية وحدها ال تكفي لردع المخ-

لعمل اب ا،وكدا ضعف وقلة الموارد المالية المخصصة لحماية البيئة ،وتوجيه قر ارات أرب

 نحو اإلستثمارات غير الملوثة للبيئة 

 حمايةوهامة لتسير  كأداة كذلكد المجتمع ويمكن أستعمالها ضمان بيئة صحيحة لكل أفرا-

 البيئة 

 التلوث يل مننحو تقل اتجاهأن الصريبة الكبيرة تؤدي بالمكلف الى  باعتبارالحد من التلوث -

  وبالتالي التقليل من تكاليف التي تتحملها المنشاة ،وبالتالي تخفيض األسعار 

 

 

 الحكومية وحقوق الملكية : اتالمطلب الثاني :سياسة منح اإلعان

 فة يمكنمختلعلى معالجة النفايات قبل إلقائها في الموارد البيئية ال تلتشجيع ودعم المنشآ

 عتبر،وت عانة لتدعيم عملية معالجة النفايات وتخفيض التكاليفللحكومة أن تقوم بتقديم إ

 ئة وفق ألهداف البي يتصرفوايجابية للمنتجين كي اإلعانات من الحوافز المالية اإل

 1 عانات الحكومية سياسة منح اإل 1

 إلقائها، بلق النفايات من معالجتها يتم وحدة كل عن للمنشأة ثابتة إعانة تقديم نفترض

 التالي  : (5رقم) الشكل يوضح كما

 وحدة نقدية 

 

 

 

 

 

 S : للمعالجة الحدية التكلفة منحنى
 IH : الثابتة الحكومية الضريبة

 N : التوازنية نقطة

 وحدة النفايات المعالجة   
                                                             

 صالح مفتاح مرجع سبق ذكره1

K 

N 

S 
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 والبيئة الموارد ،إقتصاديات زكي محمد هللا،إيمان نعمة رمضان أحمد:المصدر

 

 

 هذا ( قبل(Kالمستوى  هو األمثل للمعالجة الحجم أن لنا يتضح الشكل خالل من

 ،تستمر المعالجة تكلفة من أكبر المعالجة حالة في الممنوحة تكون اإلعانة المستوى

 فتصبح (K)المستوى  بعد أما التلوث، التلوث،وينخفض معدل معالجة في المنشأة

 1)عن المعالجة المنشأة فتتوقف الممنوحة اإلعانة من أكبر تكلفة المعالجة

 معالجة سياسات من أخرى كسياسة(2 جديدة: سوق وخلق الملكية حقوق بيع سياسة- 1_1

 طالبي بين علني مزاد في السوق في البيئية الموارد إستخدام حق الدولة ببيع تقوم ، التلوث

 للمنشأة يكون النهر مياه إستخدام حق أن نفترض التحليل ولتبسيط .منه والمتضررين التلوث

 . التلوث من المتضررين السمك لصيد طرفا لصيادين من النهر هذا يستخدم حين ،في

 إلى تاجياإلن نشاطها عن المترتبة السلبية الخارجية اآلثار تحويل المنشأة تستطيع

 جهة من المنشأة )جديد سوق وخلق لحقوق ملكيتها بيعه طريق داخلية،عن أثار

 في ربح  إضافي على الحصول المنشأة تستطيع ،حيث(أخرى جهة من والصيادون

 لمنشأةا تقوم بالنفايات محملة مياه وحدة كل نظير الصيادين من رسوم تقاضي حالة

 على شأةالمن تحصل وبالتالي للصيد، صالح النهر حتى  يصبح إلقائها قبل بمعالجتها

 عالجةتكاليف م بين بالمقارنة تقوم الرسوم،فالمنشأة من متأتية إضافية إيرادات

 الحصول المحتمل اإليراد وبين النهر، في إلقائها قبل بالنفايات المحملة الوحدات

 على بناءاو المعالجة، عمليات بعد النهر، لمياه  استخدامهم نظير الصيادين من عليه

 : هما إثنين بديلين أمام المنشأة تكون المقارنة هذه

 الحدية لتكلفةا تكون عندما وهذا النهر مياه تلوث في اإلستمرار المنشأة تقرر أن إما -

 الرسوم؛ قيمة من أكبر للمعالجة

 كانت إذا الصيادين من رسوم على ويحصل التلوث معدل تخفيض على تعمل أن -

  .ذلك يوضح الموالي والشكل المعالجة، قيمة تكاليف من أكبر الرسوم إيرادات

 سوق قوخل الملكية حقوق بيع حالة في للمعالجة األمثل الحجم يوضح:(6رقم) الشكل

 جديدة

 

 

 

                                                             
 7ا نجاة النيش ،التكاليف البيئية بين نظرية والتطبيق مرجع سابق ،ص

 صالح مفتاح مرجع سابق ص082
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 وحدة نقدية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 وحدات النفايات المعالجة 

 NI : الصيادين يدفعه نقدي رسم  S : للمعالجة الحدية التكلفة منحنى
 280سابق،ص ،مرجع زكي محمد هللا،إيمان نعمة رمضان أحمد :المصدر ا

 

 المياه وحدات من وحدة كل تظهر (OK)بالمسافة المقدر المبلغ لدفع الصيادين  قبول

 للمعالجة مثلاأل االمستوى النهر،أم في إلقائها قبل المنشأة بواسطة يتم معالجتها التي

 الحدي اإليراد مع للمعالجة الحدية التكلفة ( حيث  تتساوىKالنقطة ) هو

عوبات :من أكبر الصيدة تقييم سياسة بيع حقوق الملكية والعمل على خلق سوق جد3_1

ثار التحديد الدقيق لألطراف المسؤولة عن ظهور االه السياسة بيع التي تواجه هد

شارك المتضررة من جهة أخرى ألنه  في الواقع يت واإلطرافالخارجية لتلو من جهة 

انية مجموعة من األطراف في ظهور التلوث من جهة وفي التضرر من التلوث من جهة ث

ق لى خلق سو،وعلى ذلك نستطيع أن نلخص عيوب سياسة بيع حقوق الملكية والعمل ع

 : فيما يليجديدة 

 صعوبة توقيع العقوبات على منتهكي حقوق الملكية العامة لموارد البيئية 
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تقوم السلطات الحكومية بتحديد الحد األقصى  1 : _الوائح التنظيمية والقوانين2

 المفروض لمعالجة التلوث ويمكن توضيح ذلك بيانيا كما يلي :

 

 

 (يوضح منحنى تكاليف الحد من التلوث  8  ) الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يجب الذي األقصى الحد يوضحC( )المعياري المنحنى أن نالحظ الشكل خالل نم

 زءالج أماOB1) ،(الكمية يعادل ما الملوثة،وهو غير الكميات من عليه الحصول

 أي الملوثون يتحمل وال التلوث من ابه المسموح كمية يمثل فهو B1B°)(المتبقي

 سابقةال الضرائب وسياسة السياسة هذه بين الخالف وجه وهنا لذلك، نتيجة غرامات

 ضعتخ التلوث من تعالج لم التي الكمية كل أن وجدنا الضرائب سياسة الذكر،ففي

 التلوث الجلع حافز يوجد ال التنظيمية والقوانين اللوائح سياسة ناحية ،ومن للضريبة

 .المحدد المعياري دالح بعد

 إذا التلوث لمعالجة المفروض المعياري أو األقصى للحد الملوثون يحترم ال قد ولكن

 ،فقد أشكال عدة تأخذ قد األخيرة رادعة،وهذه عقوبات أو غرامات هناك تكن لم

 الحد مخالفة على يمر يوم كل على غرامة أو ثابتة غرامات صورة في تكون

                                                             
 بن ثابت عالل ويديرية مراد مر111
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 تلك تصل قد أو المعياري، الحد عن تقل تلوث وحدة كل على غرامات أو ، المعياري

 على المفروضة الغرامات منحنى السابق الشكل للمخالفين،ففي السجن إلى العقوبات

 الملوثين أن نجد ،وهنا األفقي للمحور الموازي المستقيم الخط شكل يتخذ الملوثين

 مع الغرامات منحنى فيها يتقاطع التي النقطة تلك حتى التلوث معالجة على سيعملون

 تعادل غرامات يدفعون وسوف(OB2) ، الكمية أي التلوث من الحد تكاليف منحنى

 لم التي التلوث كمية حتى الكمية تلك بعد تلوث وحدة لكل الغرامة ضرب حاصل

 بعد ويتبقى(B1B2) الكمية، تعادل وهي المعياري الحد عن وتقل بمعالجتها يلتزموا

 تعادل وهي غرامات أي الملوثون عنها يدفع ال التلوث من كمية ذلك

 معالجة في التنظيمية والقوانين اللوائح هذه أهمية من الرغم وعلى(B1B.)الكمية

 الصعوبة من العملي،ألنه التطبيق عند وخاصة القصور بعض يشوبه أنه إال التلوث

 المرجوة الكفاءة مع يتالءم بما التلوث من المعالجة للكمية معياري حد وضع بمكان

 . 1التلوث معالجة لعملية
1 

 .البيئية المشكالت مواجهة في األخرى السياسات بعض -3

 توجد ، ةالبيئي المشكالت مواجهة في سابقا المذكورة السياسات مختلف إلى باإلضافة

 ما مثل وذلك ، البيئة على الحفاظ على للحث الحكومة تتبعها أن يمكن أخرى أساليب

 .وتجارية نقدية سياسات من تتبعه أن يمكن

 1. والتجارية النقدية السياسة أدوات 3-1  

 :النقدية السياسة أدوات 3-1-1- 

 قبل النفايات معالجة عمليات تمويل أجل من األجل طويلة القروض بعض منح-

 البيئية. الموارد في إلقاءها

 منها كل ةمساهم لمدى وفقا اإلنتاجية للمنشآت الممنوح االئتمان حجم على التأثير -

 .البيئي التلوث معدل وتخفيض النفايات معالجة عمليات في

 .التجارية السياسة أدوات 3-1-2- 

 نم المستوردة التلوث معالجة ووحدات ومعدات أجهزة إعفاء على الحكومة تعمل-

 . الرسوم هذه تخفيض أو الجمركية الرسوم من الخارج

 يتم التي التلوث من للحد الخاصة والمعادات األجهزة على جمركية إعفاءات منح-

 الخارج من إستيرادها

 2.ئيةالبي المشكالت مواجهة في المستخدمة اإلقتصادية السياسات بين لمقارنة -4

 حقوق بيع وسياسة الجمركية والرسوم الضرائب فرض سياسة بين المقارنة-4-1

 .الملكية

                                                             
 محمد فوز ي أبو السعود،مرجع سابق ،ص 3661
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 نالحظ:الموارد تخصيص حيث من 4-1-1

 تينالسياس من كل في يوافق والذي للمعالجة األمثل المستوى يخص فيما تشابه -

 ؛K() المستوى

 في للمنشأة إرادا يعتبر13())الشكل راجعOK( ( )القيمة أن في اإلختالف يكمن-

 .ثابتة ضريبة فرض حالة1 في وتكلفة الملكية حقوق بيع حالة

 إرادات مالرسو تعتبر الملكية حقوق بيع حالة في:  التوزيعية اآلثار حيث من 4-1-2

 وميةحك ضريبة فرض حالة في ،أما المستفيدة الجهة هي للمنشأة،فالمنشأة إضافية

 وبالتالي الجة،مع دون النفايات بإلقاء قيامها حالة في تكاليف أو أعباء المنشأة فتتحمل

 هو لكالمسته أن السوق،أي في األسعار إرتفاع إلى يؤدي مما إنتاجه تكلفة ترتفع

 تقوم إستراتيجية الصناعة هذه كانت ،فإذا التلوث تخفيض عبء يتحمل الذي

 ينخفضو العرض يزداد وبالتالي النشاط هذا لتشجيع للمجتمع إعانة بتقديم الحكومة

 .السعر

 .اإلعانة منح وسياسة الضريبة فرض سياسة بين المقارنة -5

 فرض ةحال ،في الحكومة لتدخل لالستجابة المنشأة تحرك التي الدوافع ختالفا-5-1

 لمحتملا للعقاب فعل كرد قرارها المنشآت تتخذ للبيئة الملوثة المنشآت على ضريبة

 يعمل لكذ المعالجة،وعلى عدم حالة في لإلنتاج الكلية التكلفة من ترفع ،فالضريبة

 كانت ذاإ المعالجة نسبة رفع طريق عن قدر،أما بأكبر التكاليف تقليل على المنتجون

 من أقل الجةالمع تكلفة كانت إذا أو النفايات، كمية من تقلل تكنولوجيا تطبيق تستطيع

 أن نالحظ حكومية إعانة حالة في أما المعالجة عدم حالة في المفروضة الضرائب

 إستمرت التلوث،فإذا معدل تقليل على وحثها المنشآت إغراء تحاول الحكومة

 لها بالنسبة الحكومية اإلعانات ،تصبح معالجة دون النفايات إلقاء في المنشآت

 .مفقودة إرادات

 عالجةلم للمنشآت اإلعانات الحكومة تقدم عندما:البيئية الموارد ملكية حقوق 5-2

 ترى نها أ أي، الحق هذا من اإلستفادة عدم أجل من للمنشآت الملوثة تدفع فالحكومة النفايات

 لها قدمت عندما األرباح وتحاول تعظيم التلوث، في حقها ببيع المنشأة تقوم أن يمكن أنه

لمورد ل القانونية المالكة الحكومة فتكون الضريبة فرض حالة في اإلعانات،أما الحكومة

 .البيئي

 سنف إلى اإلعانة ومنح الضريبة فرض من كل يؤدي:للمعالجة األمثل الحجم 5-3

 . والمعالجة للتلوث األمثل بالحجم الخاصة النتيجة

                                                             
 1نجاة النيش ، التكاليف البيئية ين النظرية والتطبيق،مرجع سابق،ص12

  2صالح مفتاح، مرجع سابق،ص11
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 جالم في العاملة المنشآت على حكومية ضريبة فرض حالة في:التوزيعية اآلثار 5-4

 ناعةالص عرض وينخفض اإلنتاجية التكاليف مباشرة سترتفع للبيئة وملوثة معينة صناعة

 لحكوميةا اإلعانات تقديم حالة في الرسوم،أما هذه عبء المستهلك فيتحمل األسعار وترتفع

 من رفعي آخر بإجراء يعوض أن يجب الحكومي اإلنفاق أن نالحظ للتلوث المعالجة للمنشآت

 نشطةأ على متزايدة ضرائب فرض مثل أشكال عدة اإلجراء هذا ويتخذ الحكومية، اإلرادات

 .اإلعانات هذه عبء تتحمل أخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفصل خالصة

 البيئي التقييم إلجراء ضرورة هناك أنه استخلصنا الفصل لهذا دراستنا خالل من

 التي صعوبات من التقييم هذا يعتري ما رغم ، البيئية المشكالت عن الناجمة اآلثار لمختلف

 تواجه التنموي المشاريع لمختلف البيئية اآلثار تقييم طرق أن تبين وقد ، تطبيقه تواجه

 أهميتها معرفة وعدم متباينة إحصائية وحدات إلستخدام نظرا البيانات تجميع صعوبات



لمواجهته في الجزائرالفصل الثالث             اثر التلوث البيئي والسياسات االقتصادية    
 

 
56 

 تترتب التي واألرباح الخسائر عن التعبير في المادي التقييم على اإلعتماد قلة كذلك النسبية،

 . الطبيعية األصول على تمعالمج أنشطة عن

 تعتبر التيو ، البيئة حماية تكاليف لتحديد عليها االعتماد يمكن التي األساليب تعددت

 إحداث يف مباشرة تتسبب والتي االقتصادية األنشطة تكاليف إلى تضاف تكاليف األخيرة هذه

 اساتالسي استخدام أدى لقد. البيئة في ونوعي كمي تدهور إلى يؤدي ،مما بيئيي إجهاد

 إحداث لىإ التلوث مشكلة األولى وبالدرجة البيئية المشكالت مكافحة مجال في االقتصادية

 ، تللصناعا االقتصادي السلوك تقويم في تأثيرها إلى باإلضافة متعددة تخصصية أثار

 لبيئيةا الجودة من اجتماعيا مرغوب هو ما يحقق بما عام بشكل االقتصادي الموضع وتعديل

 مواجهة في ةوكفاء فعالية األساليب أكثر من االقتصادية األساليب تعتبر األساس هذا وعلى ،

 .البيئية المشكالت
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ــخ ــ ــاتمـ ــ ــ  :ةـ

المستدامة ،  للمشكالت البيئية في ظل التنمية االقتصاديةمن خالل معالجتنا لهذا الموضوع حول تحليل اآلثار 

المشاكل البيئية  هناك عالقة وثيقة بين كل منالحظنا أنه توجد عالقة وثيقة بين البيئة والتنمية المستدامة ، وأنه 

 .االقتصاديوطبيعة النظام  االقتصاديةواألنشطة 

يسعى  الذي أصاب البيئة في أنظمتها ، وذلك من خالل ما االختاللفاإلنسان هو المسؤول األول واألخير عن 

كما أن  يكون على حساب البيئة ،دف تعظيم الربح وكل هذا هبلتعظيم اإلنتاج والتنافس ،  اقتصاديإليه من نمو 

 المرتكز على استنزاف الموارد الطبيعية يجلب في معظم األحيان مخاطر وأضرار بالغة االقتصادي النمو

 األهمية للبيئة ، كل هذه العوامل أفرزت ما يطلق عليه اليوم بالتنمية المستدامة ، التي جاءت لوضع حد للتدهور

 والبيئة من جهة ثانية ، االقتصادلحة ما بين اإلنسان وبيئته من جهة ، وما بين البيئي وذلك من خالل إقامة مصا

 .البيئية في الخطط التنموية االعتباراتوذلك من خالل أخذ 

أن التقييم  فاإلستعمال غير العقالني لمختلف موارد البيئة نتج عنها تكاليف باهظة تحملها ضحايا التدهور البيئي ، إذ

العلمية الخاصة  لتكاليف التدهور البيئي يشكو من ال يقين مزدوج ، حيث أن األول خاص بالشكوك االقتصادي

التقييم  المتعلقة بأساليب االقتصاديةبعالقات وتفاعالت األنظمة الحيوية ، أما الثاني فهو خاص بالشكوك 

اآلثار  المستخدمة في تقييم اديةاالقتصالت البيئية فمعظم التقنيات مجافي  استخدامها، ومصداقية  االقتصادي

في قبول  للمشكالت البيئية وتكاليفها تعتبر طريقة تقريبية ، تستند على نظرية تفضيل األفراد ورغبتهم االقتصادية

إن وضعية البيئة في الجزائر  . دفع مبالغ مالية لقاء تحسن بيئي ، أو رغبتهم في قبول التعويض عن الخسائر البيئية

رهانات وتحديات األلفية الثالثة.فالبيئة  وحلول مالئمة لها ، ال سيما أمام اقتراحاتجوهرية تتطلب  تبرز تساؤالت

مشكالت البيئة العالمية  المجاالت ومن بين هذه المجاالتعرفت تطورات جد سريعة واضحة في مختلف 

مثل هذه المشاكل التي تعانيها  إن. (إلخ…كمشكلة التلوث، قلة المصادر المائية ورداءة نوعها )والمحلية المعاصرة

التي تعد األساس في تحقيق التنمية  البيئة أضعفت قوة القوانين الداخلية من أجل اإللمام بكل ما يهدد هذه الموارد ،

المقبلة، لذلك كان البد من إدراك  المستدامة التي تقترن بحقوق األجيال الحاضرة ، ودون المساس بحقوق األجيال

التشريعات  تهاوسائل الحماية التي جسد و األخذ بعين اإلعتبار الطابع الترابطي بينها وبين العديد منهذه المسألة 

 في مختلف دول العالم ومن بينها الجزائر

 

 

 

 :نتائج اختبار الفرضيات

 من خالل إعدادنا لهذا الموضوع ومحاولة اإلحاطة ببعض جوانبه يمكن إجراء إختبار للفرضيات كما يلي:
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: والتي تنص على أنه من أجل تحقيق تنمية مستدامة يجب أن تكون حماية البيئة جزء ال يتجزأ الفرضية األولى

  عملية التنمية المستدامة، وال يمكن النظر فيها بمعزل عنها ، فقد تم التأكد من صحتها ألن اإلهتمام بالجوانب من
 إلحاق أضرارا كبيرة بالبيئة لتعود أثارها على اإلنسان وصحته. البيئية أثناء القيام بعمليات التنمية تؤدي فعال إلى

 : تنص على أن البيئة والتنمية المستدامة معادلة منسجمة ومتوازنة وال يمكن تحقيق تنمية مستدامةالفرضية الثانية
 بدون بيئة ، فقد تم التأكد من صحتها نظرا ألنه ال يمكن القيام بتنمية إقتصادية بدون بيئة.

 : تنص على أن تكلفة حماية البيئة تكلفة باهظة الثمن ،لكن تكلفة التقاعس عن حمايتها هي أعظمرضية الثالثةالف
الفادحة  بذلك بكثير ، فقد تم التأكد من صحتها ، فالحماية البيئية تتطلب تكاليف مالية كبيرة جدا، نظرا لألضرار

تكاليف حماية  في السابق الذي نتج عنه تكاليف أكبر منا كل هذا ناتج عن إهمال الجوانب البيئية التي لحقت 
 البيئة .

 : تنص على أن السياسات اإلقتصادية أثبتت فعاليتها في مواجهة مختلف المشاكل البيئية، فقد تم الفرضية الرابعة

مواجه  يالتأكد من صحتها جزئيا ، نظرا ألن هذه السياسات أثبتت فعاليتها في مواجهة مشاكل بيئية ، وفشلت ف
إلى  أخرى فتمثلت فعاليتها في مواجهة مشكلة التلوث بفرض ضرائب على الملوثين وخلق شهادات التلوث

 غيرها من األدوات ، لكن لم تثبت فعاليتها في مواجهة مشكلة التصحر على سبيل المثال وليس على سبيل
 الحصر .

 احتواء وضعها البيئي وحمايته ، نظرا للخطة تنص على أن الجزائر وفقت إلى حد بعيد في : الفرضية الخامسة

  اإلستراتيجية المتبعة في حماية البيئة منذ الثمانينات، فقد تم التأكد من عدم صحتها نظرا ألن الجزائر ما زالت
  وا لحد اآلن من المشاكل البيئية وآثارها الوخيمة على اإلنسان وصحته، صحيح أن الجزائر بذلت جهودا تشك

 ماية بيئتها لكنها مازالت لم تصل للمستوى المطلوب .نتائج الدراسة:كبيرة في ح

 :من خالل دراستنا التي أجريناها خلصنا إلى النتائج التالية

 أدى ظهور علم اإلقتصاد البيئي إلى إدخال الجانب البيئي في الخطط التنموية ، بعد ما كان يقتصر فقط على -

 تكلفة.البحث في تحقيق أكبر منفعة بأقل 

 إن تحقيق التوازن بين البيئة والتنمية المستدامة يكمل في األخذ باإلعتبارات البيئية ضمن الحسابات اإلقتصادية . -

 لما كانت المشكالت البيئية خطيرة اآلثار ومحتملة الوقوع في أي وقت ومكان ، وجب وضع خطة طوارئ -
  لمواجهتها وإزالة أو تخفيض آثارها.

 أصبحت البيئة محددا عالميا يفرض نفسه ويؤثر على التعامالت اإلقتصادية والعالقات الدولية المعاصرة. -

  ما أمران مرتبطان ومتالزمان إلتزاما وثيقا ال يقبل التجزئةالبيئة والتنمية المستدامة ليسا حدين منفصلين ، بل إ -
 يا ، وقابلة للتطبيق من الناحية اإلقتصادية.تتسم التنمية باإلستدامة عندما تكون سليمة إيكولوج

 إن درجة المشاكل البيئية تختلف من منطقة إلى أخرى و من وقت إلى آخر وتؤدي دائما إلى تكلفة طائلة -
 ج هو معالجة المشاكل في مرحلة مبكرة.نهج،وأفضل 

 آثار المشكالت البيئية كثيرة ، وتكاليفها باهظة الثمن . -
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ذ اإلستقالل إلى إنجاز العديد من المنشآت الصناعية في مختلف مناطق البالد ، إال أن سعت الجزائر من -
 ضمانات

 حماية البيئة همشت ، فكان نتيجة ذلك أن المبالغ المالية التي أنفقت من أجل مشاريع اإلستثمار الصناعية في
 وجية الخطيرة.مرحلة السبعينات تنفق اليوم بأضعاف كبيرة من أجل تصحيح األخطار اإليكول

 إن البيئة هي أحد أكبر العقبات التي تواجه الجزائر لإلنتقال بنظامها اإلقتصادي إلى إقتصاد السوق ، نظرا لما -
 يفرضه من تركيز على البيئة وعلى مواردها .

 توصيات الدراسة:

 حصر وتشخيص للمشاكل البيئية ، حتى يسهل إيجاد الحلول لها . -

 ة مشكالت عالمية ، وجب السعي إلنشاء المؤسسات البيئية المحلية واإلقليمية والعالمية،بما أن مشكالت البيئ-

 وتطوير وتنسيق القوانين وتنظيم سياسات الرقابة في جميع البلدان، إضافة إلى تشجيع البحث العلمي وتطويره في
 البيئي. مجال

ضرورة سعي الجزائر إلى تبني والتوسع -قتصادية.إدماج اإلستمرارية البيئية في برامج التنمية اإلجتماعية و اإل-

خالل فرض الضرائب البيئية وتحفيز ومنح  في استعمال األدوات اإلقتصادية للتخفيف من مشاكلها البيئية ، من
 اإلعانات لألنشطة المحافظة على البيئة.

 على جميع المستويات وفي جميعإرساء الثقافة البيئية وذلك من خالل دمج الوعي البيئي في التعليم والتدريب  -
 باإلضافة إلى مساهمة الفنانين واألدباء و الكتاب في (الم المكتوبة والمسموعة والمرئيةوسائل اإلع) منه الميادين

 ذلك.

 آفاق الدراسة :

 وفي األخير ندرج آفاق الدراسة والتي يمكن إتخادها كمواضيع دراسة في المستقبل.

 في تفعيل السياسة البيئية. دور السياسات اإلقتصادية-

 التسويق البيئي ودوره في حماية البيئة.-

 دورها في تفعيل الثقافة البيئية وسائل اإلعالم و-
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ــث: ــخص البحـ ــ ــ ــ ــ  مل

من خالل معالجتنا لهذا الموضوع حول تحليل اآلثار االقتصادية للمشكالت البيئية في ظل التنمية 

المستدامة ، الحظنا أنه توجد عالقة وثيقة بين البيئة والتنمية المستدامة ، وأنه هناك عالقة وثيقة بين كل 

 .وطبيعة النظام االقتصاديمن المشاكل البيئية واألنشطة االقتصادية 

فاإلنسان هو المسؤول األول واألخير عن االختالل الذي أصاب البيئة في أنظمتها ، وذلك من خالل ما 

يسعى إليه من نمو اقتصادي لتعظيم اإلنتاج والتنافس ، بهدف تعظيم الربح وكل هذا يكون على حساب 

اف الموارد الطبيعية يجلب في معظم األحيان مخاطر البيئة ، كما أن النمو االقتصادي المرتكز على استنز

وأضرار بالغة األهمية للبيئة ، كل هذه العوامل أفرزت ما يطلق عليه اليوم بالتنمية المستدامة ، التي جاءت 

لوضع حد للتدهور البيئي وذلك من خالل إقامة مصالحة ما بين اإلنسان وبيئته من جهة ، وما بين 

 .جهة ثانية ، وذلك من خالل أخذ االعتبارات البيئية في الخطط التنمويةاالقتصاد والبيئة من 

فاإلستعمال غير العقالني لمختلف موارد البيئة نتج عنها تكاليف باهظة تحملها ضحايا التدهور البيئي ، إذ 

وك أن التقييم االقتصادي لتكاليف التدهور البيئي يشكو من ال يقين مزدوج ، حيث أن األول خاص بالشك

العلمية الخاصة بعالقات وتفاعالت األنظمة الحيوية ، أما الثاني فهو خاص بالشكوك االقتصادية المتعلقة 

بأساليب التقييم االقتصادي ، ومصداقية استخدامها في مجاالت البيئية فمعظم التقنيات االقتصادية 

عتبر طريقة تقريبية ، تستند على نظرية المستخدمة في تقييم اآلثار االقتصادية للمشكالت البيئية وتكاليفها ت

تفضيل األفراد ورغبتهم في قبول دفع مبالغ مالية لقاء تحسن بيئي ، أو رغبتهم في قبول التعويض عن 

الخسائر البيئية . إن وضعية البيئة في الجزائر تبرز تساؤالت جوهرية تتطلب اقتراحات وحلول مالئمة 

األلفية الثالثة.فالبيئة عرفت تطورات جد سريعة واضحة في مختلف لها ، ال سيما أمام رهانات وتحديات 

المجاالت ومن بين هذه المجاالت مشكالت البيئة العالمية والمحلية المعاصرة) كمشكلة التلوث، قلة 
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Résumé: 



Grâce à notre traitement de cette question sur l'impact économique des 

problèmes environnementaux dans le cadre de l'analyse du développement 

durable, nous avons constaté qu'il existe une relation étroite entre 

l'environnement et le développement durable, et qu'il existe une relation 

étroite entre les problèmes environnementaux et les activités économiques et 

la nature du système économique. 

L'homme est responsable premier et dernier pour le déséquilibre qui a affecté 

l'environnement dans leurs systèmes, et à travers ce qui a cherché la 

croissance économique pour maximiser la production et de la concurrence, 

afin de maximiser les profits et tout cela sera sur la charge de l'environnement, 

et en fonction de l'épuisement des ressources naturelles et la croissance 

économique apporte le risque le plus souvent les dégâts d'une grande 

importance à l'environnement, tous ces facteurs ont produit ce qu'on appelle 

aujourd'hui le développement durable, qui est venu mettre un terme à la 

dégradation de l'environnement grâce à un rapprochement entre l'homme et 

son environnement d'une part, et entre l'économie et l'environnement de la 

trotteuse, en prenant les considérations environnementales dans les plans 

Croissant . 

Valastamal n'est pas rationnel pour les différentes ressources 

environnementales ont entraîné des coûts élevés à la charge des victimes de la 

dégradation de l'environnement, l'évaluation économique des coûts de 

dégradation de l'environnement se plaignent de ne pas doubler que, depuis les 

premières relations spéciales spéciales et les interactions des systèmes 

biologiques d'incertitude scientifique, la seconde est l'incertitude économique 

liée aux méthodes d'évaluation économique spéciale Et la crédibilité de leur 

utilisation dans les domaines de l'environnement La plupart des techniques 

économiques utilisées pour évaluer les effets économiques des problèmes 

environnementaux et leurs coûts sont approximatives, basées sur la théorie de 

la préférence individuelle et la volonté d'accepter les paiements pour 

l'amélioration environnementale. , Ou leur volonté d'accepter une 



compensation pour les pertes environnementales. L'état de l'environnement 

en Algérie met en lumière les questions fondamentales exigent des 

propositions de solutions appropriées, en particulier devant les défis du 

millénaire et les défis Aiih.valbaih savait très développements rapides et clairs 

dans divers domaines entre les domaines des problèmes environnementaux 

mondiaux et locaux contemporains (problème de la pollution, le manque de 

ressources en eau et la mauvaise qualité de son genre ... Etc.). Ces problèmes 

environnementaux ont affaibli la force des lois nationales afin de se 

familiariser avec toutes les menaces pesant sur ces ressources, qui sont la base 

d'un développement durable associé aux droits des générations présentes et 

sans préjudice des droits des générations futures. Son interdépendance avec 

les nombreux moyens de protection inscrits dans la législation de divers pays 

du monde, y compris l'Algérie. 

MMoottss--ccllééss::              environnement, pollution, développement 

économique, développement durable 


