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:  ملخص

 بلى جدٜيٝ الخىميت اإلاظخدامت مً زال٤ اهجاش مؼازيّ واطدثمازاث  الاٛخـاد الازلسحهدٖ

وجىضح هره الىٌي٘ت،  الواٛاث مجا٤ خديثت في ج١ىىلىحياث زلساء ؿديٜت للبيئت، باطخسدام

ؤهم ال٘سؾ والخددياث التي جىاحه الجصاثس لخدٜيٝ الخىميت اإلاظخدامت، وزلـذ الدزاطت ؤن الدزاطت 

س ُلى بم٢اهياث هامت في ٛواَ الاٛخـاد ألازلس   في جىىيّ الاٛخـاد مً ػإجها اإلاظاهمتالجصاثس جخٗى

. الىهني

 . الاطدثمازاث الخلساءاإلاظخدامت، الخىميت ألازلس، الاكحصاد: مفحاحُةكلمات 

 Q49 ؛Q42 ؛Q01 ؛JEL: P28 اتثصيُف

Abstract:  

The green economy aims to achieve sustainable development through the 

achievement of projects and green investments, using modern technologies in the field of 

clean energies. This study shows the opportunities and challenges facing Algeria to achieve 

sustainable development for the green economy, and concluded that Algeria has potential in 

this sector which can contribute to diversification of the national economy. 

Keywords: green economy, sustainable development, green investment. 
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 yamina.ati@univ-biskra.dz: إلاًمُل ،ُـــــاحي يميىت: املؤلف املزضل

 ملدمة. 1

 الىمى، يٜىم الظسيِت الاٛخـاديت الخىميت هماذج مً حديد همىذج ألازلس الاٛخـاد

 
ًا
 الوبيعي، البيئي والىٌام ؤلاوظاهيت الاٛخـادياث ما بحن اإلاخبادلت الِالٛت ُلى مِالجت ؤطاطا

 يخم التي الخلساء الواٛت ُلى وودخىو  اإلاىادي، ُلى الخٔحر ؤلاوظاهيت لليؼاهاث ال١ِس ي وألازس

ألاخ٘ىزوت، ومً بحن ؤطباب الاهخمام  الواٛت مً بدال اإلاخجددة، الواٛاث ُلى ؤطاض جىليدها

باالٛخـاد ألازلس هى اُخبازه وؼان اٛخـادو ؿديٝ للبيئت وؤهم مظازاث الخىميت اإلاظخدامت 

. إلاظاهمخه في جدٜيٝ الخ٢امل بحن ؤبِادها البيئيت والاحخماُيت والاٛخـاديت والخٜىيت

 :  إشكالُة البحث .1.1

كُف ٌطاهم  :مما طبٝ طيخم ُبر هره الىزٛت البدثيت ؤلاحابت ًُ ؤلاػ٢ا٤ الخالي

الاكحصاد ألاخضز في ثفعُل الحىمُة املطحدامة بشكل عام، وبالجشائز على الخصىص؟  

 :فزضُة البحث. 2.1

يظاهم الاٛخـاد ألازلس في جدٜيٝ الخىميت اإلاظخدامت اإلايؼىدة : جخمثل ٗسكيت البدث في

 .في الجصاثس

 : هدف الدراضة .3.1

تهدٖ الدزاطت بلى ببساش ؤهميت الاٛخـاد ألازلس ٟمظاز لخدٜيٝ الخىميت اإلاظخدامت 

 .طخدامتمجىميت   ؤهم اإلابادزاث الىهىيت اإلاخسرة في اإلاظاز اإلاسلس بهدٖ جدٜيُٝسقو

 :مىهجُة الدراضة. 4.1

لإلحابت ُلى ؤلاػ٢ا٤ اإلاوسوح وؤلاإلاام بملمىن الدزاطت جم جٜظيم البدث بلى زالر 

 :  وهيمداوز ؤطاطيت

  اإلاظخدامتوالخىميت لالٛخـاد ألازلس اإلا٘اهيميؤلاهاز  .

 زهاهاث الاٛخـاد ألازلس مً ؤحل جىميت مظخدامت في الجصاثس .

  ألازلسبطتراجيجيت الجصاثس في جبني الاٛخـاد.      

  املطحدامةوالحىمُةملفاهُمي لالكحصاد ألاخضز اإلاطار  .2

  :ألاخضز مفهىم الاكحصاد .1.2
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اإلااكيت،  الٜليلت الظىىاث زال٤ الظاخت الِاإلايت ُلى ألازلس الاٛخـاد م٘هىم ًهس

ؼذ مً  بدزاٞ م٘هىمه ٟما يم١ً الٜ٘س، وجٜليل اإلاظخدامت الخىميتهسوخاث  ١ٗسجه في وهٛى

صة والىٜاػاث الخدليالث زال٤  ) الخىميت(والاٛخـاد ؤلاوظان بحن والخ٘اُل الِالٛت ُلى اإلاٟس

 :  هي ًهىزه مساخل ؤهم و اإلاظخدامت الخىميت وازجباهه بم٘هىم ،)الوبيِت(والبيئت 

 دزاطت اطتهدٗذ ،"بىزجالهد لجىت" والخىميت بالبيئت اإلاِىيت الِامت الجمِيت بوؼاء جم: 1982ضىة - 

 بِىىان اإلاؼهىز  وؼسث جٜسوسها بوؼائها مً طىىاث زمع وبِد والبيئت، الخىميت بحن الِالٛت

 ال٘ـل اطخدالت ؤٟد ُلى ٟما والبيئت الخىميت بحن اإلاخالشمت الِالٛت مىضخا "اإلاؼتٞر مظخٜبلىا"

 .بينهما

 ألامم ُٜدجه الرو والخىميت البيئت ماجمس في بؼهسة اإلاظخدامت الخىميت اهدؼس م٘هىم: 1992ضىة - 

يه اإلاخددة،  اليؼس ، الرو يدث الدو٤ ُلى الخِاون ُلى"زوى بُالن"الخ٢ىماث  ؤؿدزث ٗو

. ل٢ل دو٤ الِالم اٛخـادو همى جدٜيٝ في مى٘خذ، يظاهم هٌام اٛخـادو دولي إلٛامت والترووج

 Blueprintبِىىان ؤولهما ألازلس الاٛخـاد م٘هىم مسة بخٜديم  و٤  ٛاما ،ميؼىزان بؿداز جم ٟما

for a green Economy» «الخىميت الترابى بحنإلبساش  ألازلس لالٛخـاد ج٘ـيلي مسوى وهى 

ٚ  «The Green Economy»بِىىان والثاوي اإلاظخدامت، الخىميت ٗهمو الاٛخـاديت والبيئت  بلى جوس

 .ؤوطّ هواٚ مً والبيئت بحن الاٛخـاد الِالٛت

 ألاهداٖ بلْى بلى الظاُيت الؼهحرة، وجساحّ الجهىد اإلااليت ألاشمت الِالم ؤيً ػهد :2008 ضىة- 

 في الىٌس بُادة بلى والخ٢ىماث الدو٤  مً بالِديد ما ؤدي اإلاظخدامت، الخىميت وجدٜيٝ ؤلاهماثيت

ذل٣  وشجّ ٗؼلها، والاشدهاز التي ؤزبدذ بالثروة اإلاخِلٜت الخٜليديت والىماذج الاٛخـاديت اإلا٘اهيم

 اإلاساهس ما اًهس الٜسوب، اإلاظخٜبل في مـادٗتها يم١ً مساهس ًُ والبدث ُلى الدزاطت

تراٖ وبالخالي و جإزحراتها الوبيِيت   وؤهلٝ،الاي٢ىلىجي الىٌام اإلاىادي وجدهىز  الخٔيحر بمساهس الُا

 الظياطاث وكِذ ،2008ةطً ألازلس خى٤ الاٛخـاد ػاملت في هرا ؤلاهاز مبادزة البيئت بسهامج

. اطخدامت  ؤٟثر اٛخـادو همى لخدٜيٝ الِمل ومظازاث الِامت

 دةــــــــألامم اإلاخذ بسهامج بدازة إلاجلع ُؼس الخاديت الاطخثىاثيت الدوزة اوِٜاد جم :2010ضىة - 

 كمً البيئت ٛلايا إلاىاٛؼت ال٘سؿت ؤجاح ؤيً ،) بةهدوهيظيا الِالمي الىشازو  البيئي اإلاىخدي (للبيئت

 ؤن الدوزة وزلـذ ،اإلاىاكيّ ؤهمٞألازلس  الاٛخـاد مىكَى وبسش  ألاهساٖ، اإلاخِدد الىٌام
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 وػسها ،وبهـاٖ وهٌاٗت ٛىة ؤٟثر ُالمي اٛخـاد هدى الصخيذ الوسوٝ ألازلس هى الاٛخـاد

 (438-437، ؿ٘داث 2016ٛدام ، ) .اطخٜسازا ؤٟثر اٛخـاديت وؤطع إلزطاء ٛىاُد ؤطاطيا

 

ف1.1.2  :ألاخضز الاكحصاد  جعٍز

 مّ ييؼإ الرو الاٛخـاد"بإهه ألازلس الاٛخـاد (UNEP)للبيئت اإلاخددة ألامم بسهامج ُّسٖ

 حِسو٘ه ؤما البيئيت، اإلاساهس جس٘يم هسوٝ ًُ الاحخماُيت، ؤلاوظاوي والِدالت الىحىد جدظً

 اإلاىازد اطخسدام ٗيه ووخم ن،ال١سبى مً ؿٔحرة وظبت به جخىاحد الرو الاٛخـاد ٗهى البظيى

يٙ الدزل في الىمى ؤن ٟما" ب١٘اءة، اإلاس٘لت  والخاؿت الِامت الاطدثمازاث هسوٝ ًُ يإحي والخًى

 الخىَى زظازة وجمىّ والواٛت، اإلاىازد اطخسدام ٟ٘اءة جدُيم مّ والخلىر، ال١سبىن  الهبِازاث

زى٘س، ).لرل٣ اإلاىٌمت والدؼسيِاث الظياطاث بؿالح زال٤ مً بال يخدٜٝ ال وهرا البيىلىجي،

 (55 ، ؾ 2014

د  ا للبيئت اإلاخددة ألامم بسهامج اطخددر ٛو ً٘ا ا لالٛخـاد حِسو  الاٛخـاد"ألازلس بإهه  ُمليًّ

اهيت في جدظً ُىه ييخج الرو  بـىزة يٜلل خحن في الاحخماُيت، اإلاظاواة إلابدؤ وجدٜيٝ ؤلاوظان، ٗز

ت ذ في الِىايت مّ ؤلاي٢ىلىحيت، اإلاىازد هدزة مِدالث مً ووس٘م البيئيت، اإلاساهس مً ملخًى  الٛى

  (5 ، ؾ 2014الٜ٘ي، ) .الصح ؤلاي٢ىلىجي وخاالث البيئيت اإلاساهس مً بالخّد  ه٘ظه

 الواٛت :هي زثيظيت ٛواُاث طذ بلى يظدىد اٛخـاد" بإههKarl Burkart ُّسٗهٟما 

 وبدازة الثٜيلت، اإلاياه جدووس وبُادة اإلاياه، وبدازة الىٌي٘ت، الىٜل وطاثل ألازلس، البىاء ،اإلاخجددة

، وم٘هىم الاٛخـاد ألازلس (5،ؾ 2014الٜ٘ي، ) البؼسو  يًِ بالبِد حِسوٙ لم وهى ،"ألازاض ي

جدٜيٝ الخىميت اإلاظخدامت  اإلاظخدامت، بل يصود مً الٜىاُت بإن م٘هىم الخىميت يِىق ال يدل ؤو

لً يخدٜٝ بال باُخماد ١ٗسة الاٛخـاد ألازلس في ًل الدماز الرو لخٝ بالبيئت هديجت ُٜىد 

  (569 ، ؾ2017مسخاز، ) .الخىميت الظابٜت

 اإلاظخدامت، والخىميت والبيئت الاٛخـاد الترابى بحن حِصوص بلى حهدٖ ألازلس ٗاالٛخـاد

الخٔحراث  هديجت جدهىزها مً والخد البيئت ُلى للخ٘اي ٗاُلت اٛخـاديت طياطاث باُخماد

حر الٜ٘س آزاز مً هدى الخد والظعي بـىزة ُامت، والخياة الصخت تهدد باجذ التي اإلاىازيت  وجٗى

 .البديلت الواٛت مـادز باطخسدام اإلاِيؼت مً مظخىي  ألادوى الخد الِمل الالثٝ وجدٜيٝ
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  :ألاخضز الاكحصاد خصائص 2.1.2

ت هىاٞ  ،2017 ،مسخاز) :  ؤهمهاهرٟس ألازلس الاٛخـاد يخمحز بها الخـاثف مً مجمُى

 (568ؾ 

 مً زال٤ جيظحره لخدٜيٝ الخ٢امل  اإلاظخدامت الخىميت لخدٜيٝ وطيلت ألازلس الاٛخـاد

 ألابِاد البيئيت والاحخماُيت والاٛخـاديت والخٜىيت ؤلادازوت؛ :ألازبِتبحن ؤبِادها 

 ت بحن اإلاظاولياث مبادت جوبيٝ كسوزة هدى  الوىعي لالهخٜا٤ للدولت اإلاِىيت ألاحهصة اإلاؼتٟر

  ألازلس؛ الاٛخـاد

 ججازوت ؤو ػسون ُلى اإلاِىهت ؤو ٛيىد ل٘سق ٠ىطيلت ألازلس الاٛخـاد ؤال ُيظخسدم ييبغي 

  الخجازوت الدؼىهاث ألازلس الاٛخـاد ويِالج جس٘يٙ الديً،
ًا
اهاث مثال  بيئيا؛ اللازة ؤلُا

 لى اإلاىازد البؼسوت ٟ٘اءة ُلى ألازلس الاٛخـاد يجب ؤن يسج١ص  الاطتهالٞ ؤهمان ُو

 .وؤلاهخاج اإلاظخدام

 :  ومحطلباثهألاخضز  الاكحصاد إلى   ضباا الححىو 3.1.2

 :  هيؤطباب ؤهمها ألازلس الاٛخـاد مبادزة  لٌهىز :ألاخضز ضباا الححىو إلى الاكحصاد .  

 حِىد ؤطبابها بلى ٛيام ال١بحر، ال١ظاد مىر ماليت ؤشمت ؤطىء وحِد ،2008 ضىة املالُة ألاسمة 

 مً جمل١ه بما باإلاٜازهت ؤؿى٤ اإلاديىهيت حجم في باإلابالٔت اإلااليت اإلااطظاث الِديد مً

الخ٢ىماث  ديىن  ؤلاٛساق، ما هخج ُنها شوادة في جىطّ البىىٞ بلى باإلكاٗت مل١يت، ؤؿى٤ 

 مً بلدان الِديد في الٜ٘سو البوالت مِدالث وازج٘اَ الظياديت، الـىاديٝ ُلى وكٔىن

 .الِالم

 الظلّ ؤطِاز ازج٘اَ بظبب ألازحرة الظىىاث زال٤ خدتها اشدادث والتي :العاملي الغذاء  سمة 

ىد ٛواَ في ال١بحر والخىطّ ؤلاهخاج، ج٢اليٙ شوادة الٔراثيت ألاطاطيت هديجت الخيىو  الٛى

بلى ما  الِالم في الخٔريت وطىء الجَى لخوس اإلاِسكحن ألاشخاؾ ُدد ازجّ٘ لرل٣ وهديجت

  .شخف ملياز يٜازب

 ٗيه ؤلاوظان يخي الرو والبيىلىجي ال٘حزياجي الىٌام ذل٣ هي البيئت :البُئُة ألاضباا 

 .ومترابوت مخدازلت ُىاؿس ُلى حؼخمل مِٜدة ٠اهذ وان مخ٢امل ٠ل وهي ألازسي، وال٢اثىاث
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 وبهما البيئيت الٌىاهس جدليل في ٗدظب الوبيِيت الِلىم جسف حِد لم البيئت ٜٗلايا 

 في الخظاثس ج٢اليٙ واحخماُيت، وؤؿبدذ وجمىوليت اٛخـاديت ؤبِاد بلى ؤزر ججاوشتها

مظمى  جدذ جّٜ اليىمو اُخباز، مدل الـىاعي اليؼان الىاحمت ًُ الوبيِيت اإلاىازد

 اإلاىار والخلىر وحٔحر ألاوشون، هبٜت واطدى٘اذ الجىو  الٔالٖ بخلىر بدءا البيئت، الٜلايا

البيىلىجي  بسظازة الخىَى والاهتهاء الٔاباث، وجدهىز  وجصخسها ألازق البدسو، وجدهىز 

 (90، ؾ 2016ز٘از ، ) .الخوحرة الظامت والى٘اياث ال١يماووت واإلاسل٘اث

  : يخولب مظاز الخدى٤ هدى الاٛخـاد ألازلس ما يلي: ألاخضز الاكحصاد إلى الححىو  محطلبات. ا

 ؤلاهخاج  ؤهمان في الخدىالث لخد٘حز جـميمها وبُادة الخ٢ىميت الظياطاث مساحِت

 شوادة مّ السوٙ في الٜ٘س جس٘يٙ بهدٖ السو٘يت بالخىميت والاهخماموالاطدثماز،  والاطتهالٞ

 اإلاىازد؛

 جلىثها؛ ومىّ وجسػيدها اطخسدامها وكبى اإلاياه بٜواَ الاهخمام 

 ٕوبحساءاث الواٛت مجا٤ في اإلاظخدامت الاطدثمازاث ُلى الِمل ّ  الواٛت الىٌي٘ت؛ ٟ٘اءة ٗز

 ّ ألاٟثر  ؤلاهخاج ج١ىىلىحياث واُخماد الـىاُيت للخىميت ال١سبىن  مس٘لت اطتراجيجياث وك

 ؛الجديدة اإلاـاوّ في ٟ٘اءة

 زى٘س، ) .للبيئت وؿديٝ م٘يد هى بما واطدثمازها الـلبت البلديت الى٘اياث إلاؼ٢لت الخـدو

  (56، ؾ 2014

:  مفاهُم  ضاضُة حىو الحىمُة املطحدامة.2.2

ف1.2.2   :املطحدامة الحىمُة  جعٍز

ا اإلاظخدامت الخىميت اٟدظب مـولح  الهد، بسوذ لجىت جٜسوس ًهىز  بِد ٟبحرا ُاإلايا اهخمامًا

 ٛدزة ُلى اإلاظاومت دون  الخاليت جلبي الاخخياحاث التي الخىميت لها، بإجها حِسوٙ ؤو٤  الرو ؿاْ

 ؤن هرا حهدد بِدم اطخمسازوت الخىميت في اإلاظخٜبل، ٞوال غجلبيت خاحاتهم،  في اإلاٜبلت ألاحيا٤

 . اإلايؼىدوالاحخماعيٗالخ٘اي ُلى ٛاُدة اإلاىازد الوبيِيت يادو بلى جدٜيٝ  الخٜدم الاٛخـادو 

   (23 ، ؾ2013خظىهت ُبد الٔني، )
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والخىميت اإلاظخدامت جددر مً زال٤ بطتراجيجيت جخسر الخىاشن البيئي ٟمدىز كابى لها، 

ّ مِيؼت ألاٗساد مً زال٤ الىٌم الظياطيت والاٛخـاديت  الخىاشن الرو حهدٖ بلى ٗز

  (22 ،ؾ2000ههى الخويب، ) .والاحخماُيت والثٜاٗيت اإلاداٌٗت ُلى ج٢امل ؤلاهاز البيئي

الخىميت الهادٗت لخلبيت الاخخياحاث الاٛخـاديت : ومً هره الخِازوٙ حِٖس بإجها

والاحخماُيت والبيئيت لألحيا٤ الخاكسة والخ٘اي ُلى خٜىٚ ألاحيا٤ اإلاظخٜبليت باالطخسدام 

. الِٜالوي والسػيد للمىازد الوبيِيت والبيئيت والاٛخـاديت

 :خصائص الحىمُة املطحدامة 2.2.2

 :  ًُ زـاثف الخىميت اإلاظخدامت التي جخلخف ٗيما يلي1992لٜد ؤُلً ُام  

 وبهما مِدودة لظىىاث ٛليلت ؤماًٟ في مىؿى٤  بؼسو  لخٜدم حظعى ال اإلاولىبت بن الخىميت 

 البِيد؛ اإلاظخٜبل امخداد ُلى للبؼسوت حمِاء

  يِد البِد الصمني هى ألاطاض في الخىميت، وهي جىميت هىولت اإلادي حِخمد ُلى جٜديس

بم٢اهاث الخاكس، ووخم الخسويى لها  هى٤ ٗترة شمىيت مظخٜبليت يم١ً زاللها الخيبا 

 باإلاخٔحراث؛

  مً ؤولىواتها جلبيت الخاحاث ألاطاطيت واللسوزوت مً الٔراء واإلالبع والخِليم والخدماث

يت خياة البؼس اإلااديت والاحخماُيت، وجلّ جلبيت  الصخيت، و٠ل ما يخِلٝ بخدظحن هُى

 اخخياحاث ألاٗساد في اإلاٜام ألاو٤؛

  باجه جساعي الخ٘اي ُلى اإلاديى الخيىو في البيئت الوبيِيت طىاء ُىاؿسه ؤو مٟس

ألاطاطيت، وهي جىميت حؼترن ُدم اطخجزاٖ ٛاُدة اإلاىازد الوبيِيت في اإلاديى الخيىو 

   (50- 44، ؿ٘داث 1999الخىلي، ) .الخياةبما يلمً اطخمساز 

  :  بعاد الحىمُة املطحدامة3.2.2 

  (573، ؾ2017مسخاز، ) :جخمثل ؤبِاد الخىميت اإلاظخدامت ٗيما يلي

  ألامثل للمىازد زاؿت ٓحر والاطخسدام يِنى بدمايت الثرواث الوبيِيت :البُئيالبعد 

. اإلاخجددة

 باليظبت للدو٤ اإلاخٜدمت يخِلٝ بس٘م اطتهالٞ الواٛت، ؤما باليظبت :البعد الاكحصادي 

ّ مظخىي اإلاِيؼت  يٙ اإلاىازد مً ؤحل ٗز  .الٜ٘س مً والخدللدو٤ اإلاخسل٘ت ٗهى يِنى بخًى
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 مظخىي الظ٢اوي، وزّٗيؼحر بلى الظعي مً ؤحل اطخٜساز الىمى : البعد الاححماعي  

.  زاؿت في اإلاىاهٝ السو٘يتوالخِليميتالخدماث الصخيت 

 ُـس الـىاُاث الىٌي٘ت التي حِخمد  بمِني هٜل اإلاجخمّ بلى :يالبعد الحكىىلىج

وجيخج الخد ألادوى مً الٔاشاث اإلالىزت واللازة بوبٜت ألاوشون،  ج١ىىلىحيا ؿديٜت للبيئت،

ىد  والبدث ًُ مـادز الواٛت البديلت ٠اطخسدام الواٛت الؼمظيت واطدبدا٤ الٛى

 بال١هسباء في ُسباث الىٜل

 

 

: و هدافها مبادئ الحىمُة املطحدًمة 4. 2.2

 بن الِالٛت ألاطاطيت بحن الىمى والبيئت ؤدث بلى جدديد اإلابادت :مبادئ الحىمُة املطحدامة.  

 (30 ،ؾ 2007ٓىيم ، ): وهيالتي ٛام ُليها م٘هىم الخىميت اإلاظخدامت 

   ،اطخسدام ؤطلىب الىٌم في بُداد وجى٘ير زوى الخىميت اإلاظخديمت ٟؼسن ؤطاس ي 

وذل٣ الن البيئت ؤلاوظاهيت هي هٌام ٗسعي مً الىٌام ال١لي، ولهرا حِمل الخىميت 

يت بؼ٢ل يادو بلى جىاشن بيئت  اإلاظخدامت مً زال٤ هرا ألاطلىب بلى جدٜيٝ الىٌم الُ٘س

الاٛخـاديت والبيئيت : ألازق ُامت، بالخ٘اي ُلى خياة اإلاجخمِاث مً حميّ الىىاحي

 ؛دون وحىد جإزحراث طلبيت مخِاٟظت بحن هره الجىاهب، والاحخماُيت

  ًصوت التي جم١ حر ػ٢ل مىاطب مً ؤػ٢ا٤ الالمٟس  يخولب جدٜيٝ الخىميت اإلاظخدامت جٗى

ت في بُداد وجى٘ير  الهيئاث السطميت والؼِبيت وألاهليت والظ٢ان بؼ٢ل ُام مً اإلاؼاٟز

ت الؼِبيت)زووها ومخابِت   (.اإلاؼاٟز

 حظعى الخىميت اإلاظخدامت مً زال٤ آلياتها ومدخىاها بلى جدٜيٝ : هداف الحىمُة املطحدامة. ا

 :فيحملت مً ألاهداٖ جخمثل ؤهمها 

  حز ُلى الِالٛاث بحن وؼاهاث الظ٢ان يت خياة ؤٗلل للظ٢ان مً زال٤ التٟر جدٜيٝ هُى

والبيئت، والخِامل مّ الىٌم الوبيِيت ومدخىاها ُلى ؤطاض خياة ؤلاوظان وج٢ىوً ُالٛت 

ج٢امل واوسجام؛ 

    الاطخٔال٤ والاطخسدام الِٜالوي للمىازد اإلاددودة دون اطخجزاٗها ؤو جدمحرها؛
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  يخه بإهميت الخٜىياث اإلاسخل٘ت في اإلاجا٤ زبى الخ١ىىلىحيا الخديثت بإهداٖ اإلاجخمّ وجُى

يت خياجه، دون ؤن يادو ذل٣ بلى مساهس   بيئيت طالبت،  وآزازالخىمىو، لخدظحن هُى

وبيجاد خلى٤ مىاطبت لها؛ 

   جدٜيٝ همى اٛخـادو جٜني يداٍٗ ُلى السؤطما٤ الوبيعي الرو يؼمل اإلاىازد الوبيِيت

والبيئيت بخوىوس اإلااطظاث والبني الخدخيت، وؤلادازة اإلاالثمت للمساهس والخٜلباث، لخإٟيد 

  (28 ، ؾ2007ٓىيم ،) .جٜاطم الثرواث بحن ألاحيا٤ اإلاخِاٛبت وفي الجيل ه٘ظه

 

رهاهات الاكحصاد ألاخضز مً احل ثىمُة مطحدامة في الجشائز  .3

الاٛخـاد ألازلس ههج مبني ُلى دمج الظياطاث الاٛخـاديت ال٢ليت وألاهداٖ 

الاحخماُيت والبيئيت لهره الظياطاث، والجصاثس حظعى ُلى ٓساز باقي دو٤ الِالم بلى الاهخٜا٤ 

لٜدزجه ُلى جدٜيٝ ؤهداٖ الخىميت اإلاظخدامت وزلٝ ٗسؾ  الخدزوجي هدى الاٛخـاد ألازلس

 .الؼٔل الخلساء، ودُم الىمى الاٛخـادو

 : الجهىد الىطىُة لحبني مطار الاكحصاد ألاخضز 1.3

:  الطاكة  مجاو1.1.3

الواٛاث اإلاخجددة هي هاٛاث مظخمدة مً اإلاـادز الوبيِيت ٠الؼمع والسواح واإلاياه 

 ألامثل للواٛاث الاخ٘ىزوت، باُخبازها ٤، البدو(7،ؾ2002دالي،)وألامواز وخسازة حٖى ألازق

حر ٛابلت للىلىب، ال ييخج ُنها جلىر بيئي،  سة في الوبيِت ٓو مـادز هاٛىوت هٌي٘ت ومخٗى

والجصاثس مهدث لديىامي١يت الواٛت الخلساء بةهالٚ بسامج همىخت مً بينها البرهامج الىهني 

 بلى 2015، لل٘ترة مً (17 ،ؾ 2018لخظحن،) لخوىوس الواٛاث اإلاخجددة والِ٘اليت الواٛىوت

 .2030ٓايت 

ع الطاكات املحجددة في الجشائز للفترة :1الجدوو  ( 2030-2015)  هم مشاَر

 

املجمىع  2030-2021الفترة   2020-2015الفترة   (مُغاواط )الىحدة 

 5010 4000 1010الواٛت السواخيت 

 2000 2000- ال١هسوكىثيت  الواٛت

 400 250 150دمج ال١خلت الخيىوت 
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اإلاؼتٞر  الخىليد

للواٛت 

360 640 1000 

 الخسازوت الواٛت

الازكيت 

05 10 15 

 13575 10575 300الواٛت الؼمظيت 

 

(www.energy.gov.dz /,2016, p11)Source : 

 

 

ّ مً هرا البرهامج ج٢ىوً مىازد هاٛىوت مخجددة بدىالي   ؤلٙ مئاوان إلهخاج 22يخٛى

 بلى 2011طىت %2ال١هسباء، ٗاالطتهالٞ الىهني لل١هسباء مً خـت الواٛاث اإلاخجددة اهخٜل مً 

ّ ازج٘اُها بلى 2015ُام % 5 الامم اإلاخددة، ) 2030طىت % 40 و 2020لظىت % 14، ووخٛى

الخياة، وكِذ هره  الخدخيت، وجوىوس حىدة والبييت الخدماث  لخدظحن،(9، ؾ2016

الظياطاث اإلاخِلٜت بخوىوس الواٛاث اإلاخجددة كمً اهس ٛاهىهيت وهـىؾ جىٌيميت، زــذ 

لها الخ٢ىمت ؤولىوت البدث والخ٢ىوً الِلمي لخجِل هرا الٜواَ خاٗصا خٜيٜيا، مً زال٤ بوؼاء 

ص جوىوس الواٛاث اإلاخجدد: مساٟص البدث الِلمي ، وخدة جوىوس مِداث الواٛت (CDER)مٟس

،وخدة ألابدار في مجا٤ (URQER) ، وخدة ألابدار الخوبيٜيت اإلاخجددة (UDES)الؼمظيت

 .، اإلاِهد الجصاثسو للواٛاث اإلاخجددة(URERMS)الواٛت اإلاخجددة في ألازاض ي الصخساووت 

  .(45، ؾ2017 ،بسو١ت)

الطاكة املىلدة املىكع اضم املشزوع 

( NEAL ( مئاوان 150خاطـــي السمل  للسواح SPP1مؼسوَ 

 (طىهلٔاش) مئاوان 102دزاز ؤمصزُت ٠ابحرجحن للسواح ٛيد الاهجاش 

 مئاوان 5-  لألزقالواٛت الخسازوت 

 مئاوان 20زيؼلت مؼسوَ زيؼلت للسواح 

صة SPP2مؼسوَ  مئاوان 80اإلأحر للواٛت الؼمظيت اإلاٟس
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ع املىجشة : 2الجدوو   الاهجاس للطاكات املحجددة في الجشائز وكُد هم املشاَر

ص ) :املصدر  (3، ؾRCREE ، 2012  للواٛت اإلاخجددة و ٟ٘اءة الواٛتؤلاٛليمياإلاٟس

  :املُاه  2.1.3  

التزود باإلاياه الـالخت للؼسب مً ؤهم جددياث الخىميت اإلاظخدامت وحصء ؤولي مً 

الظياطت الِامت، وجـىٙ الجصاثس كمً الدو٤ ألاٟثر ٜٗسا في الِالم مً خيث ؤلام٢اهياث 

لل٘سد في /3م1000اإلااثيت، جسجب جدذ الخد ألادوى للىدزة اإلااثيت التي يدددها البى٣ الدولي ب 

زامج في ب ُدة، لرل٣ الخ٢ىمت اهخمذ بهرا الٜواَ بوسح (49، ؾ2016بً خميدة، )الظىت 

 ملياز 27)ملياز ديىاز2000 ٓالٖ ماليزــذبهاز خمايت البيئت، واإلاداٌٗت ُلى ألامً اإلااجي، و

 باإلاياه الـالخت للؼسب وػب٢اث نالخمىو  لٜواَ اإلااء والخوهحر، وبُادة جإهيل ػب٢اث(دوالز

 وزبى الظ٢ان بالؼب١ت الِمىميت للماء الؼسوب والؼب١ت الِمىميت للخوهحر، ،ؿٖس اإلاياه

 طىىوا طىت 3 ملياز م1.2 مدوت حديدة للخوهحر، م١ىذ مً بلْى ٛدزة جوهحر ب239هجاشبة

، (7، ؾ2016الامم اإلاخددة،) 2010 طىىوا طىت 3مليىن م750 و660، مٜابل مابحن 2014

 مدوت للخوهحر في هىز الاهجاش في بهاز الخِاون بحن 69وهىاٞ مؼازيّ ؤزسي في ألاٗٝ بِدد 

الاجداد ألاوزوبي والجصاثس و ُمال باج٘اٛيت بسػلىهت التي جىف ُلى بشالت جـسو٘اث مياه الـٖس 

 .الـخي في البدس بهدٖ خٍ٘ الصخت و البيئت

 (2015-1999 )والحطهيرثطىر اهجاسات املاء : 3الجدوو 

 مئاوان 70وِمت  وِمت 3SPP مؼسوَ

 مئاوان 70خاس ي السمل  4SPPمؼسوَ 

 مئاوان 150الِىود مؼسوَ الِىود 



 
املطحدامة مع إلاشارة إلى الجشائز   الاكحصاد ألاخضز مطار لححلُم الحىمُة    " ًمُىة        يرداص مطعىدة، عــات     

 "-والححدًات الفزص                                                                -

104 

 

 
 (8، ؾ2016 ،ألامم اإلاخددة، اللجىت الاٛخـاديت إلٗسوٜيا، م١خب ػما٤ بٗسوٜيا ):املصدر

 وجدهىز  لم جدظم باالهخٌام مما ؤدي بلى جأ٠ل التربت والاهجاشاثبال ؤن هره الخدزالث 

. في الجصاثس زاؿت  وؤزسث هره اإلاؼا٠ل ُلى بهخاحيت اإلاداؿيلوالخملحألازاض ي وجلىر اإلااء 

 : الشراعة املطحدامة 3.1.3

حِخبر الصزاُت حصء ال يخجصؤ مً الخىميت اإلاظخدامت، وهي الصزاُت التي جداٍٗ ُلى اإلاىازد 

الوبيِيت وجدميها باإلدازة الِ٘الت والاطخسدام الِٜالوي لها، والظياطت الصزاُيت في الجصاثس 

ج٘خٜس للخىحه الخ٢املي لخِصوص الخوىز وجس٘يٙ خدة الٜ٘س زاؿت في اإلاىاهٝ السو٘يت، بظبب 

البييت اإلااطظاجيت والخىٌيميت الهصولت والخدماث ؤلازػاديت اإلاىِدمت، وهمؽ ؿٔاز ال٘الخحن 

هم في   ووُٛى

 

الديىن، بلى حاهب جدهىز ألازاض ي الصزاُيت بِ٘ل ُىامل الاهجساٖ واطخجزاٖ التربت والخىطّ 

. الِمساوي وكِٙ البدىر في مجا٤ الصزاُت

مً %3.5ٜٗواَ الصزاُت في الجصاثس يِاوي مً مددوديت اإلاظاخاث ال٘الخيت التي ال جخجاوش 

 مً اإلاياه الوبيِيت 3ملياز م3.94 ؤزاض ي مسووت، وحظتهل٣ ؤٟثر مً %2.6اؤلاحماليت، مىهاإلاظاخت 

سة، ويؼٔل خاليا في ٛواَ ال٘الخت خىالي  مً اليد % 8.7 مليىن شخف، ما يمثل 1.2اإلاخٗى

 مليىن داثمىن 1.9، منهم 2013 مليىن ُامل طىت 2.5الِاملت في البالد، بِدما ٠ان ُيؼٔل 

 (.2017ال١دا٤،) والباقي ُمالت مىطميت

  : كطاع الىلل واملىاصالت4.1.3
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ديم ال١٘اءة، وهى مظاو٤ ًُ اهبِازاث  ٛواَ الىٜل في الجصاثس مظتهل٣ ٟبحر للواٛت ُو

ٓاش زاوي ؤٟظيد الىيتروححن بلى حاهب ملىزاث  %57.7و(CO2)لـ % 22الٔاشاث اإلالىزت بيظبت 

ٓاشوت ؤزسي، جدظبب في الاخخباض الخسازو وؤهم ؤطبابها هى الخمدد الِمساوي والصوادة اإلاظخمسة 

ثرة ُدد الظيازاث الٜديمت، ٓحر ؤن الخ٢ىمت هديجت  ىد ٟو يت الٛى را زداءة هُى باث، ٟو لِدد اإلاٟس

لرل٣ ٛامذ بىكّ ُدة زوى و اطتراجيجياث ٛواُيت لخىميت الٜواَ باهجاش الِديد مً 

اإلاؼازيّ ؤٟثر ٟ٘اءة و ِٗاليت و ؤؿبدذ ػب١ت الوٚس الجصاثسوت مً ؤٟبر الؼب٢اث ألاٟثر ٟثاٗت 

، وهي في جوىز مظخمس ب٘لل 112 696في الٜازة ؤلاٗسوٜيت، يٜدز هىلها ب   ٠لم مً الوٚس

اث الظسيِت هرٟس منها : بسهامج جدديث الوٛس

  ٕ٠لم، وؤلاهالٚ الٜادم إلاؼسوَ اهجاش 1 216بهجاش الوسوٝ الظياز ػٚس ٓسب الرو يبل 

 ٠لم؛ 1020الوسوٝ الظياز للهلاب الِليا بوى٤ 

  200 ٠لم، هره الؼب١ت مجهصة ب  ؤٟثر مً 2.150ػب١ت الظ٣١ الخديديت جٜدز ب 

 ط٣١ 305 ٠لم ط٣١ م١هسبت، 299: مدوت حٔوي زاؿت ػما٤ البالد، منها

  ٠لم مً الظ٣١ الخديديت 3000 ط٣١ كيٜت ٟما جم بهجاش 1 085مصدوحت، 

  ٠لم في هىز الاهجاش؛1000  ٟهسبت ومؼسوَ

  ( مليىن ؤوزو600) ملياز ديىاز 60ؤما ٛواَ الىٜل الجىو جم به٘اٚ محزاهيت جٜدز ب 

 باُخبازه وطيلت خٜيٜيت 2017-2013لخجديد ؤطوى٤ الجىوت الجصاثسوت زال٤ ال٘ترة 

لالهدماج ُلى الـِيديً ؤلاٛليمي والدولي، شوادة بلى مترو الجصاثس الِاؿمت 

  ؤهلٜذ 2014-2010 مدواث، و في بهاز اإلاسوى الخماس ي 10 ٠لم و 9الرو بلٕ  هىله 

جدديث ٛواَ الىٜل الجماعي و الىٜل الخلسو  ما بحن والجصاثس مسوى ؤزس لخىميت 

جسامىاو الجصاثس، جسامىاو ٛظىويىت و جسامىاو  وهسان ؤهى٤ : اإلادن ُبر الظ٣١ الخديديت

 ٠لم، ٟما طيخم حِصوص الِديد مً اإلادن  الجصاثسوت 48جسامىاو في الىهً ُلى مظاٗت 

الى٠الت  ) بالترامىو منها طيدو بلِباض، باجىت، وزٛلت، مظخٔاهم، ُىابت، طويٙ مظخٜبال

. (2018الىهىيت لخوىوس الاطدثماز، 

  :إدارة الىفاًات الصلبة 5.1.3

م مً  يدظم هرا الٜواَ بالخسلٙ وكِٙ الاطدثمازاث للخسلف مً الى٘اياث بالٓس

التزايد اإلاثحر للٜلٝ للى٘اياث في الجصاثس هديجت الخىطّ في ألاوؼوت الـىاُيت والاٛخـاديت، ما 
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جولب مً الظلواث بر٤ حهىد ووكّ زوى واطتراجيجياث مخ٢املت إلدازة الى٘اياث الـلبت 

: باُخبازها وطاثل جوىوس الاٛخـاد ألازلس مً زال٤

  اث الِؼىاثيت التي ٗاٛذ صث في البدايت ُلى بشالت اإلا٘ٓس ُمليت جثمحن الى٘اياث التي جٟس

ت، باطدبدالها بمساٟص للسدم الخٜني لخىٌيٙ 3000 ُلى اإلاظخىي الىهني 2013طىت   م٘ٓس

د جم اهجاش  ص للسدم الخٜني مً بينها 112اإلادن، ٛو صا دزل خحز الخدمت65مٟس .  مٟس

  ًمنها %60جىحيه مظدثمسوً الطدثمازاتهم بلى مجا٤ جدووس الى٘اياث ُلى اُخباز ؤن ؤٟثر م

 مليىن هً هي مدصون للمىاد ألاوليت اإلاظخِملت في ؿىاُاتهم ٛابلت 13.5واإلاٜدزة ب 

للواٛاث اإلاخجددة الٜاثم ُلى جدووس "ادياالٞ الجصاثس"للخدووس، واهجاش همىذج زوت 

سشها لخدىولها بلى اإلاـاوّ اإلاسخـت  ه٘اياث الخؼب والخديد والبالطدي٣، وال٢ازجىن ٗو

  (47-46، الـ٘داث 2017بسو١ت، ) .لسط٢لتها

  :وإلاضكان العمزان 6.1.3

 65)في بهاز جىميت الٜواَ الِمساوي جم بهالٚ بسهامج الاطدثماز الِمىمي في ٛواَ البىاء

، بالؼساٟت 2019 مليىن وخدة ط١ىيت حديدة في ؤٗٝ طىت 1.6، الهادٖ بلى اهجاش (ملياز دوالز

بحن الؼس٠اث الىهىيت والدوليت مّ بدماج الخ١ىىلىحياث الجديدة للبىاء، واخترام اإلاِايحر البيئيت 

 ٓحر ؤن ذل٣ ال يى٘ي ،(12، ؾ2016الامم اإلاخددة، ) الىهىيت، وكمان هٜل اإلاِاٖز واإلاهازاث 

وحىد ؤهمان ٗىكىوت مً الخمدد الِمساوي اإلاتزايد واطخٔال٤ ألازاض ي، هديجت ازج٘اَ ج٢اليٙ 

البىاء وؤطِاز ألازاض ي، ولدظهيل الخدى٤ بلى مدن و ُمازاث زلساء  جداٍٗ ُلى اإلاياه و جٜلل 

مً اطتهالٞ الواٛت، ييبغي اجساذ جدابحر ؿازمت لخجىب الاٟخٌاي والاشدخام في اإلادن وجلىر 

الهىاء وبجباَ مىهجيت حديدة في جسويى اإلادن وبدازتها الخىٌيميت مبييت ُلى ؤطاض مبادت 

زلٝ مىاؿب ػٔل و )الخـميم الخلسو اإلاظخدام بيئيا، ولها ؤبِاد اٛخـاديت واحخماُيت 

. (بوؼاء ؿىاُاث حديدة

: ت إلاهمائُة في الجشائز لالهحلاو هحى الاكحصاد ألاخضزالححدًا. 2.3

بن الاهخٜا٤ بلى الاٛخـاد ألازلس في الجصاثس يِٖس جٜدما جدزوجيا مّ الظىىاث ألازحرة، 

اث جدى٤ دون جدٜيٝ الىخاثج اإلاإمىلت ؤهمهاؤٓحر   :هه يـودم بخددياث ومِٛى

  الاطخسدام ٓحر اإلاظخدام والٔحر الِٜالوي للمىازد الوبيِيت والواٛت باُخباز الاٛخـاد

 الىهني اٛخـاد زيعي؛



  والبِئةمجلـة الاكحصاد  113- 93ص ، (2019 )02: العـــدد / 02 :املجلد

 

107 

 

 مِدالث البوالت زاؿت الؼبابيت، جدوي : جدوي اإلااػساث ال٢ليت لالٛخـاد الىهني

 اإلادازيل، الخطخم؛

  ىياء والٜ٘ساء  السحا٤ وبحنالخ٘اوث في جىشيّ اإلادازيل واحظاَ ال٘جىة الاحخماُيت بحن ألٓا

ر  ا بحن اإلاىاهٝ الخلسوت واإلاىاهٝ السو٘يت؛واليظاء، ٟو

  الخىطّ الِمساوي الِؼىاجي وما يىجم ُىه مً زداءة ًسوٖ الظ١ً والاٟخٌاي الظ١ني

دم ٟ٘اءة الىٜل الِام؛  ُو

  التربت وجدىول واهجساٖمددوديت ألازاض ي الصزاُيت وما حِاهيه هره ألازحرة مً الخصخس 

 .حصء منها بلى ؤٓساق ٓحر ٗالخيت ما ييخج ُىه تهديد ألامً الٔراجي وهدزة اإلاياه

  جصايد الاهبِازاث الٔاشوت الىاحمت ًُ اختراٚ الواٛاث الاخ٘ىزوت ومسخلٙ ألاوؼوت

 الـىاُيت زاؿت في ال٘لاءاث الخلسوت؛

  يت والخ٢ىوًكِٙ البدث  في اإلاجاالث البيئيت الهادٗت بلى النهىق بالتربيت البيئيت والخُى

ما٤ البدث دم ج١يي٘ها ُ  . ُو

 : إضتراثُجُة الجشائز في ثبني الاكحصاد ألاخضز 3.3

  :ألاخضز املبادرات الىطىُة للححىو لالكحصاد 1.3.3

: مً ؤهم مبادزاث الجصاثس للخدى٤ هدى الاٛخـاد ألازلس

 وؤلاٛليميت الدوليت الاج٘اٛياث مً الِديد ُلى  ؿادٛذ الجصاثس:املصادكة على املعاهدات - ؤ

وؤهم هره  الاطخٜال٤، طىىاث ؤولى مىر ، وجبني الاٛخـاد ألازلسالبيئت بدمايت ةحِلٝالم والجهىوت

 (84-83، الـ٘داث 2014مصوىد،  ):ما يليالاج٘اٛياث 

 ألاخضز والاكحصاد لحماًة البِىة والدولُةكائمة الاثفاكُات الىطىُة : 4الجدوو 

 

الاثفاكُة الطىة 

. البدس مياه جلىر م٢اٗدت خى٤  الدوليت الاج٘اٛيت - 1963

 .والوبيعي والثٜافي الِالمي الترار بدمايت الخاؿت الاج٘اٛيت -  1973

1974  

 

ٚ  بإخدار اإلاخِلٜت الدوليت الاج٘اٛيت -  ًُ اإلاترجبت ألاكساز ًُ للخِىوم دولي ؿىدو

اإلادسوٛاث  بظبب الخلىر
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 .الخلىر مً اإلاخىطى ألابيم البدس بدمايت الخاؿت الاج٘اٛيت بملاء  1980

1981  

 

 زمي ًُ الىاش ئ الخلىر مً اإلاخىطى ألابيم البدس بدمايت الخاؾ البروجى٠ى٤  بملاء

 .الواثساثو الظً٘ مً الى٘اياث

1982  

 

 مٜاومت الصخٙ مجا٤ في ؤٗسوٜيا ػما٤ دو٤  بحن الخِاون  بسوجى٠ى٤  ُلى اإلاـادٛت-  

 .الصخساوو 

 مالجئ والتي حِخبر الدوليت ألاهميت ذاث السهبت باإلاىاهٝ اإلاخِلٜت الدوليت الاج٘اٛيت- 

.  الوبيِيت اإلاىازدو الوبيِت ُلى اإلاداٌٗت خى٤  ؤلاٗسوٜيت  والاج٘اٛيت البريت للويىز 

. (ٗييىا اج٘اٛيت) ألاوشون  هبٜت لخمايت الدوليت الاج٘اٛيت-  1992

 .لوبٜت ألاوشون  اإلاظدى٘رة اإلاىاد  بؼإنMONTREAL  بسوجى٠ى٤  بلى الاهلمام  -

اإلاظخدامت  الخىميتو البيئت لخمايت ؤإلأازبي اإلايثاٚ ُلى اإلاـادٛت- 

 .اإلاىار حٔحر بؼإن ؤلاهازوت اإلاخددة ألامم اج٘اٛيت ُلى اإلاـادٛت-  1993

البيىلىجي  الخىَى بؼإن الدوليت الاج٘اٛيت-  1995

 الخسلفو الخوحرة الى٘اياث هٜل في بالخد١م الخاؿت الدوليت الاج٘اٛيت بلى الاهلمام-   1998

 .منها

1998  

 

 .الىباجاث لخمايت ةألاوز ومخىطوي اإلاىٌمت في الاهسسان- 

ت بمساٛبت الخاؿت (BALES) اج٘اٛيت بلى الاهلمام -   الخوحرة الى٘اياث خٟس

 .اطدئـالهاو

 .ألاوشون  بوبٜت  اإلاخِلMONTREALٝ بسوجى٠ى٤  الخاؾ الخِديل ُلى اإلاـادٛت -  1999

 .ألاهلىويت الخىهت ؤطماٞ بدمايت الخاؿت الدوليت الاج٘اٛيت ُلى اإلاـادٛت-  2000

 جدويمو لألشخاؾ اإلالادة ألالٔام اطخِما٤ إلاىّ الدوليت الاج٘اٛيت ُلى اإلاـادٛت- 

 .مسصوجها

 .الىباجاث لخمايت ُاإلايت مىٌمت ييؼإ الرو الاج٘اٚ ُلى اإلاـادٗت- 

 .البيىلىحيت ألاطلخت جسصوًو ؿىاُت إلاىّ الدوليت الاج٘اٛيت ُلى اإلاـادٛت- 

يّ-  2002  .الىىووت الخجازب إلاىّ الدوليت اإلاِاهدة ُلى الخٛى

٘اّٛيت - 2015
ّ
 ومـس، الجصاثس بحن البيئت مجا٤ في الخِاون  اج

٘اّٛيت -
ّ
. اإلاظخدامت والخىميت البيئت خمايت خى٤  ٗسوظا مّ حِاون  اج
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خماد ُلى بُدادمً : املصدر  (84-83، ؿ٘داث 2014ؤخمد مصوىد،  ): الباخثحن بااُل

  (164، ؾ2015طبّ، ) :ؤهمها: الجباًة البُئُة - ا

 اء :البِئة على الخطيرة  و امللىجة ألاوشطة على الزضم  ألاوؼوت مجمَى هى السطم هرا ُو

 جم، الخـييٙ مسخل٘ت ماطظاث هٖس مً جمازض التي الخجازوت والخدماجيت،و الـىاُيت

 .1992 لظىت  اإلااليت ٛاهىن  بمىحب السطم هرا جإطيع

 ة املىارد جطُير حباًة ُّ  بؼدة، هديجت البيئي الخلّىر حِاوي الجصاثس مً :املائي والحلّىث املائ

وطىء  ُددها، الظدود، واهس٘اق جسصوً للؼسب، كِٙ ٛدزة الـالخت هدزة اإلاياه

سق الٜواَ، بهرا لالزجٜاء وهىّيت ُدة ماّطظاث بةوؼاء ما ؤدي بالخ٢ىمت الدظيحر،  ٗو

بجاوة الخ٘اي ُلى ٟميت اإلاىازد اإلااثيت، بجاوة اإلاداٌٗت ُلى حىدة : الِديد مً السطىم

اإلاياه، السطم ُلى اطخٔال٤ مياه آلاباز، السطم الخ١ميلي ُلى اإلاياه اإلاظخِملت ذاث اإلاـدز 

 .الـىاعي

 صخّيت او٢ِاطاث ُىه يىجّس  الخلّىر ؤهىاَ ؤزوس مً وهى: الجّىي  الحلّىث جطُير حباًة 

 الاخخباض ًاهسة في وحظّببه الاحخماُّيت، ج٢الي٘ه وازج٘اَ ؤلاوظان، ُلى مباػسة زوحرة

ىد، ُلى البتروليت، السطموحؼمل السطم ُلى اإلاىخجاث  الخسازو،  الخ١ميلي  السطمالٛى

 ُلى اإلاىخجاث الخبٔيت، ٛظيمت الـىاعي، السطم اإلاـدز ذو الجىو  الخلىر ُلى

 . (الظيازاث

  اإلالّىزت ألاوؼوت ُلى زطم وهى الجصاثس، في بيئي زطم ؤّو٤  يِد :الىفاًاتحباًة جطُير 

 في بالخلّىر ازجباهه مً ؤٟثر اإلالّىزت با وؼوت ألاولى بالدزحت يسجبى البيئت، ُلى والخوحرة

 الِبء وجس٘يٙ الخلّىر هرا إلاىاحهت ؤزسي  وزطىم كساثب جإطيع ما ؤدي بلى ذاجه، خّد 

 .الِمىمّيت الخصوىت ٠اهل ُلى

 بيئّيت كساثب اطم ُليها يولٝ الخإطيع لم وهي حبايت خديثت: امللّىجة املىحجات حباًة 

ف والخظاب ُليها اإلا٘سوكت اإلاادة هبيِت وبهما ؿسوذ، بؼ٢ل ـّ  حِلها لخدـيلها، اإلاس

 اإلاـّىِت ؤو/و اإلاظخىزدة البالطدي١ّيت ألاٟياض ُلى السطم ).البيئّيت الجبايت كمً جـّىٙ

اهّيت ألاهس ُلى السطم، مدليا
ّ
 .(والصخىم الصوىث ُلى الجديدة، السطم اإلاو

  :املطحدامة آفاق الاكحصاد ألاخضز في الجشائز لححلُم الحىمُة .3.4
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 وبدماج جمل٣ الجصاثس ؤٟبر ؤلام٢اهياث الخٜىيت للواٛاث اإلاخجددة والىٌي٘ت ُاإلايا،

الواٛاث اإلاخجددة في مصوج الواٛاث الىهىيت يمثل بطتراجيجيت وهىيت للبيئت والخىميت 

حظاهم في جم١حن الجصاثس مً جىىيّ اإلاظخدامت، وؿميم الظياطاث الواٛىوت والاٛخـاديت، 

خماد ال١بحرة ُلى الى٘ى والواٛاث اإلالىزت خيث بدؤث الخ٢ىمت في ، اٛخـادها وبجهاء خالت الُا

اطخٔال٤ هره ؤلام٢اهياث بمصود مً الجديت، زاؿت مّ الاطتهالٞ الواٛىو اإلاتزايد، ٗلال ًُ 

ىد الخٜليدو، وحرب  س هاٛاث ُاملت ػابت واشدياد الىعي لخ٘م ج٢اليٙ خٚس الٛى جٗى

امذ الخ٢ىمت بوسح  الِديد مً الخوى و  الاطدثماز في  الواٛت الؼمظيت اإلادلي و ألاحىبي، ٛو

: البرامج مظذ الِديد مً الٜواُاث

  مً زال٤ جوىوس الواٛت الؼمظيت 2030-2011البرهامج الىهني للواٛاث اإلاخجددة 

، (جثمحن اطخِادة الى٘اياث)وهاٛت السواح ُلى هواٚ واطّ، وبدزا٤ ٗسوَ ال١خلت الخيىوت 

الواٛت الخسازوت وألازكيت، وجوىوس الواٛت الؼمظيت الخسازوت بخ٢ل٘ت بحماليت جٜدز 

ملياز دوالز، خيث جٜدز طِت هرا البرهامج لخلبيت اخخياحاث الظىٚ 100-80بدىالي 

مئاوان مىه 4500 مئاوان، وجدٜيٝ 22 000 ب 2030-2015الىهىيت زال٤ ال٘ترة 

 لخـت الواٛاث اإلاخجددة 2030، ما يظمذ بخدٜيٝ آٗاٚ 2020بدلى٤ ُام 

ّ مً مِد٤ بدماج الـىاُت 27بيظبت  ٪ مً الخـيلت الىهىيت إلهخاج ال١هسباء، والٗس

 ؤلٙ مىـب ػٔل 200، وزلٝ هدى (2030لظىت % 80 و2020لظىت %50)اإلادليت 

  (9، ؾ2016الامم اإلاخددة، ) .مباػس و ٓحر مباػس

  والخ١ييٙ، واإلاسوى الىهني للمىار 2030-2010اإلاسوى الىهني لتهيئت ؤلاٛليم 

 الرو يىلي 2019-2015مسوى الاطدثماز الجديد ، و2050-2015للخٔحراث اإلاىازيت 

ّ مً اهخاحيت الٜواَ الـىاعي زازج  اهميت للنهىق باالطدثماز وزلٝ الؼس٠اث والٗس

 اإلادسوٛاث ؛

         الهجاش  (2019-2015)لى ٛواَ الظ١ً مً زال٤ بسهامج الاطدثماز الِمىميبباالكاٗت

 ؛2019مليىن ط١ً حديد اٗٝ 1.6

         2020-2015اإلاسوى الجديد لخىميت وؼاهاث الـيد البدسو و جسبيت الاخياء اإلااثيت 

الامم اإلاخددة، ) طىىوا/ الٙ ه200ًلى ملاُ٘ت الاهخاج الظم٢ي الىهني بالسامي 

 ، وحصجيّ الؼس٠اث الخديثت و حِصوص الخ٢ىوً في هرا الٜواَ؛(12،ؾ2016
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        بسهامج ووكّ إلدماج جســاث في ٗسوَ الاٛخـاد ألازلس، وج٢ىونيجبني هٌام حِليمي 

 .اإلاجا٤وهني للبدىر في هرا 

        ًم ّ البرهامج الىهني للخدبحر اإلاىدمج للى٘اياث الخلسوت الظاعي بلى جٜليف بهخاحها والٗس

 ؛2020آٗاٚ % 70جدووس الى٘اياث ليظبت 

  ،وهىاٞوماشا٤ يخم اهجاش طياطاث ٛواُيت في مجاالث التربيت البيئيت واإلاىازد الواٛيت 

ب ٠ال٘الخت البيىلىحيت والِلىوت والظياخت  ٛواُاث ؤزسي ماشالذ مخإزسة ًُ الٟس

. البيئيت

 ثحلُل الىحائج. 4

صث وؤن ؤلاؿالخاث واإلابادزاث  الاٛخـاد ألازلس في الجصاثس،زهاهاث ُلى ببساش الدزاطت  جٟس

را حهىد الاٛخـادو،التي ؤٛستها الخ٢ىمت لخِصوص الخىىيّ   لم جاحي زمازها ُلى الىدى اإلاولىب، ٟو

س ُلى  س ٗيها، ٗالجصاثس جخٗى الخ٢ىوً والبدث والابخ٢از ماشالذ مخإزسة لِدم ٟ٘ايت الِسق اإلاخٗى

 ٛواَ الاٛخـاد ألازلس التي بةم٢اجها اإلاظاهمت في زلٝ ٗسؾ جسف حدا ومهمتبم٢اهياث هاثلت 

مِسوٗت ؤجها ماشالذ ٓحر  اإلاظخىي اإلاِيص ي ٓحر وجدظحنُمل زلساء وجدٜيٝ جىميت مظخديمت 

  .لدي الجميّ

خاثمة . 5

 لخدٜيٝ ألازلس ال يمثل بديال للخىميت اإلاظخدامت وبهما يِخبر الظبيل الخظً بن الاٛخـاد

 الاحخماُيت الِدالت حِصوص طاهمتها فيلموالبيئيت،  الاٛخـاديت، والاحخماُيت ؤبِادها بحن الخ٢امل

اثٙ اطخددارو البيئيت، الجىاهب مساُاة ُمل حديدة مّ ٗسؾ وزلٝ  في الخلساء الًى

حرها، اإلاخجددة والواٛت ٠الصزاُت الٜواُاث الاطتراجيجيت  ال٘ئاث مىذ في ما يظهمذل٣  ٓو

حهت  مً البيئت وخمايت ٜٗسها خدة مً الخس٘يٙ و مدازيلها لصوادة ال٘سؿت والٜ٘حرة اإلادسومت

للنهىق باالٛخـاد الىهني  الخلساء والظياطاث وكِذ الِديد مً البرامج ؤزسي، لهرا الجصاثس

مٜازهت باإلم٢اهياث اإلاخاخت  مددؼمت والىخاثج كِي٘ت الجهىد جبٜى ل١ً بِيدا ًُ اإلادسوٛاث،

  : الخاليتجٜديم اإلاٜترخاثوالٌسوٖ اإلاالثمت للخٔيحر، ومما طبٝ جم 

  اُخماد بطتراجيجيت جى٘يريت ِٗالت ذاث زئي بِيدة اإلادي لدّٗ الاٛخـاد الىهني بلى

الخىىيّ زازج اإلادسوٛاث، بؼ٢ل مخىاٗٝ مّ مخولباث الخىميت اإلاظخدامت وألاوكاَ 

 البيئيت اإلاخوىزة؛
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  دُم بسامج ألابدار والخوىوس الِلمي مّ حصجيّ ؤلابداَ والابخ٢از في الاٛخـاد ألازلس

والواٛاث الىٌي٘ت، والاطدثماز في اإلاىازد البؼسوت وبىاء ٛدزاث اإلااطظاث لخِصوص الواٛاث 

 الىهىيت؛

  ُلى ججظيد ؤطع والدوليالِمل ُلى حصجيّ الخِاون ؤلاٛليمي بحن البلدان الِسبيت 

الخىميت اإلاظخدامت وؤولىواتها، والِمل ُلى اطدثماز اإلاصايا اليظبيت ٗيما بينهم لخدٜيٝ 

 .ألامً الٔراجي وألامً اإلااجي وألامً الواٛىو 

  حز ُلى حصجيّ الؼس٠اث الـٔحرة واإلاخىطوت بدزا٤ جدابحر لخسلحر الٜواَ اإلاالي مّ التٟر

 .لالطدثماز في اإلاؼازيّ الخلساء واإلاظخديمت

 :راحعكائمة الم. 6

 تاملؤلفا. 1.6

 ص ٓحر اإلاظخدامت، ؤوزاٚ الخىميت م، م٘هى(1999) الخىلي ؤطامت  دزاطاث دوزوت، مٟس

 .ؤلادازة اطدؼازاثو

 ز ؿ٘اء لليؼس اإلاظخدامت، دا، الخىميت (2007) مد ابى شهىؤح ماحدة ،ُثمان مدمد ٓىيم

 .ن، ُما1نوالخىشيّ، 

 ؤلادازة اطدؼازاثو دزاطاث ش، مٞسالخىميتو البيئت اٛخـادياث ،(2000)الخويب  ههى . 

 

 

 امللاالت. 2.6

  ججسبت – مظاز لخدٜيٝ الخىميت اإلاظخدامت :ألازلس الاٛخـاد ،(2016)خياة بسخمىن

ُؼس،  الظىت الخاديت الاٛخـاديت، ٛظم الِلىم ،مِاٖز  مجلت ميؼىز، مٜا٤ ؤلامازة،

 .21 الِدد

  ٚس وهيبت،ٛدام  وزلٝ البيئيت الخددياث إلاىاحهت ألازلس ، الاٛخـاد(2016)طمحر  ػٛس

 واإلااليت، حسودة البدىر الاٛخـاديت الجصاثس، في ألازلس الاٛخـاد ُمل مؼازيّ ٗسؾ

  .الظادضالِدد 
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  مجلت ؤطيىن "الاٛخـاد ألازلس "  الاٛخـاد البيئي ،(2014)زى٘س ُايد زاض ي ،

 .والثالزىن  الِدد الخاطّ ، ال٢ىوذ،للدزاطاث البيئيت

  اإلاىٌمت ؤلاٛليميت لخمايت البيئت ألازلس،، الاٛخـاد (2014)الٜ٘ي مدمد ُبد الٜادز 

 بؿداز زاؾ بمىاطبت الاخخ٘ا٤ بيىم البيئت ،(4) طلظلت البيئت البدسوت البدسوت،

  .2014  ؤٗسول 24ؤلاٛليمي 

  مٜا٤ الجصاثس،، الاٛخـاد ألازلس زهان الخىميت اإلاظخدامت في (2017)ُبد الهادو مسخاز 

 . الِدد الخاطّالبيئيت،ميؼىز في مجلت البدىر الِلميت في الدؼسيِاث 

  الاٛخـاد ألازلس ٟسياز اطتراجيجي للجصاثس (2016) ُبد السشاٚ بً الصاوو زىاٗس،ُلي ،

الىادو، حامِت واإلااليت،  مجلت الدزاطاث الاٛخـاديت البترو٤،في ًل اهس٘اق ؤطِاز 

 . الخاطّ اإلاجلد الثالثالِدد

    وآٗاٚواّٛ - دالي طِيدة، الواٛاث اإلاخجددة ٟمدزل لخدٜيٝ ألامً الٔراجي بالجصاثس ،

ص جىميت الواٛاث اإلاخجددة، الجصاثس، الِدد   2وؼسة الواٛاث اإلاخجددة، مٟس

     الاٛخـاد ألازلس اإلاظخديم لخدٜيٝ الخىميت في ،(2017)بىزلجت الظِيد بسو١ت، مسوم 

 .3الجصاثس، مجلت الدزاطاث الاٛخـاديت اإلاِاؿسة، الِدد

     ًواّٛ ألامً الٔراجي الجصاثسو في ًل زهاهاث جدٜيٝ آلامً (2016)خميدة هؼام ب ،

 .2016طىت ، 74/75ُسبيت، الِدداإلااجي، بدىر اٛخـاديت 

 

 

 :املذكزات وألاطزوحات .3.6

  والخىميت، ؤزس الىىادو الخلساء اإلادزطيت في خمايت البيئت (2013/2014)ؤخمد مصوىد 

 والاحخماُيت، ٠ليت الِلىم ؤلاوظاهيت التربيت، ؤهسوخت دٟخىزاه ُلىم في ُلىم اإلاظخدامت،

 .2حامِت الجصاثس 

  ّمداولت ازخباز ِٗاليت ألادواث الجباثيت في خمايت البيئت (2014/2015)طميت طب ،–

 . حامِت الجصاثسالاٛخـاديت، ٠ليت الِلىم دٟخىزاه، ؤهسوخت الجصاثس،دزاطت خالت 
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  اإلاظخدامت، الخمايت الٜاهىهيت للبيئت في بهاز الخىميت ،(2012/2013)الٔني خظىهت ُبد 

 حامِت مدمد زيلس الخٜىٚ، ٠ليت ؤُما٤، جسـف ٛاهىن ُلىم،ؤهسوخت دٟخىزاه 

 .بظ١سة

 : املداخالت. 4.6

  طياطت الاٛخـاد ألازلس ٟمدزل لخدٜيٝ الخىميت (2018) الٜادزلخظحن ُبد ،

 همىذحا مّ ؤلاػازة بلى واإلأسبالاٛخـاديت اإلاظخدامت ججسبتي الىالياث اإلاخددة ألامسو١يت 

ت في اإلالخٜى الِلمي الىهني خى٤ اطتراجيجياث  ججسبت الجصاثس، وزٛت بدثيت للمؼاٟز

دزاطت ججازب بِم الدو٤، –  في جدٜيٝ الخىميت اإلاظخدامت ودوزهاالواٛاث اإلاخجددة  

 . الجصاثس،2البليدة حامِت ، 2018 اٗسول 23/24يىمي 

 :مىاكع الاهترهت .5.6

  م١خب ػما٤ بٗسوٜيا، الاٛخـاد ألازلس في إلٗسوٜيا،ألامم اإلاخددة، اللجىت الاٛخـاديت 

 ،وجد٘حزهٗسؿت لخىىيّ ؤلاهخاج الىهني - الجصاثس

  ،ابت، : بؿالخاث الجصاثسخمصة ال١دا٤  مخاح 2017حاه٘ي 8ألازاض ي الصزاُيت جدذ الٛس

ّ الخالي   /https://www.alaraby.co.uk/economy/2017/1/8 :ُلى اإلاٛى

 http://www.andi.dz/index.php/ar/secteur-de-transport   le 07/08/2018 à 10 :39. 

 Energies Nouvelles, Renouvelables et Maitrise de l’Energie , 

http://www.energy.gov.dz/francais/index.php?page=energies-nouvelles-et-

renouvelables-3, p 11, le31/07/2018 à 23 :46. 
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